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I. INTRODUCERE 

Potrivit Contractului de Prestări Servicii având ca obiect „Asistenţa tehnică în vederea pregătirii pentru 

punerea în aplicare a noului Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedură Civilă, Cod de Procedură Penală” 

(numit în continuare „Contractul”), încheiat la data de 10 septembrie 2010 între Ministerul Justiţiei, 

prin Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe (numit în continuare 

„Beneficiar”) şi consorţiul format din S.C.A. Ţuca Zbârcea & Asociaţii, S.C. KPMG România S.A., 

The Gallup Organization-România S.R.L. şi Hewitt Associates Sp. Z.o.o. (numit în continuare 

„Consultantul”), Consultantul s-a angajat să furnizeze Beneficiarului rapoarte prin care să prezinte 

rezultatul activităţii de identificare şi analiză a impactului pe care se preconizează că îl vor avea noile 

coduri (Cod Civil, Cod Penal, Cod de Procedură Civilă şi Cod de Procedură Penală) (numite în 

continuare „Noile Coduri”) asupra sistemului judiciar românesc sub aspect juridic, economic, bugetar 

şi din punctul de vedere al resurselor umane. 

Conform prevederilor Anexei B (Cerinţe privind Raportarea) la Contract, Consultantul şi-a asumat 

obligaţia de a prezenta Beneficiarului un prim raport (numit în continuare „Raportul Interimar I” sau 

„Raportul”) conţinând rezultatele primei analize preliminare cu privire la modificările aduse de Noile 

Coduri asupra cadrului juridic actual. 

Analiza cuprinsă in prezentul Raport Interimar I nu se doreşte a fi o evaluare teoretică exhaustivă a 

Noilor Coduri din perspectiva surselor lor de inspiraţie, a oportunităţii ori plus-valorii normative a 

modificărilor introduse, a rigorii sistemice ori a nivelului de integrare in arhitectura legislativă 

europeană.  De asemenea, prezentul Raport nu îşi propune sa reprezinte un substitut al cursului 

universitar care tratează instituţiile juridice dintr-o perspectivă istorică sau epistemologică. 

La acest stadiu al derulării Contractului, Raportul Interimar I se rezumă la o analiză teoretică 

preliminară a Noilor Coduri din perspective care să confere Beneficiarului: 

(i) în principal, o primă imagine asupra reglementărilor susceptibile să influenţeze sau să determine 

revizuirea politicilor financiar-bugetare sau de resurse umane aplicabile sistemului judiciar din 

România; 

(ii) în subsidiar, o preliminară radiografie a eventualelor inconsecvenţe si discrepanţe normative din 

Noile Coduri, in vederea unor viitoare amendamente reparatorii, plus 

(iii) o primă estimare a efortului de armonizare legislativă pe care o presupune integrarea Noilor 

Coduri în sistemul legal existent, cu indicarea preliminară a modificărilor şi reviziilor normative 

la nivelul legislaţiei în vigoare, 

(iv) o succintă analiză a nivelului de adecvare a normelor Noilor Coduri cu prevederile 

constituţionale în vigoare, 

(v) concluziile consultării practicienilor şi, în final, 

(vi) concluziile preliminare ale unor exerciţii de simulare a unor proceduri judiciare, organizate de 

către Consultant, pe baza unor subiecte şi în condiţii de desfăşurare agreate cu Beneficiarul. 

În vederea pregătirii şi redactării prezentului Raport, am aplicat metodologia de studiu descrisă în 

cuprinsul Raportului Iniţial, aprobat de către Beneficiar, analizând noile norme de drept material şi 

procesual reglementate de Noile Coduri, cu intenţia expresă de a identifica noile concepte 
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reglementate şi de a le compara cu instituţiile deja prezente în actualul sistem de drept; în toate 

cazurile, scopul acestei comparaţii a fost acela de a evalua potenţialul noilor reglementări de a genera, 

cu ocazia punerii lor în aplicare, efecte de ordin financiar, bugetar sau cu privire la resursele umane 

alocate în prezent sistemului judiciar. 

De asemenea, având în vedere faptul că Raportul Interimar I reprezintă rezultatul unei prime etape de 

analiză din cadrul proiectului care face obiectul Contractului, prezentul Raport nu include evaluări 

definitive cu privire la impactul financiar-bugetar sau asupra resurselor umane al pe care dispoziţiile 

Noilor Coduri le pot avea asupra actualului sistem judiciar.  Aceste evaluări şi estimări vor face 

obiectul rapoartelor ce vor fi prezentate ulterior pe parcursul desfăşurării Contractului. 

În Anexa 1 a prezentului Raport Interimar I se regăseşte o listă a actelor normative interne şi 

internaţionale referite în Raport şi un glosar de abrevieri şi acronime utilizate în Raport. 

II. ANALIZA LEGALĂ A NOILOR CODURI 

A. ANALIZA LEGALĂ COMPARATIVĂ A NOILOR CODURI CU LEGISLAŢIA ÎN VIGOARE 

1. Noul Cod Civil 

1.1. Titlu Preliminar „Despre legea civilă” 

[Art.1-24] Titlul preliminar al NCC este consacrat principiilor şi normelor generale relative la 

sfera de reglementare şi aplicarea legii civile, în timp şi spaţiu. 

[Impact]  Dat fiind caracterul general al acestor norme, deja statuate în actuala legislaţie sau 

consacrate de doctrină şi jurisprudenţă, dispoziţiile legale cuprinse în titlul preliminar nu vor avea un 

impact semnificativ la nivel legislativ, instituţional, financiar sau de resurse umane, cu excepţia 

necesităţii de abrogare a actelor normative care reglementează în prezent materiile reglementate de 

NCC.  Plecând de la ideea de a promova o concepţie monistă de reglementare a raporturilor de drept 

privat, NCC a încorporat totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaţiile de familie şi 

relaţiile comerciale, precum şi dispoziţiile de drept internaţional privat, ce fac actualmente obiectul 

unei legi distincte, motiv pentru care de la intrarea în vigoare a NCC vor trebui abrogate o serie de acte 

normative care reglementează în prezent materiile acoperite de NCC, printre care Codul familiei, 

Codul comercial, Decretul nr.31/1954, Legea nr.105/1992.  În cursul prezentului Raport Interimar I 

vor fi indicate şi alte acte normative care trebuie, după caz, abrogate sau modificate ca urmare a intrării 

în vigoare a NCC; la solicitarea expresă a Beneficiarului am avut în vedere şi propunerile de 

modificare legislativă incluse în Proiectul LPA NCC. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1-5]  Textul Art.1 NCC defineşte obiectul de reglementare al NCC, transpunând 

normativ definiţia  obiectului dreptului civil exprimată anterior în doctrină. 

[Art.2]  Sub denumirea marginală „Conţinutul Codului Civil”, Art.2 NCC statuează 

principiul formulat de doctrină potrivit cu care normele de drept civil reprezintă dreptul comun pentru 

toate domeniile de reglementare avute în vedere de cod.  Remarcăm trimiterea nu numai la litera, dar şi 

la spiritul dispoziţiilor codului, principiu adesea invocat de doctrină în interpretarea normelor legale, 

care acum îşi găseşte o consacrare la nivel legislativ. 
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[Art.3]  Dispoziţiile Art.3 ale NCC determină sfera de aplicare a codului, reflectând noua 

concepţie de reglementare care îşi propune să acopere atât raporturile dintre persoane ca subiecte ale 

relaţiilor sociale personale, cât şi ale relaţiilor sociale cu conţinut patrimonial, indiferent de domeniul 

de drept în care se manifestă acestea (comercial, muncii, financiar, funciar etc.). 

Ca element de noutate, textul conferă o definiţie noţiunilor de „profesionist” (cu o sferă mai largă 

decât aceea de „comerciant” utilizată în prezent de doctrină şi practică) şi „întreprindere" (care acoperă 

nu numai persoanele sau organizaţiile cu scop patrimonial, dar şi pe cele cu scop nepatrimonial).  Nou-

reglementatele definiţii sunt destinate să acopere întreaga arie a subiectelor de drept privat 

reglementate de legislaţia actuală (societăţi comerciale, asociaţii familiale, liber profesionişti, societăţi 

civile, asociaţii, fundaţii etc.).  Noţiunile de „comerciant” şi „activitate comercială” utilizate de 

legislaţia actuală vor fi interpretate prin prisma noilor definiţii. 

Remarcăm faptul că NCPC nu preia, însă, sensul acestor noţiuni întocmai cum sunt definite în NCC.  

În primul rând, NCPC utilizează în mod frecvent noţiunea de „întreprinzător”, care nu este definită ca 

atare în NCC.  În al doilea rând, noţiunea de întreprinzător este utilizată de NCPC de obicei în asociere 

cu noţiunea de „alţi profesionişti” (expresia frecventă fiind „întreprinzători sau alţi profesionişti”)1, 

ceea ce pare să sugereze că NCPC dă termenului de „întreprinzător” sensul de specie a noţiunii mai 

largi de „profesionist”, şi anume cel care exploatează o întreprindere având ca scop obţinerea de 

profit,2 ceea ce este în contradicţie cu concepţia NCC (definiţia noţiunii de „profesionist” cuprinsă la 

Art.3 NCC, conform căreia „sunt consideraţi profesionişti cei care exploatează o întreprindere”, ar 

sugera o suprapunere a celor două noţiuni, de „profesionist” şi „întreprinzător”). 

Pentru evitarea confuziilor, apreciem că se impune modificarea NCPC în vederea eliminării utilizării a 

două noţiuni similare („întreprinzător” şi „profesionist”), care nici nu se suprapun cu termenii utilizaţi 

de NCC pentru desemnarea subiectelor de drept privat.  NCPC ar trebui să utilizeze exclusiv noţiunea 

de „profesionist”, propunere care, potrivit informaţiilor primite de la Beneficiar, a fost avută în vedere 

la elaborarea Proiectului LPA NCC. 

[Art.4-5]  NCC reia principiile statuate în Art.20 din Constituţie privind supremaţia legii 

fundamentale şi faptul că aceasta se interpretează, în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile 

persoanelor, conform Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului şi altor pacte sau tratate la care 

România este parte, precum şi principiul aplicării prioritare a dreptului Uniunii Europene.  Cu privire 

la Art.5, considerăm că se impune înlocuirea termenului „drept comunitar” cu „drept al Uniunii 

Europene”, modificare terminologică impusă de Art.2 din Tratatul de la Lisabona de modificare a 

Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la 

Lisabona, 13 decembrie 2007.  Recomandarea este una generală, aplicabilă întregii noi reglementări, 

iar, în opinia noastră, dispoziţia cuprinsă în Art.207 alin.(7) al Proiectului LPA NCC, potrivit cu care 

termenul „comunitar” se înlocuieşte cu „european”, nu satisface pe deplin standardul terminologic 

impus de Tratat, care indică drept corectă şi completă sintagma „a/al/ai/ale Uniunii (Europene)”.3 

                                                      
1 A se vedea, de exemplu, Art.111. alin.(1) pct.(8), Art.118, Art.270 alin.(1), Art.274 din NCPC. 
2 Concluzia este numai pe cale de deducţie, NCPC necuprinzând o definiţie a acestor noţiuni. 
3 Articolul 2 al Tratatului de la Lisabona prevede „ Tratatul de instituire a Comunităţii Europene se modică în conformitate 
cu dispoziţiile prezentului articol. 1) Denumirea tratatului se înlocuieşte cu: „Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene”.A. MODIFICĂRI ORIZONTALE 2) În textul tratatului: (a) cuvintele „Comunitatea” sau „Comunitatea 
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(ii). Capitolul II „Aplicarea legii civile” 

[Art.6-8]  NCC statuează regulile de aplicare a legii civile:  principiul neretroactivităţii legii 

(Art.6), principiul teritorialităţii (Art.7) şi trimiterea la normele de drept internaţional privat în cazul 

raporturilor juridice cu element de extraneitate (Art.8).  În privinţa normelor de aplicare a legii civile 

în timp, NCC reia într-o formulare diferită prevederea din Art.15 alin (2) din Constituţie.  Textul Art.6 

NCC are avantajul, faţă de textul constituţional, că acoperă atât principiul aplicării legii de la intrarea 

sa în vigoare, cât şi al neretroactivităţii legii. 

Ca impact legislativ al acestor prevederi, remarcăm necesitatea abrogării parţiale a Legii nr.105/1992, 

de la intrarea în vigoare a NCC urmând a se aplica normele de drept internaţional privat cuprinse în 

Cartea a VII-a a NCC.  Menţionăm că Proiectul LPA NCC are în vedere doar abrogarea Art.1-33 şi 

36-147 din Legea nr.105/1992, ceea ce înseamnă menţinerea în vigoare a Art.34-35 din această lege, 

care reglementează normele de drept internaţional privat aplicabile „obligaţiei de întreţinere”, precum 

şi a Art.148-181, care reglementează „norme procedurale în materie de drept internaţional privat”.  De 

altfel, în legătură cu normele de drept internaţional privat aplicabile „obligaţiei de întreţinere”, facem 

precizarea că NCC prevede la Art.2612 că „legea aplicabilă obligaţiei de întreţinere se determină 

potrivit reglementărilor dreptului european”.  La nivel european, legea aplicabilă obligaţiei de 

întreţinere este determinată de Protocolul de la Haga din 2007 şi Regulamentul Consiliului nr.4/2009 

privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie 

de obligaţii de întreţinere, care însă nu sunt încă în vigoare.  La data intrării în vigoare a acestor acte 

normative, urmează a se abroga şi Art.34-35 din Legea nr.105/1992. 

În ceea ce priveşte normele de procedură de drept internaţional privat reglementate de Legea 

nr.105/1992 (Art.148-181), acestea sunt preluate, cu o serie de amendamente în Art.1050-1095 din 

NCPC, prin urmare legea de aplicare a NCPC ar trebui să aibă în vedere şi abrogarea articolelor 

relevante din Legea nr.105/1992. 

(iii). Capitolul III „Interpretarea şi efectele legii civile” 

[Art.9-17] Art.9 din NCC reprezintă codificarea doctrinei în ceea ce priveşte interpretarea 

oficială autentică şi interpretarea oficială jurisdicţională.  Elementul de noutate constă în faptul că, deşi 

doctrina actuală consideră în cvasiunanimitate că norma interpretativă produce efecte în mod retroactiv 

deoarece nu constituie o modificare a legii, NCC dispune expres aplicabilitatea ex nunc a normei 

interpretative, punând capăt controversei privind încălcarea principiului retroactivităţii.  În ceea ce 

priveşte interpretarea oficială jurisdicţională, NCC dispune că instanţa poate face interpretarea legii 

numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecăţii. 

[Art.10]  Cu titlu de noutate, NCC recunoaşte caracterul de izvor de drept al uzanţelor în 

lipsa unei trimiteri speciale (aşa-numita cutumă praeter legem),4 dar numai în materiile 

nereglementate, în timp ce, în materiile reglementate, uzanţele pot produce efecte numai dacă sunt 

                                                                                                                                                                      

Europeană” se înlocuiesc cu „Uniunea”; cuvintele „Comunităţilor Europene” sau „ale CEE” se înlocuiesc cu „(ale) Uniunii 
Europene”, iar adjectivul „comunitar” se înlocuieşte prin „a/al/ai/ale Uniunii”, cu excepţia articolului 299 alineatul (6) litera 
(c), renumerotat 311a alineatul (5) litera (c). În ceea ce priveşte articolul 136 primul paragraf, prezenta literă se aplică numai 
cuvântului „Comunitatea”. 
4 În prezent, obiceiul nu constituie prin el însuşi izvor de drept, acesta putându-se aplica doar dacă există o trimitere expresă 
în cuprinsul unui text legal sau în interpretarea unui text legal (Art.970, Art.980 CC). 
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admise sau recunoscute expres de lege.  În materie probatorie, partea care invocă o anumită uzanţă 

trebuie să facă proba acesteia; pentru a facilita sarcina probei – care se poate dovedi dificilă, mai ales 

în materiile nereglementate - NCC instituie o prezumţie relativă de existenţă a uzanţelor publicate în 

culegeri elaborate de autorităţile sau instituţiile competente în domeniu.  De asemenea, NCC oferă o 

definiţie noţiunii de uzanţă care cuprinde obiceiul locului, precum şi uzurile profesionale. 

Potrivit NCC, în lipsa uzanţelor, în materiile nereglementate se vor aplica dispoziţiile legale privitoare 

la situaţii juridice asemănătoare şi, în absenţa acestora, principiile generale de drept.  Această 

dispoziţie modifică teoria actuală, dezvoltată pe baza dispoziţiilor CC, potrivit cu care, în materiile 

nereglementate, se aplică principiile generale, iar nu dispoziţii legale prevăzute pentru situaţii 

asemănătoare,5 confirmând o tendinţă de interpretare dezvoltată la nivel de jurisprudenţă (de exemplu, 

în materia garanţiilor pentru vicii s-au aplicat prin analogie dispoziţiile legale din materia vânzării). 

[Art.11]  Art.11 NCC reprezintă codificarea principiilor specialia generalibus derogant şi 

exceptio est strictissimae interpretationis, precum şi a regulii dezvoltate de doctrină conform căreia 

incapacităţile şi sancţiunile nu se prezumă, ele trebuind să fie reglementate în mod expres.  Alin.(2) 

reia dispoziţiile actualului Art.5 CC cu privire la imposibilitatea de a deroga prin convenţii sau 

unilateral de la normele de ordine publică sau de la bunele moravuri. 

[Art.12]  NCC reia dispoziţiile Art.475 CC, reiterând regula libertăţii de dispoziţie asupra 

dreptului de proprietate privată, care nu poate fi limitată decât prin prevederea expresă a legii.  Art.12 

alin.(2) NCC instituie cu titlu de noutate o incapacitate de a dispune cu titlu gratuit în cazul 

insolvabilului, sub sancţiunea nulităţii relative a actului.  Această sancţiune este mai aspră decât în 

reglementarea actuală, unde insolvabilitatea dispunătorului ar putea atrage cel mult incidenţa 

dispoziţiilor privind acţiunea revocatorie (pauliană) în cazul fraudei debitorului, având ca efect 

inopozabilitatea actului faţă de terţul care a introdus acţiunea. 

[Art.13]  NCC prevede că renunţarea la drept nu se prezumă.  Acest text reprezintă 

codificarea unui principiu dezvoltat de doctrină şi instituie ca regulă generală prevederi care în prezent 

există doar sub forma unor aplicaţii în anumite materii (renunţarea la succesiune, renunţarea la 

beneficiul solidarităţii etc.). 

[Art.14]  Principiul bunei-credinţe, în prezent statuat de CC numai cu privire la obligaţiile 

rezultând din convenţii, primeşte o reglementare expresă în cadrul titlului preliminar al NCC, fiind 

ridicat la rang de regulă generală.  Art.14 NCC preia un principiu dezvoltat de doctrină, şi anume că 

buna-credinţă se prezumă.  Prezumţia existenţei bunei-credinţe rămâne, ca şi în prezent, una relativă. 

[Art.15]  Corolar al bunei-credinţe, instituţia abuzului de drept nu a primit până în prezent o 

reglementare expresă, fiind numai o dezvoltare a doctrinei.  NCC se limitează la a statua că „niciun 

drept nu poate fi exercitat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori în mod excesiv şi nerezonabil, 

contrar bunei-credinţe”, fără a stabili însă şi modul în care poate fi sancţionat abuzul de drept.  Practic, 

în temeiul răspunderii contractuale sau delictuale, cel ce se face vinovat de abuz de drept va putea fi 

obligat de instanţă la repararea prejudiciului în forma pe care instanţa o va aprecia potrivită în raport 

                                                      
5 Exemplul clasic este cel al contractelor nenumite, cărora li se aplică principiile generale din materia obligaţiilor din CC, iar 
nu dispoziţiile legale care guvernează contractul numit cu care acestea se aseamănă. 
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cu cauza dedusă judecăţii (înlăturarea efectelor dreptului exercitat abuziv, acordarea de daune 

reparatorii etc.). 

[Art.16]  Plecând de la necesitatea unificării terminologice şi codificării principiilor 

aplicabile în materie de răspundere civilă, NCC defineşte formele de vinovăţie (intenţie, culpă simplă, 

culpă gravă), şi instituie principiul că persoana răspunde doar pentru culpă sau intenţie, dacă legea nu 

prevede altfel, reiterându-se astfel principiul extras din actualul Art.1082 CC.  Intenţia este 

reglementată sub formă  directă sau indirectă, iar culpa poate fi cu prevedere sau simplă, la fel ca în 

materie penală.  NCC introduce şi defineşte noţiunea de „culpă gravă" pentru circumstanţierea unei 

forme a neglijenţei care duce la consecinţe speciale în privinţa răspunderii autorului.  Articolul se 

completează cu prevederi speciale din cadrul NCC.  De exemplu, Art.1480, în materie de obligaţii, 

statuează principiul răspunderii pentru culpa levis in abstracto, definind criteriile de apreciere a 

acesteia: „diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea bunurilor sale”.  În cazul 

profesioniştilor, diligenţa se va raporta la natura activităţii exercitate. 

[Art.17]  Acest articol reprezintă codificarea a două principii care nu sunt reglementate 

expres în legislaţia actuală, dar au fost dezvoltate de doctrină şi jurisprudenţă, respectiv:  Nemo plus 

iuris ad alium transferre potest quam ipse habet şi Error communis facit jus, folosite în prezent cu 

precădere in materia vânzării lucrului altuia.  Instituţia erorii comune şi invincibile a fost formulată în 

doctrină pentru a răspunde problemelor ivite în cazuri precum cel al proprietarului aparent, 

moştenitorului aparent şi creditorului aparent.  Ca efect al constatării existenţei erorii comune şi 

invincibile, actul încheiat cu terţul aflat în eroare va fi validat faţă de cel aflat în eroare, rămânând 

adevăratului proprietar să se judece cu proprietarul aparent.  NCC prevede şi limitele acestei instituţii 

care se referă la materiile în care există un sistem de publicitate obligatoriu. 

(iv). Capitolul IV „Publicitatea drepturilor, a actelor şi a faptelor juridice” 

[Art.18-24] Sub titlul „Publicitatea drepturilor, actelor şi faptelor juridice”, NCC instituie o 

serie de principii relative la efectele publicităţii drepturilor, actelor şi faptelor juridice, modalităţile de 

realizare a publicităţii, concursul în cazul existenţei mai multor formede publicitate şi dreptul oricărei 

persoane de a avea acces la registrele publice, chiar fără a dovedi un interes.  Cu titlu exemplificativ, 

NCC recunoaşte cărţii funciare, arhivei electronice de garanţii reale mobiliare şi registrului comerţului 

calitatea de registre publice. 

Se instituie prevederi care vizează protecţia persoanelor care pot cere îndeplinirea formalităţilor de 

publicitate, precum şi un caz de nulitate absolută a clauzelor care au în vedere limitarea dreptului de a 

îndeplini anumite formalităţi de publicitate (Art.19).  De asemenea, este prevăzută imposibilitatea 

terţilor de a demonstra necunoaşterea unui fapt sau drept supus publicităţii dacă procedura a fost 

îndeplinită. 

Art.20 NCC cristalizează şi generalizează reguli care în prezent sunt reglementate numai în anumite 

materii, cu privire la efectul opozabilităţii faţă de terţi, rangul înscrierii şi, dacă legea prevede expres, 

efectul constitutiv6.  Între părţi, efectele se produc chiar şi în lipsa efectuării formalităţilor de 

                                                      
6 Astfel de reguli se găsesc în prezent în materie de publicitate imobiliară (Art.27-28 din Legea nr.7/1996), sau în materia 
garanţiilor reale mobiliare (Art.28, Art.38 din Legea nr.99/1999). 
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publicitate.  Se prevede, de asemenea, că formalitatea de publicitate îndeplinită nu se substituie 

condiţiilor de validitate necesare existenţei valabile a actului.  În anumite cazuri expres prevăzute de 

lege, publicitatea efectuată poate produce efecte achizitive (cum este cazul materiei drepturilor reale 

sub regimul NCC).  În plus, publicitatea nu produce efecte interuptive asupra cursului prescripţiei. 

Art.21 NCC instituie două prezumţii legale relative şi anume:  prezumţia de existenţă a faptului sau 

dreptului înscris dacă nu a fost modificat sau radiat şi prezumţia inexistenţei unui act sau fapt radiat. 

1.2. Cartea I „Despre persoane” 

1.2.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.25-33] Titlul I al Cărţii I din NCC dedicată persoanelor reuneşte o serie de dispoziţii cu 

caracter general privind subiectele de drept civil (Art.25), recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale (Art.26), asimilarea străinilor şi apatrizilor cu cetăţenii români în ceea ce priveşte 

drepturile şi libertăţile civile şi respectiv a persoanelor juridice străine cu cele de drept românesc 

(Art.27), capacitatea civilă şi limitele acesteia (Art.28-29), principiul egalităţii în faţa legii (Art.30), 

precum şi câteva principii generale legate de noţiunea de patrimoniu (Art.31-33). 

Câteva observaţii se impun în special în legătură cu noua reglementare a noţiunii de patrimoniu.  Ca şi 

în regimul legal actual instituit de CC, Art.31 NCC nu oferă o definiţie a noţiunii de patrimoniu.  Cu 

toate acestea, Proiectul LPA NCC completează redactarea iniţială a Art.31 NCC prin includerea unei 

definiţii a noţiunii de „patrimoniu” potrivit căreia acesta cuprinde „toate drepturile şi datoriile 

evaluabile în bani” ce aparţin unei persoane.  Definiţia reţinută de Proiectul LPA NCC este în acord cu 

cea oferită de doctrină pe baza interpretării actualului Art.1718 din CC potrivit căreia patrimoniul ar 

reprezenta totalitatea drepturilor şi datoriilor cu conţinut economic aparţinând unei persoane.  Ca 

element de noutate, în ceea ce priveşte patrimoniul, NCC prevede că, prin excepţie de la regula 

unicităţii patrimoniului, în cazul maselor patrimoniale de afectaţiune este posibilă divizarea 

patrimoniului, caz în care transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă în alta este posibil, acesta 

fiind considerat drept un act de administrare şi nu unul de înstrăinare (Art.32 NCC).  În plus, Art.33 

NCC reglementează instituţia patrimoniului profesional individual ca fiind acea masă patrimonială 

afectată exercitării în mod individual a unei profesii autorizate.  Proiectul LPA NCC introduce o 

menţiune suplimentară legată de lichidarea patrimoniului profesional individual în sensul că aceasta se 

va supune regulilor generale prevăzute de Art.1941-1948 NCC privind lichidarea societăţii, dacă prin 

lege nu se prevede altfel. 

Noua reglementare cuprinsă în Art.31-33 NCC privind patrimoniul de afectaţiune trebuie privită 

coroborat cu dispoziţiile Art.2324 NCC privind garanţia comună a creditorilor.  Astfel, întinderea 

răspunderii patrimoniale în cazul patrimoniilor de afectaţiune este numai parţial limitată la fiecare 

masă patrimonială.  În acest sens, Art.2324 alin.(3) prevede :  „creditorii ale căror creanţe s-au născut 

în legătură cu o anumită diviziune a patrimoniului, autorizată de lege, trebuie să urmărească mai întâi 

bunurile care fac obiectul acelei mase patrimoniale.  Dacă acestea nu sunt suficiente pentru 

satisfacerea creanţelor, pot fi urmărite şi celelalte bunuri ale debitorului”.  Prin excepţie, însă, NCC 

prevede în Art.2324 alin.(4) că „bunurile care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate 

exerciţiului unei profesii autorizate de lege pot fi urmărite numai de creditorii ale căror creanţe s-au 

născut în legătură cu profesia respectivă.  Aceşti creditori nu vor putea urmări celelalte bunuri ale 

debitorului”. 
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[Impact]  Considerăm că introducerea noţiunii de patrimoniu de afectaţiune şi respectiv a 

posibilităţii divizării patrimoniului (în cazul maselor patrimoniale de afectaţiune) va avea în special un 

impact la nivelul aplicării noilor reguli în materie de către instanţele judecătoreşti în special în 

legătură cu întinderea răspunderii patrimoniale. 

1.2.(a). Titlul II „Persoana fizică” 

[Art.34-103] Titlul II înlocuieşte actuala reglementare cu privire la regimul persoanei fizice 

cuprinsă în Decretul nr.31/19547, debutând cu o serie de prevederi legate de capacitatea persoanei 

fizice, grupate într-un prim capitol (Capitolul I - „Capacitatea civilă a persoanei fizice”) cuprinzând 

trei secţiuni: capacitatea civilă de folosinţă (Secţiunea 1), capacitatea civilă de exerciţiu (Secţiunea 2) 

şi declararea judecătorească a morţii (Secţiunea 3).  Capitolul II al Titlului II („Respectul fiinţei umane 

şi al drepturilor ei inerente”) conţine o reglementare la nivel de principiu a principalelor drepturi 

fundamentale ale persoanei, preluând în cea mai mare parte, aşa cum va fi analizat pe scurt în cele ce 

urmează, dispoziţiile similare prevăzute de CEDO, Carta UE şi respectiv de Constituţie.  Cu titlu 

preliminar, semnalăm faptul că nu există incompatibilităţi ori diferenţe de reglementare semnificative 

între principiile fundamentale prevăzute de NCC şi textele de inspiraţie avute în vedere la redactarea 

NCC.  Capitolul III al Titlului II reglementează identificarea persoanei fizice. 

[Impact]  Având în vedere, pe de o parte, caracterul de principiu, de normă generală, al unei 

mari părţi din dispoziţiile acestui titlu, şi, pe de altă parte, faptul că textele constau în mare parte în 

dispoziţii preluate din legislaţia existentă (Decretul nr.31/1954, norme constituţionale), estimăm un 

impact instituţional, de resurse umane şi financiar-bugetar minim la punerea în aplicare a acestui titlu 

din NCC, limitat la necesitatea perfecţionării profesionale a personalului pentru a asigura cunoaşterea 

acestor norme. 

(i). Capitolul I „Capacitatea civilă a persoanei fizice” 

(a) Secţiunea 1 „Capacitatea de folosinţă” 

[Art.34-36] În ceea ce priveşte capacitatea civilă de folosinţă, aceasta este definită în NCC ca 

fiind aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.  Capacitatea civilă de folosinţă începe 

odată cu naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.  În ceea ce priveşte drepturile 

copilului, NCC preia întocmai dispoziţiile Art.7 alin.(2) din Decretul nr.31/1954, prevăzând că acestea 

sunt recunoscute încă de la concepţiune, însă numai în cazul în care copilul se naşte viu.  Textul face 

trimitere la Art.412 din NCC referitor la timpul legal al concepţiunii.  Menţionăm că NCC aduce o 

modificare reglementării actuale din Codul familiei, prevăzând, cu reflectarea doctrinei şi practicii 

actuale, că, prin mijloace de probă ştiinţifice se poate face dovada concepţiunii copilului într-o anumită 

perioadă din intervalul prevăzut de lege, sau chiar în afara acestuia (Art.412 alin.(2)).  Dispoziţia va fi 

aplicabilă şi la stabilirea momentului naşterii capacităţii de folosinţă a persoanei fizice. 

                                                      
7 Proiectul LPA NCC prevede că Decretul nr.31/1954 se abrogă la data intrării în vigoare a NCC. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Capacitatea de exerciţiu” 

[Art.37-48] Legat de capacitatea civilă de exerciţiu, NCC sistematizează şi completează 

actualele dispoziţii existente atât în Decretul nr.31/1954 cât şi în Codul familiei.  Astfel, NCC prevede 

doar exemplificativ categoriile de persoane lipsite de capacitatea de exerciţiu şi lămureşte situaţia 

capacităţii de exerciţiu a minorului căsătorit, prevăzând în mod expres faptul că, în cazul în care 

căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credinţă la încheierea acesteia păstrează capacitatea 

deplină de exerciţiu. 

Cu titlu de noutate, NCC introduce noţiunea de capacitate de exerciţiu anticipată, prevăzând că 

instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de 

exerciţiu.  Tot ca element de noutate, NCC prevede posibilitatea minorului de 15 ani de a încheia acte 

juridice referitoare la munca, la îndeletnicirile artistice sau sportive ori la profesia sa, cu încuviinţarea 

părinţilor sau a tutorelui.  În acest caz, minorul exercită singur drepturile şi execută tot astfel obligaţiile 

izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite.  Cu toate acestea, Proiectul 

LPA NCC elimină condiţia împlinirii vârstei de 15 ani pentru valabilitatea actelor juridice încheiate de 

minor în legătură cu munca, îndeletnicirile artistice sau sportive, ori la profesia sa.8 

Nu în ultimul rând, NCC sistematizează dispoziţiile referitoare la sancţiunea aplicabilă actelor juridice 

încheiate cu nerespectarea normelor privind capacitatea civilă de exerciţiu (i.e. nulitatea relativă) şi 

recunoaşte dreptul ocrotitorului legal al minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă de a introduce o 

acţiune în anularea actelor făcute de minor fără încuviinţarea sa, un drept recunoscut în prezent de 

doctrină plecând de la interpretarea Art.9 alin.(2) din Decretul nr.167/1958.  Nu în ultimul rând, 

semnalăm faptul că Proiectul LPA NCC propune înlocuirea sintagmei „nulitatea relativă” cu cea de 

„anulabilitate” în textele Art.45 (Frauda comisă de incapabil) şi respectiv Art.46 (Regimul nulităţii) 

din NCC.  Considerăm, totuşi, mult mai adecvată din punct de vedere juridic menţinerea formulării 

iniţiale din NCC, i.e. nulitatea relativă. 

(c) Secţiunea a 3-a „Declararea judecătorească a morţii” 

[Art.49-57] Procedura declarării judecătoreşti a morţii este simplificată, termenele prevăzute de 

lege fiind reduse.  Astfel, potrivit Art.49 NCC, o persoană poate fi declarată decedată dacă au trecut 

cel puţin 2 ani de la data primirii ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă.9  În 

plus, NCC prevede faptul că moştenitorul aparent care află că persoana care a fost declarată decedată 

prin hotărâre judecătorească este în viaţă păstrează posesia bunurilor şi dobândeşte fructele acestora, 

cât timp cel reapărut nu solicita restituirea lor. 

(ii). Capitolul II „Respectul fiinţei umane şi al drepturilor ei inerente” 

[Art.58-81] Pornind de la structura CCF, precum şi de la cea a CCQ, Capitolul II (Art.58-81), 

intitulat „Respectul fiinţei umane şi drepturile ei inerente”, introduce în sistemul codului civil 

românesc o cartă a principalelor drepturi fundamentale ale persoanei fizice, cuprinzând prevederi de 

principiu legate de dreptul la viaţă, sănătate şi integritate (fizică şi psihică), dreptul la viaţă privată şi la 

                                                      
8 Art.17 pct.3 din Proiectul LPA NCC. 
9 Potrivit vechii reglementări, i.e. Art.16 din Decretul nr.31/1954, termenul era de 4 ani de la data la care cel în cauză fusese 
declarat dispărut prin hotărâre judecătorească. 
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demnitatea persoanei, şi respectiv actele sau faptele care pot constitui atingeri la aceste drepturi 

(Art.74-75).  O secţiune este dedicată respectului memoriei persoanei decedate (Art.78-81).  De 

asemenea, se introduc prevederi de principiu privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Art.77).  

Menţionăm faptul că, spre deosebire de sistemul CCF (şi chiar şi de cel al CCQ), care consacră o carte 

a drepturilor civile fundamentale ce nu-şi au o consacrare la nivelul constituţional, în sistemul codului 

civil românesc se observă o dublare a normelor constituţionale privind drepturile şi libertăţile 

persoanei cu cele din cadrul NCC. În acest context, apreciem că includerea unei carte de drepturi şi 

libertăţi în NCC îşi pierde din necesitate, deoarece o parte din drepturile şi libertăţile reglementate de 

NCC se regăsesc deja în termeni identici sau similari în Constituţie (a se vedea în special Art.22, 

Art.26, Art.29, Art.30, Art.34 din Constituţie). 

În plus, observăm faptul că Art.58 NCC are mai mult un rol de enumerare a principalelor drepturi şi 

libertăţi fundamentale, dezvoltate de NCC în cadrul altor articole (a se vedea, de exemplu, Art.252 

NCC).  Fără a minimiza importanţa acestor valori fundamentale, apreciem că repetarea lor în mai 

multe articole din cuprinsul NCC poate apărea drept lipsită de utilitate practică şi este susceptibilă a 

genera confuzie în interpretare.  În plus, semnalăm faptul că Proiectul LPA NCC înlocuieşte sintagma 

„onoare şi reputaţie” din cuprinsul Art.58 cu cea de „demnitate”, şi prevede că sunt drepturi ale 

personalităţii orice alte drepturi recunoscute, asemenea celor deja enumerate în cuprinsul textului de 

lege, încercând, astfel, o armonizare a termenilor utilizaţi în NCC (a se vedea, de exemplu, Art.252).  

Cu toate acestea Art.72 NCC cu titlul marginal „Dreptul la demnitate”, păstrează în textul alin.(2) 

sintagma „onoare şi reputaţie”.  Recomandăm uniformizarea terminologiei prin legea de punere în 

aplicare. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.58-60] Din punct de vedere al substanţei reglementării, Art.58 NCC preia prevederile 

Art.22 şi 26 din Constituţie precum şi pe cele ale Art.2, Art.3 şi Art.8 CEDO. 

Art.59 NCC privind dreptul la nume, domiciliu, reşedinţă şi stare civilă consacră drepturi ce au fost 

recunoscute de către Curtea CEDO ca făcând parte integrantă din Art.8 din CEDO privind dreptul la 

respectarea vieţii private şi de familie. 

În ceea ce priveşte Art.60 NCC, acesta reproduce, în termeni identici, prevederile Art.26 alin.(2) din 

Constituţie. 

(b) Secţiunea a 2-a „Drepturile la viaţă, la sănătate şi la 

integritate ale persoanei fizice” 

[Art.61-69] În plus, NCC acordă o atenţie deosebită problematicii intervenţiilor medicale 

asupra corpului omenesc şi respectiv a transferului de ţesuturi şi organe atât de la persoanele în viaţă, 

cât şi de la cele decedate.  Reglementarea acestor aspecte la nivelul codului civil, deşi nu reprezintă o 

noutate legislativă absolută,10 are meritul de a crea un cadru general care sistematizează o serie de 

                                                      
10 Problema transferului de ţesuturi şi organe este în prezent reglementată atât de Convenţia de la Oviedo din 4 aprilie 1997, 
ratificată de România prin Legea nr.17/2001, cât şi de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (a se vedea în 
special Titlul VI privind efectuarea prelevării şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic), 
Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea 
transplantului şi Ordonanţa de Guvern nr.79/2004 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant.  Menţionăm faptul că 
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reglementări de principiu, pe baza căruia să se poată dezvolta ulterior legea specială.  Menţionăm 

faptul că aceste prevederi de principiu sunt prevăzute, cu titlu general, şi de Art.3 alin.(2) din Carta 

UE.  Mai mult, apreciem faptul că această secţiune din NCC va trebui aplicată prin coroborare şi cu 

prevederile Art.77 NCC privind protecţia datelor cu caracter personal.  Astfel, potrivit jurisprudenţei 

Curţii CEDO, atât amprentele digitale, cât şi profilul ADN şi eşantioanele celulare reprezintă date cu 

caracter personal şi sunt astfel supuse principiului justului echilibru între interesele private şi cele de 

ordine publică. 

(c) Secţiunea a 3-a „Respectul vieţii private şi al demnităţii 

persoanei umane” 

[Art.70-77] Legat de Art.70 NCC privind dreptul la libera exprimare, menţionăm faptul că 

acesta trebuie coroborat cu prevederile Art.74 şi 75 NCC privind limitele exercitării libertăţii de 

exprimare, acesta din urmă făcând o trimitere implicită la prevederile Art.10 din CEDO.  Se observă 

faptul că dreptul la libera exprimare este consacrat şi la nivel constituţional de către Art.30 din 

Constituţie.  În plus, trebuie avute în vedere în acest context şi prevederile Art.76 NCC, prevederi ce 

instituie o prezumţie de consimţământ în cazul în care cel la care se referă o informaţie sau un material 

este cel care pune la dispoziţia unei persoane fizice sau juridice informaţia sau materialul în cauză, 

având cunoştinţă că respectiva persoană îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului.  

Această prezumţie poate fi interpretată ca o proiecţie a jurisprudenţei Curţii CEDO, potrivit căreia cel 

care prin acţiunile sale îşi face publică viaţa privată pierde protecţia prevăzută de CEDO. 

La rândul său, Art.71 NCC preia dispoziţiile Art.26 (Viaţa intimă, familială şi privată) şi Art.28 

(Secretul corespondenţei) din Constituţie şi principiile formulate în Art.8 din CEDO.  Art.72 NCC 

privind dreptul la demnitate şi Art.73 NCC privind dreptul la propria imagine sunt, de asemenea, o 

aplicare a Art.8 din CEDO, acestea fiind recunoscute pe cale jurisprudenţială de către Curtea CEDO ca 

făcând parte din sfera dreptului la viaţă privată şi de familie. 

(d) Secţiunea a 4-a „Respectul datorat persoanei şi după 

decesul său” 

[Art.78-81] Secţiunea privind respectul datorat persoanei şi după decesul său (Art.78-81 NCC), 

inclusiv în ceea ce priveşte prelevarea de ţesuturi şi organe la care ne-am referit deja pe scurt mai sus 

(Art.81 NCC), reprezintă, de asemenea, o aplicare a Art.8 din CEDO.  În acest sens, Curtea CEDO a 

recunoscut că acest domeniu este unul „intim şi sensibil [...] în care (statele) trebuie să dea dovadă de o 

atenţie şi prudenţă cu totul deosebite”. 

[Impact]  Deşi, aşa cum menţionam, drepturile şi libertăţilor fundamentale înscrise în NCC 

sunt deja consacrate expres sau implicit fie de Constituţie, fie de alte texte din convenţii internaţionale, 

reglementarea lor expresă direct la nivelul codului civil va putea conduce la o sporire a numărului de 

litigii la instanţele naţionale având drept obiect pretinse încălcări ale acestor drepturi. 

                                                                                                                                                                      

Proiectul LPA NCC propune o serie de amendamente la Legea nr.95/2006 pentru punerea în acord a acesteia cu dispoziţiile 
NCC (Proiectul LPA NCC, Art.20). 
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(iii). Capitolul III „Identificarea persoanei fizice” 

[Art.82-103] Cu privire la identificarea persoanei fizice, NCC cuprinde o serie de prevederi 

legate de consacrarea dreptului la nume, domiciliu şi reşedinţă, de unicitatea acestora din urmă (Art.86 

alin.(2)), precum şi o serie de prevederi legate de starea civilă, (definită de NCC ca fiind un drept al 

oricărei persoane de a se individualiza în familie şi societate), şi de mijloacele de dovadă a acesteia. 

(a) Secţiunea 1 „Numele” 

[Art.82-85] Art.82 NCC reiterează prevederile cu valoare de principiu deja enunţate în Art.59 

NCC şi reia in terminis prevederile Art.12 alin.(1) din Decretul nr.31/1954.  La rândul său, Art.83 

NCC, reia dispoziţiile Art.12 alin.(2) din Decretul nr.31/1954 şi respectiv cele ale Art.1 din O.G. 

nr.41/2003. 

Art.84 alin.(1) NCC privind dobândirea numelui reia parţial prevederile Art.2 din OG nr.41/2003, cu 

menţiunea că, faţă de actuala reglementare, NCC nu mai prevede schimbarea de drept a numelui de 

familie prin efectul schimbării stării civile, ci doar posibilitatea schimbării acestuia.  În ceea ce 

priveşte Art.84 alin.(2) NCC, acesta modifică parţial prevederile Art.18 alin.(2) din Legea 

nr.119/1996, în sensul că ofiţerului de stare civilă îi este interzis, potrivit noii reglementări, să 

înregistreze prenume ce sunt formate din cuvinte indecente.  În ceea ce priveşte schimbarea pe cale 

administrativă a numelui sau a prenumelui, Art.85 NCC se rezumă la a trimitere la legea specială în 

materie (actualmente O.G. nr.41/2003). 

(b) Secţiunea a 2-a „Domiciliul şi reşedinţa” 

[Art.86-97] În ceea ce priveşte stabilirea domiciliului, Art.86 NCC reia parţial dispoziţiile 

Art.25 alin.(2) din O.U.G. nr.97/2005, adăugând, totodată, în mod expres, faptul că cetăţenii români îşi 

pot stabili domiciliu şi în străinătate.  Art.86 alin.(2) NCC consacră principiul unicităţii domiciliului, 

reluând prevederile Art.25 alin.(3) din O.U.G. nr.97/2005.  În mod similar cu reglementarea actuală 

(Art.26 alin. (1) din O.U.G. nr.97/2005), NCC prevede faptul că, domiciliul reprezintă aşezarea 

principală (Art.87 NCC). Se observă faptul că în reglementarea actuală, Art.26 alin. (1) din O.U.G. 

nr.97/2005 utilizează noţiunea de „locuinţă principală” în loc de „aşezare principală”.  Pentru a 

armoniza aceste diferenţe semantice, Proiectul LPA NCC propune modificarea Art.26 din O.U.G. 

nr.97/2005 în sensul utilizării sintagmei „aşezare principală” (Proiectul LPA NCC, Art.19).  În ceea ce 

priveşte noţiunea de reşedinţă, Art.88 NCC reia, în principal, prevederile Art.29 din O.U.G. 

nr.97/2005, eliminând totodată menţiunea potrivit căreia adresa de reşedinţă este alta decât cea de 

domiciliu.  Legat de schimbarea domiciliului, Art.89 NCC trimite la regulile prevăzute de legea 

specială, i.e. O.U.G. nr.97/2005, adăugând totodată faptul că stabilirea sau schimbarea domiciliului nu 

operează decât atunci când cel care ocupă sau se mută într-un anumit loc a făcut-o cu intenţia de a avea 

o aşezare principală, şi că dovada intenţiei rezultă din declaraţiile persoanei făcute la organele 

administrative competente să opereze stabilirea sau schimbarea de domiciliu sau, în lipsa acestora, din 

orice împrejurări de fapt.  Cu titlu de noutate, NCC introduce, prin Art.90, o prezumţie de domiciliu, 

potrivit căreia reşedinţa va fi considerată domiciliu atunci când acesta din urmă nu este cunoscut şi că, 

în lipsă de reşedinţă, persoana fizică este considerată că domiciliază la locul ultimului domiciliu, iar 

dacă acesta nu se cunoaşte, la locul unde acea persoană se găseşte.  În ceea ce priveşte dovada 

domiciliului, Art.91 NCC preia şi dezvoltă prevederile din O.U.G. nr.97/2005.  Art.92-96 NCC 

reglementează cazuri speciale în materia stabilirii domiciliul în situaţia minorului, a celui pus sub 
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interdicţie judecătorească, a celui aflat sub curatelă, domiciliul la custode sau curator şi, respectiv, 

domiciliul profesional, preluând şi completând actuala reglementare conţinută în special în Decretul 

nr.31/1954 şi O.U.G. nr.97/2005. 

Ca noutate, menţionăm definirea noţiunii de „domiciliu profesional”, potrivit căreia cel care 

exploatează o întreprindere îşi are domiciliul şi la locul acelei întreprinderi în tot ceea ce priveşte 

obligaţiile patrimoniale ce s-au născut sau urmează a se executa în acel loc (Art.96 NCC).  În plus, 

menţionăm preluarea situaţiei prevăzute deja în doctrină privind alegerea domiciliului printr-un act 

juridic în scopul executării obligaţiilor ce rezultă din acel act (Art.97 NCC). 

(c) Secţiunea a 3-a „Actele de stare civilă” 

[Art.98-103] Legat de actele de stare civilă, aşa cum spuneam mai sus, Art.98 NCC defineşte, în 

acord cu opiniile exprimate deja în doctrină, noţiunea de „stare civilă” ca fiind acel drept al persoanei 

de a se individualiza, în familie şi în societate, prin calităţile strict personale care decurg din actele şi 

faptele de stare civilă.  În ceea ce priveşte dovada stării civile, Art.99 NCC preia în mare parte 

reglementarea actuală, cuprinsă în special în Art.13 şi 14 din Legea nr.119/1996, şi, respectiv, Art.23 

din Decretul nr.31/1954, cu menţiunea că, spre deosebire de soluţia reţinută de Art.23 din Decretul 

nr.31/1954 (conform căreia „întocmirea sau rectificarea actelor de stare civilă, făcută în temeiul unei 

hotărâri judecătoreşti, este opozabilă şi celor de al treilea.  Aceştia sunt, însă, în drept să facă dovada 

contrară”), Art.99 alin.(3) NCC prevede faptul că dovada contrară trebuie constatată printr-o nouă 

hotărâre. 

În ceea ce priveşte anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civilă, NCC nu 

aduce modificări semnificative (cu menţiunea exprimată în paragraful anterior), preluând şi 

completând dispoziţiile existente în materie, i.e. Legea nr.119/1996.  De asemenea, Art.101-103 NCC 

privind înscrierea menţiunilor pe actul de stare civilă, situaţia actelor de stare civilă întocmite de un 

ofiţer de stare civilă necompetent şi, respectiv, alte mijloace de dovadă a stării civile preiau dispoziţiile 

actuale din Legea nr.119/1996.  Cu toate acestea, în ceea ce priveşte situaţia actelor de stare civilă 

întocmite de un ofiţer de stare civilă necompetent, Art.102 NCC introduce o excepţie nouă faţă de 

Art.7 din Legea nr.119/1996 în cazul în care beneficiarul cunoştea necompetenţa ofiţerului în cauză.  

Această excepţie este justificată în prezent, având în vedere că Art.7 din Legea nr.119/1996 reprezintă 

o aplicaţie a regulii error communis facit jus care, conform doctrinei, se bazează pe ideea de bună-

credinţă. 

1.2.(b). Titlul III „Ocrotirea persoanei fizice” 

[Art.104-186] Titlul III al Cărţii I a NCC reuneşte, într-o sistematizare superioară, prevederile 

legale privind ocrotirea minorilor şi a altor persoane care necesită forme speciale de ocrotire, cuprinse 

până acum în Titlul III din Codul familiei şi legislaţia specifică protecţiei copilului, în principal Legea 

nr.272/2004.  Acest titlu tratează în principal măsurile de ocrotire ce pot fi luate cu privire la 

persoanele fizice aflate în situaţii speciale (minorul, persoane care din cauza bătrâneţii, bolii sau altor 

cauze nu îşi pot administra bunurile sau interesele);  cazurile de instituire a tutelei, persoana care poate 

fi numită tutore; procedura de numire a tutorelui;  obligaţiile tutorelui, condiţiile acceptării de donaţii 

şi legate de către tutore în numele minorului, prevederea sancţiunii nulităţii relative în cazul actelor 

juridice încheiate între tutore sau soţul ori o rudă a sa, pe de o parte, şi minor, pe de altă parte - în 

acord cu reglementarea actuală în materie şi cu teoria nulităţii, reglementarea regimului sumelor de 
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bani necesare întreţinerii minorului şi a obligaţiilor tutorelui în acest scop, reglementarea tutelei dative 

şi instituirea curatelei dative şi în cazul capabililor. 

[Impact]  Principalele reglementări din cadrul Titlului III al NCC care urmează a avea un 

impact legal, instituţional, financiar-bugetar şi de resurse umane semnificativ sunt cele privitoare la 

nou-creata instanţă de tutelă şi familie, numită „instanţă de tutelă”.  Modul de organizare şi competenţa 

materială acordată acestor instanţe necesită o analiză ceva mai detaliată, pe care o vom face în cele ce 

urmează, dar, în prealabil, vom nota alte câteva aspecte. 

Ca un minus al noilor reglementări, remarcăm lipsa reflectării principiului celerităţii în luarea 

deciziilor cu privire la copil (actualmente reglementat ca principiu fundamental care guvernează 

procedurile privind minorul, de Art.6 lit.j) din Legea nr.272/2004), şi înlocuirea acestuia cu principiul 

desfăşurării procedurilor „într-un termen rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului şi 

relaţiile de familie să nu fie afectate” (Art.263 alin.(4) NCC).  Apreciem, însă, că tipul de atribuţii 

stabilite în sarcina instanţei de tutelă, în special în legătură cu exercitarea tutelei (ca şi a curatelei), 

reclamă, de cele mai multe ori, „celeritate”, şi nu doar un „termen rezonabil” în soluţionarea cererilor, 

motiv pentru care, în evaluarea necesarului de personal pentru instanţele de tutelă, ar trebui să se ţină 

seama de aceasta. 

Un alt aspect cu impact legislativ se referă la rolul autorităţii tutelare, atribuţiile acesteia în legătură cu 

aspecte de ocrotire a persoanei fizice prin tutelă şi curatelă (în prezent reglementate de Codul familiei 

şi de Legea nr.272/2004), fiind trecute asupra instanţei de tutelă11 sau a consiliului de familie12, după 

caz.  În acest sens se impune modificarea unor prevederi ale Legii nr.272/2004 şi ale normelor speciale 

date în aplicarea acesteia.13 

În plus, atribuţiile instanţei de tutelă reclamă, uneori, apelul la anumiţi delegaţi - de exemplu, în 

vederea inventarierii bunurilor minorului imediat după instituirea tutelei - ceea ce atrage necesitatea 

unor reglementări speciale care să clarifice dacă aceste activităţi auxiliare urmează a fi îndeplinite de 

judecători, de personalul auxiliar care să funcţioneze la nivelul acestor instanţe specializate, ori de alte 

autorităţi către care instanţa de tutelă poate delega atribuţia respectivă (de pildă, direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului constituite în baza Legii nr.272/2004).  Evaluarea impactului de 

resurse umane, respectiv financiar-bugetar, la nivelul instanţelor va depinde şi de această clarificare. 

(i) Organizarea instanţei de tutelă 

Impactul instituţional, de resurse umane şi financiar-bugetar al implementării dispoziţiilor NCC 

relative la instanţa de tutelă depinde, în mare măsură, de modul în care aceste instanţe vor fi 

organizate.  Se impune o analiză a noii reglementări în raport de cadrul legal al organizării puterii 

judecătoreşti în vigoare, dat de Legea nr.304/2004. 

                                                      
11 De exemplu, numirea tutorelui ca măsură de protecţie alternativă a minorului, se face în prezent de către instanţa 
judecătorească pe baza unei evaluări a persoanei ce urmează a fi tutore de către direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului cu privire la garanţiile morale şi condiţiile materiale pe care tutorele trebuie să le îndeplinească pentru a 
primi copilul în îngrijire.  Implicarea autorităţii tutelare printr-o astfel de evaluare nu mai este prevăzută de NCC, concluzia 
fiind că această evaluare este realizată direct de către instanţă. 
12 De exemplu, atribuţia autorităţii tutelare de a stabili suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului şi administrarea 
bunurilor sale este acum dată în competenţa consiliului de familie (Art.148 alin.1 NCC). 
13 În acest sens remarcăm faptul că Proiectul LPA NCC are în vedere abrogarea Art.40 alin.(1), Art.41 şi Art.42 din Legea 
nr.272/2004. 
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Legea nr.304/2004 permite în mod expres crearea de tribunale specializate, care se pot înfiinţa, printre 

altele, în cauzele cu minori şi de familie, ca instanţe fără personalitate juridică organizate la nivelul 

judeţelor şi al municipiului Bucureşti, secţii specializate pentru minori şi familie în cadrul tribunalelor 

şi curţilor de apel, precum şi complete specializate la toate nivelurile jurisdicţionale. 

Pe de altă parte, din analiza textelor legale, rezultă că NCC creează un întreg ansamblu de instanţe 

specializate, care trebuie să răspundă regulilor de competenţă materială şi teritorială stabilite de lege 

pentru judecătorii, tribunale şi curţi de apel în cauzele de familie şi în cele privind ocrotirea persoanei 

prin tutelă şi curatelă.14 

În opinia noastră, sintagma „instanţă de tutelă” pare să indice intenţia legiuitorului de a crea o instanţă 

specializată, iar nu secţii sau complete specializate în cadrul instanţelor.  Ca un posibil argument în 

favoarea acestei interpretări, menţionăm că Proiectul LPA NCC prevede că, până la reglementarea prin 

lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă, atribuţiile acesteia vor fi exercitate de instanţele, 

secţiile sau, după caz, completele specializate pentru minori şi familie din cadrul instanţelor, de unde 

poate rezulta că, ulterior adoptării cadrului legal necesar, instanţa de tutelă va fi organizată şi va 

funcţiona altfel decât sub formă de secţii sau complete specializate în cadrul instanţelor existente, 

respectiv, sub forma unor instanţe specializate.  Într-o astfel de interpretare, instanţele de tutelă ar 

trebui organizate la fiecare nivel jurisdicţional, având o structură organizatorică şi o bază materială 

proprii, separate de cele ale instanţelor de drept comun în circumscripţia cărora ar fi organizate 

(respectiv, judecătoriile, tribunalele şi curţile de apel de la care ar prelua cauzele de familie şi cele 

privind ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă), pe modelul tribunalelor specializate prevăzute de 

Legea nr.304/2004, în concret, pe modelul Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov („TMFB”), 

singurul tribunal specializat în acest domeniu, creat până la această dată.15 

Alternativ, în lipsa unor dispoziţii exprese în NCC, instanţa de tutelă ar putea fi, în principiu, 

organizată sub formă de secţii sau complete specializate în cadrul instanţelor, la toate nivelurile 

jurisdicţionale, sintagma „instanţă de tutelă” fiind, în acest caz, interpretată ca o referire la competenţa 

materială specială a acestor structuri, iar nu la forma lor de organizare.  Menţionăm că Proiectul LPA 

NCC prevede că organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă se vor stabili prin legea 

privind organizarea judiciară, fără a indica însă dacă intenţia legiuitorului NCC ar fi aceea de a 

organiza această instanţă sub forma unor complete sau secţii specializate, în temeiul Art.39,40,41 din 

Legea nr.304/2004, sau ca instanţă specializată, organizată pe modelul tribunalelor specializate la toate 

nivelurile jurisdicţionale. 

În opinia noastră, impactul instituţional, de resurse umane şi financiar-bugetar urmează a fi diferit în 

funcţie de modalitatea de organizare a instanţei de tutelă aleasă.  Întrucât varianta existentă a 

Proiectului LPA NCC prevede că, într-o etapă incipientă, atribuţiile instanţei de tutelă vor fi exercitate 

de instanţele, secţiile, respectiv completele pentru minori şi familie din cadrul instanţelor, o primă 

analiză de impact ar trebui să vizeze implicaţiile acestei modalităţi de organizare, faţă de modificările 

                                                      
14 În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie ar fi, în acest caz, recomandabilă crearea unei secţii speciale şi nu a unei 
instanţe complet separate, omoloage Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind de preferat ca instanţa supremă să rămână unică. 
15 TMFB a fost constituit prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.3142/C/232.11.2004, emis în baza Art.130 alin.(2) din Legea 
nr.304/2004, precum şi a dispoziţiilor H.G. nr.652/2009.  TMFB a început să funcţioneze efectiv la data de 22 noiembrie 
2004. 
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care vor interveni în competenţa acestor instanţe, complete şi secţii prin preluarea tuturor atribuţiilor 

instanţei de tutelă.  În sprijinul acestei analize de impact, includem mai jos o scurtă analiză 

comparativă a competenţelor instanţei de tutelă faţă de cea a instanţelor, secţiilor şi completelor pentru 

minori şi familie existente. 

O analiză separată trebuie dedicată impactului organizării, într-o etapă ulterioară, a unor instanţe 

specializate sau, după caz, a unor complete şi secţii specializate ale căror competenţe să fie cele 

prevăzute de NCC pentru instanţa de tutelă.  Din nou, în sprijinul acestei analize de impact, 

considerăm să este utilă prezentarea comparativă a competenţelor actuale ale instanţelor, secţiilor şi 

completelor pentru minori şi familie faţă de cele ale instanţei de tutelă, prezentare pe care o includem 

în secţiunea următoare. 

(ii) Competenţa materială a instanţei de tutelă 

Un alt aspect de care depinde analiza impactului implementării NCC cu privire la nou-creata instanţă 

de tutelă ţine de aria sa de competenţă materială.  NCC conţine două reglementări de principiu 

referitoare la competenţele acestei instanţe: Art.107 şi Art.265.  Art.107 NCC prevede că „procedurile 

prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă sunt de competenţa 

instanţei de tutelă şi de familie stabilite potrivit legii, denumită în continuare instanţa de tutelă”.  

Art.265, care face parte din Cartea a II-a a NCC („Familia”), prevede că „toate măsurile date prin 

prezenta carte în competenţa instanţei judecătoreşti, precum şi toate dispoziţiile prezentei cărţi, sunt de 

competenţa instanţei de tutelă”, stabilind, astfel o competenţă generală a instanţei de tutelă cu privire la 

cauzele de familie. 

În afara acestor prevederi generale, NCC conţine dispoziţii care dau în mod expres în competenţa 

instanţei de tutelă anumite cauze.  Astfel, Art.40 NCC prevede că instanţa de tutelă poate recunoaşte 

minorului capacitatea de exerciţiu anticipată.  Art.41 alin.(2) prevede că minorul cu capacitate de 

exerciţiu restrânsă poate încheia acte juridice cu autorizarea instanţei de tutelă.  Art.44 NCC prevede 

că instanţa de tutelă este competentă să autorizeze actele făcute de tutore pentru persoana lipsită de 

capacitate de exerciţiu, în lipsa acestei autorizări, instanţa de tutelă urmând a sesiza procurorul în 

vederea exercitării acţiunii în anulare (conform Art.46 alin.(4)).  Instanţa de tutelă este, de asemenea, 

competentă să stabilească domiciliul minorului în condiţiile prevăzute la Art.92. 

Ca o primă constatare, există diferenţe de competenţă materială între tribunalele, completele şi secţiile 

specializate pentru minori şi familie prevăzute în prezent de Legea nr.304/2004 şi instanţa de tutelă 

introdusă de NCC.  Astfel, în reglementarea actuală, completele şi secţiile specializate, precum şi 

tribunalele specializate pentru minori şi familie (în speţă, unicul tribunal de acest fel, constituit la 

Braşov), judecă toate cauzele de familie şi cauzele cu minori, atât cele de natură civilă cât şi cauzele 

penale având ca obiect infracţiuni săvârşite de minori sau asupra minorilor, inclusiv în cazurile cu mai 

mulţi infractori printre care se numără şi minori, dacă disjungerea nu este posibilă (Art.40 din Legea 

nr.304/2004).  Cauzele privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului prevăzute de Legea 

nr.272/2004, având în vedere că sunt cauze care privesc minori, intră şi acestea în competenţa 

tribunalelor, secţiilor şi completelor specializate prevăzute de Legea nr.304/2004. 

Pe de altă parte, instanţa de tutelă reglementată de NCC are în competenţa sa, stabilită expres la 

Art.107 şi Art.265, numai cauze civile, respectiv: cauze de familie şi cauze privind tutela şi curatela.  

Spre deosebire de tribunalele, secţiile şi completele specializate prevăzute actualmente de Legea 
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nr.304/2004, instanţa de tutelă nu are în competenţa sa cauze de natură penală, indiferent dacă acestea 

privesc minori.  Din acest punct de vedere, potrivit dispoziţiilor NCC, nou-creata instanţă de tutelă are 

o competenţă restrânsă faţă de cea prevăzută de Art.40 din Legea nr.304/2004 pentru tribunalele, 

secţiile şi completele specializate pentru minori şi familie. 

Cu privire la sfera cauzelor de natură civilă date în competenţa instanţei de tutelă se ridică anumite 

întrebări.  În primul rând, considerăm că din noua reglementare nu rezultă cu claritate cărei instanţe îi 

revine competenţa de a soluţiona cauzele având ca obiect protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

în temeiul Legii nr.272/2004.  Pe de o parte, NCC a preluat principiile generale referitoare la protecţia 

şi promovarea drepturilor minorului, precum şi alte dispoziţii din această lege, atât în Cartea I, cât şi, 

cu precădere, în Cartea a II-a privind familia, cauzele respective fiind de competenţa instanţei de 

tutelă.  Există, însă, măsuri care sunt reglementate numai de legea specială, nefiind preluate în NCC, 

cum ar fi plasamentul.  Art.106 alin.(1) NCC prevede că ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, 

prin instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie specială 

anume prevăzute de lege; Art.107 prevede expres că „procedurile prevăzute în prezentul cod privind 

ocrotirea persoanei prin tutelă […]” sunt de competenţa instanţei de tutelă, părând să excludă 

competenţa acestei instanţe în ce priveşte măsura plasamentului sau alte măsuri de protecţie stabilite 

prin lege specială (sunt astfel de măsuri, potrivit Legii nr.272/2004, plasamentul în regim de urgenţă şi 

supravegherea specializată). 

În aceeaşi măsură, lipsesc din NCC dispoziţii relative la îngrijirea alternativă, care sunt prevăzute de 

Legea nr.272/2004; astfel de cauze pot avea o strânsă legătură cu domeniul familiei dar, în lipsa unor 

dispoziţii exprese, soluţionarea lor va reveni nu instanţei de tutelă, ci unei alte instanţe.  Menţionăm că, 

în prezent, plasamentul copilului minor este de competenţa tribunalelor, secţiilor sau completelor 

specializate pentru minori şi familie constituite în baza Legii nr.304/2004. 

În al doilea rând, şi în strânsă legătură cu primul aspect discutat, considerăm că legiuitorul trebuie să 

clarifice în mod expres dacă după punerea în aplicare a NCC se va menţine sau nu o competenţă 

specială pentru cauzele cu minori şi dacă, în cadrul acesteia, se va face o separare în funcţie de natura 

cauzei (civilă/penală).  Legiuitorul poate opta pentru acordarea competenţei de soluţionare a tuturor 

cauzelor cu minori, indiferent de natura lor, instanţei de tutelă, prin modificarea NCC, a Legii 

nr.304/2004, a Legii nr.272/2004 şi a altor acte normative relevante, inclusiv din cadrul legislaţiei 

penale.  Alternativ, se poate opta pentru menţinerea tribunalelor, secţiilor şi completelor specializate 

prevăzute deja de Legea nr.304/2004, dar cu limitarea competenţelor acestora doar la cauze cu minori, 

urmând ca domeniul familiei să fie în competenţa instanţei de tutelă, deşi, în acest caz, considerăm că 

s-ar crea în mod nejustificat două instanţe competente pentru cauze de familie în funcţie de cum cauza 

priveşte sau nu un minor. 

În fine, legiuitorul poate decide să acorde instanţelor de drept comun competenţa de soluţionare a 

cauzelor cu minori (mai puţin cele din domeniul familiei, tutelei şi curatelei, care sunt de competenţa 

instanţei specializate de tutelă).  În opinia noastră, acesta ar fi un regres faţă de nivelul actual al 

legislaţiei.  Raţiuni de coerenţă instituţională, de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia 

Statelor Membre UE şi respectare a unor principii fundamentale prevăzute de Convenţia ONU cu 

privire la drepturile copilului, la care România este parte conform Legii nr.18/1990, precum şi nevoia 

de a continua eforturile României din ultimii ani de a realiza o justiţie specializată pentru minori, 

eforturi între care se numără inclusiv adoptarea Legii nr.272/2004, modificarea Legii nr.304/2004 
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pentru a permite crearea de tribunale, secţii şi complete specializate pentru minori, precum şi 

organizarea efectivă a acestora, perfecţionarea personalului în acest scop16 etc., ar justifica menţinerea 

şi dezvoltarea unei instanţe unice specializate cu competenţă de soluţionare a tuturor cauzelor cu 

minori, indiferent de natura lor.  Această instanţă unică, specializată în administrarea justiţiei pentru 

minori ar putea fi, în principiu, nou-creata instanţă de tutelă, care ar avea în acest caz aceeaşi 

competenţă ca şi tribunalele, secţiile şi completele specializate pentru minori şi familie prevăzute 

astăzi de Legea nr.304/2004, la care s-ar adăuga competenţa pentru soluţionarea cauzelor relative la 

ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă prevăzute în Cartea I a NCC.  În acest caz, în funcţie de 

modalitatea de organizare a instanţei de tutelă care va fi aleasă la punerea în aplicare a NCC, aceasta 

va putea prelua cauzele de competenţa sa, pe fiecare nivel jurisdicţional, de la secţiile şi completele 

pentru minori şi familie care funcţionează în circumscripţia respectivă, respectiv de la TMFB, precum 

şi, de asemenea, cauzele referitoare la ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă, de la instanţele de 

drept comun în circumscripţia cărora se formează. 

În considerarea celor de mai sus, anticipăm necesitatea modificării sediului acestor reglementări, şi 

anume Legea nr.304/2004, atât în sensul de a preciza expres modul de organizare a nou-înfiinţatelor 

instanţe de tutelă, cât şi de a stabili modul de corelare a acestora, din punct de vedere organizaţional, 

instituţional şi al competenţei, cu tribunalele, secţiile şi completele specializate prevăzute de Legea 

nr.304/2004 în prezent. 

(iii) Impactul creării instanţelor de tutelă asupra Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov 

TMFB este unicul tribunal specializat de acest tip creat în baza Legii nr.304/2004.  Potrivit datelor 

puse la dispoziţie pe site-ul TMFB, acesta îşi desfăşoară activitatea în sediul Tribunalului Braşov, dar 

într-un corp separat, compus din două birouri pentru judecători, două birouri pentru grefieri, o sală de 

şedinţe dotată cu echipament de înregistrare, calculator şi instalaţie de sonorizare, o cameră de 

consiliu, arhivă şi registratură proprii.  Schema de încadrare a TMFB cuprinde 1 post de preşedinte, 6 

posturi de judecător, 1 post de prim-grefier şi 6 posturi de grefier, 1 post de arhivar, 1 post de agent 

procedural şi 1 post de şofer.  În ceea ce priveşte tipurile de cauze deduse spre judecare TMFB, lista 

publicată a ultimelor 100 de cauze pe rolul acestei instanţe indică o preponderenţă a cauzelor de natură 

civilă faţă de cele de natură penală, precum şi un număr mare de declinări de competenţă în materie 

penală), şi, în cadrul cauzelor de natură civilă, un relativ echilibru între cauzele întemeiate pe 

dispoziţiile Legii nr.272/2004 şi cele întemeiate pe Codul familiei. 

Consideraţiile de mai sus asupra organizării şi competenţei materiale a nou-createi instanţe de tutelă îşi 

păstrează relevanţa şi în situaţia particulară a TMFB.  În funcţie de modul de organizare şi de 

competenţa care se va stabili în cele din urmă, prin lege, instanţei de tutelă, TMFB poate fi menţinut, 

cu o nouă titulatură şi o competenţă eventual modificată, ca instanţa de tutelă pe nivelul jurisdicţional 

al tribunalului în circumscripţia Braşov, urmând ca personalul specializat şi baza materială aparţinând 

acestuia să fie menţinute în noua structură.  Menţionăm că, potrivit Proiectului LPA NCC, pentru 

perioada imediat următoare intrării în vigoare a NCC, până la adoptarea normelor de organizare şi 

                                                      
16 Potrivit Prezentării la sfârşit de proiect a programului PHARE RO 2003/IB/JH-09 „Sprijin pentru îmbunătăţirea justiţiei 
pentru minori în România”, au fost formaţi profesional în ceea ce priveşte justiţie pentru minori 490 de magistraţi, 56 de 
grefieri, 50 de consilieri de probaţiune, 75 de funcţionari ai ANP. 
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funcţionare a instanţelor de tutelă, TMFB va exercita – alături de secţiile şi completele pentru familie 

şi minori existente în cadrul altor instanţe – competenţele instanţei de tutelă, la nivelul său 

jurisdicţional. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.104-109] Capitolul I al Titlului III, cuprinzând dispoziţii generale, instituie principiul 

ocrotirii persoanei fizice în interesul acesteia, principiu care, în prezent, este reglementat ca atare 

numai în privinţa ocrotirii minorului.17  În cadrul aceluiaşi capitol se enumeră formele de ocrotire a 

minorului, respectiv a majorului. 

Aşa cum menţionam mai sus în scurta analiză a impactului la aplicarea NCC în ce priveşte nou-creata 

instanţă de tutelă, numai parte din cauzele relative la ocrotirea persoanei prevăzute de NCC sunt de 

competenţa instanţei de tutelă.  În ceea ce priveşte pe minor, Art.107 dispune expres că tutela 

minorului este de competenţa instanţei de tutelă, iar ocrotirea minorului prin părinţi, reglementată mai 

detaliat în Cartea a II-a privind familia este şi aceasta de competenţa instanţei de tutelă, potrivit 

Art.265.  Din texte nu rezultă însă că darea în plasament şi alte măsuri privind pe minor stabilite de 

legea specială ar fi, şi acestea, de competenţa instanţei specializate, ori că ar reveni instanţei de drept 

comun.  De pildă, deşi darea în plasament este menţionată, alături de tutelă, printre formele de ocrotire 

a minorului la Art.106 alin.(1) NCC, Art.107 stabileşte că sunt de competenţa instanţei de tutelă numai 

procedurile privind ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă, iar nu toate procedurile privind măsurile 

de ocrotire a persoanei.  În ceea ce priveşte pe major, din interpretarea Art.107 şi Art.164-177 NCC 

rezultă că numai tutela şi curatela sunt de competenţa instanţei de tutelă, în timp ce soluţionarea cererii 

de punere sub interdicţie judecătorească ar fi de competenţa instanţei de drept comun; astfel, pe 

parcursul Capitolului III („Ocrotirea interzisului judecătoresc”), NCC utilizează noţiunea „instanţă 

judecătorească” în textele referitoare la punerea sub interdicţie, distinct de noţiunea „instanţă de 

tutelă”, utilizată în textele referitoare la luarea măsurilor de ocrotire, iar Art.170 alin.(1) NCC prevede 

că hotărârea de punere sub interdicţie se comunică instanţei de tutelă.  Potrivit informaţiilor primite de 

la Beneficiar, acest aspect a fost soluţionat cu ocazia dezbaterilor parlamentare asupra Proiectului LPA 

NCC. 

În ceea ce priveşte exercitarea tutelei minorului, o noutate demnă de semnalat constă în introducerea 

noţiunii de „consiliu de familie” (Art.108), organ cu rol consultativ, care se poate constitui de către 

instanţa de tutelă la cererea celor interesaţi.18  Rolul, modul de constituire şi membrii, atribuţiile şi 

modul de funcţionare a consiliului de familie sunt reglementate într-o secţiune separată (Secţiunea a 3-

a „Consiliul de familie”, Art.124-132).  Referiri la consiliul de familie sunt, de asemenea, incluse pe 

tot parcursul Titlului III.  În cazul în care nu se constituie consiliu de familie, atribuţiile prevăzute de 

lege pentru acesta se vor exercita de către instanţa de tutelă (Art.108 alin.(3)). 

                                                      
17 A se vedea în acest sens Art.114 din Codul familiei care prevede că „Tutela se exercită numai în interesul minorului” sau 
Art.2 alin.(2) din Legea nr.272/2004, care prevede că “Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în 
legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane 
cărora le-a fost plasat în mod legal”. 
18 Deşi instituţia „consiliului de familie” este special reglementată în materia tutelei minorului, apreciem că dispoziţiile legale 
relative la consiliul de familie se aplică şi în cazul tutelei persoanei pusă sub interdicţie judecătorească, în considerarea 
Art.171 NCC. 
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(ii). Capitolul II „Tutela minorului” 

(a) Secţiunea 1 „Deschiderea tutelei” 

[Art.110-111] Cazurile de instituire a tutelei şi persoanele obligate să înştiinţeze instanţa de tutelă 

asupra apariţiei acestor cazuri prevăzute de NCC urmează reglementarea în vigoare, singura 

modificare faţă de dispoziţiile Legii nr.272/2004 (Art.40 alin.(1)) şi Codului familiei (Art.113 şi, 

respectiv, Art.115), fiind lipsa unui termen legal în care ar trebui realizată această înştiinţare.  De 

altfel, lipsa instituirii unui astfel de termen limită este justificată atât timp cât obligaţia legală nu este 

însoţită de vreo sancţiune specifică.  Notăm că Proiectul LPA NCC propune abrogarea dispoziţiilor 

Art.40 alin.(1), 41 şi 42 din Legea nr.272/2004. 

(b) Secţiunea a 2-a „Tutorele” 

[Art.112-123] În privinţa persoanelor care pot fi numite ca tutore şi a cazurilor de 

incompatibilitate, NCC reia reglementările actuale (Art.41 alin(1) din Legea nr.272/2004 şi Art.117 

din Codul familiei), cu două modificări notabile (Art.112-113).  Astfel, NCC nu mai prevede condiţia 

ca persoana numită ca tutore să aibă domiciliul în România, dar la numirea tutorelui se menţine 

criteriul ca persoana numită să fie în stare să îndeplinească sarcinile ce îi revin , aspect care se 

evaluează şi în funcţie de „apropierea domiciliilor” (Art.118 NCC), astfel că locul în care domiciliază 

tutorele rămâne în continuare relevant.  În al doilea rând, se adaugă, ca şi caz de incompatibilitate cu 

funcţia de tutore, situaţia celui înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care 

exercita singur, în momentul morţii, autoritatea părintească (Art.113 alin.(1) lit.g) NCC). 

În strânsă legătură cu dispoziţia de la Art.113 alin.(1) lit.g), Art.114 NCC prevede - spre deosebire de 

actualele reglementări - posibilitatea ca părintele să desemneze persoana ce urmează a fi numită tutore, 

prin act unilateral sau prin contract de mandat, ambele încheiate în formă autentică, ori prin testament.  

Nu este, însă, valabilă desemnarea tutorelui de către părintele decăzut din drepturile părinteşti sau pus 

sub interdicţie judecătorească.  Revocarea desemnării se poate face oricând de către părinte, chiar şi 

prin înscris sub semnătură privată.  Instanţa îl poate înlătura de la tutelă pe cel desemnat dacă se află 

într-una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Art.113 din NCC sau dacă numirea sa ar 

periclita interesele minorului. 

Cu titlu de noutate, NCC prevede posibilitatea ca instanţa de tutelă să impună depunerea de garanţii 

personale sau reale de către tutore (Art.117). 

Ordinea de prioritate la numirea tutorelui este aceeaşi cu cea reglementată de prevederile legale 

actuale: rude, afini sau prieteni de familie ai minorului (Art.118).  Numirea tutorelui se face de către 

instanţa de tutelă în camera de consiliu, prin „încheiere definitivă” (Art.119). 

Art.119 alin.(2) garantează dreptului minorului care a împlinit 10 ani de a fi ascultat la numirea sau 

înlocuirea tutorelui său, drept prevăzut de Legea nr.272/2004 şi preluat de NCC şi în cadrul Cărţii a II-

a ca principiu general aplicabil în toate procedurile care privesc pe minor (Art.264 NCC).  Dispoziţiile 

Art.119 se vor completa cu cele ale Art.264, în sensul că orice copil, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 

10 ani, poate fi ascultat, dacă instanţa de tutelă consideră că acest lucru este util cauzei. 

Spre deosebire de actualul Cod al familiei, care stabileşte că tutorele nu poate refuza tutela decât in 

anumite situaţii, NCC prevede că numirea tutorelui se face cu acordul acestuia.  Prin excepţie, acesta 

nu poate refuza tutela dacă a fost desemnat prin contract de mandat, decât dacă se află într-una din 
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situaţiile prevăzute la Art.120 alin.(2) (a împlinit vârsta de 60 de ani, este o femeie însărcinată sau 

mama unui copil care nu a împlinit vârsta de 8 ani, ori are în creştere şi educare doi sau mai mulţi copii 

ori, din cauza bolii, infirmităţii, felului activităţii pe care o desfăşoară, distanţei dintre domiciliul său şi 

locul unde se află bunurile minorului, ori din alte motive întemeiate, nu poate îndeplini atribuţiile ce i-

ar reveni ca tutore).  Principiul acordului tutorelui la desemnare este completat cu acela al 

obligativităţii continuării tutelei, tutorele putând refuza să continue exercitarea tutelei numai în 

cazurile limitativ prevăzute la Art.122 alin.(2) NCC, care sunt aceleaşi cu cele prevăzute de Art.118 

din Codul familiei pentru refuzul tutelei. 

Tot ca o noutate, în cazul în care s-a constituit consiliul de familie, acesta va trebui consultat la 

numirea tutorelui. 

NCC instituie caracterul personal al sarcinii tutelei, cu posibilitatea ca, pe cale de excepţie, instanţa de 

tutelă, cu avizul consiliului de familie dacă acesta a fost constituit, să numească persoane fizice sau 

juridice specializate pentru administrarea patrimoniului minorului sau a unei părţi din acesta, în funcţie 

de mărimea şi compunerea sa (Art.122). 

Ca şi actuala reglementare, Art.123 NCC consacră regula gratuităţii sarcinii tutelei, cu posibilitatea ca 

instanţa de tutelă să stabilească o remuneraţie de maxim 10% din veniturile produse de bunurile 

minorului.  Remarcăm că NCC nu prevede posibilitatea stabilirii remuneraţiei direct prin contractul de 

mandat prin care părintele a desemnat persoana tutorelui; în lipsa unei prevederi exprese în acest sens, 

considerăm că regula gratuităţii va funcţiona şi în cazul numirii prin contract de mandat, dar instanţa 

de tutelă va putea, pe cale de excepţie, să stabilească o remuneraţie şi în aceste cazuri. 

(c) Secţiunea a 3-a „Consiliul de familie” 

[Art.124-132] Consiliul de familie, o noţiune nouă în legislaţia noastră, este instituit ca un organ 

consultativ care are rolul de a supraveghea modul în care tutorele îşi exercită drepturile şi se achită de 

sarcinile tutelei cu privire la minor şi bunurile sale.  În principiu, consiliul de familie este format din 

rude sau afini, iar, în lipsa acestora, de persoane care au avut legături de prietenie cu părinţii minorului 

sau care manifestă interes pentru situaţia acestuia.  Noile prevederi reglementează modul de numire şi 

numărul maxim de membri, înlocuirea acestora, modul de funcţionare şi decizie, precum şi atribuţiile 

consiliului de familie.  Consiliul de familie se exprimă prin avize consultative, cu excepţia cazurilor 

când legea îi atribuie un rol de decizie.  De exemplu, consiliul de familie dă avize consultative la 

numirea sau înlocuirea tutorelui de către instanţa de tutelă potrivit Art.119 alin.(3), la stabilirea 

remuneraţiei tutorelui (Art.123 alin.(2)), la adoptarea de către tutore a măsurilor privind persoana 

minorului, cu excepţia celor care au caracter curent (Art.136).  Consiliul de familie se pronunţă cu rol 

de decizie în privinţa stabilirii sumei anuale necesară pentru întreţinerea minorului (Art.148). 

Sub aspectul posibilului impact la punerea în aplicare a NCC, semnalăm necesitatea clarificării 

următoarelor aspecte legate de instituţia consiliului de familie: cine are atribuţia de a convoca 

întrunirea consiliului de familie,19 dacă este necesară participarea instanţei de tutelă la întrunirile 

                                                      
19 Potrivit Art.129 alin.(1), consiliul de familie trebuie convocat cu cel puţin 10 zile înainte de data întrunirii, la cererea 
oricăruia dintre membrii săi, a minorului care a împlinit 14 ani, a tutorelui sau a instanţei de tutelă, fără a preciza însă în mod 
expres cui îi revine atribuţia convocării consiliului la solicitarea celor în drept.  Din coroborarea cu Art.128 se poate deduce 
că atribuţia de convocare revine instanţei de tutelă, dar se poate susţine şi interpretarea că oricare dintre persoanele 
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consiliului de familie,20 cine are sarcina să constituie şi să ţină registrul deciziilor consiliului de familie 

(registru prevăzut de Art.130 alin.(3) NCC).  Potrivit informaţiilor primite de la Beneficiar, acest 

aspect a fost soluţionat cu ocazia dezbaterilor parlamentare asupra Proiectului LPA NCC.Secţiunea a 

4-a „Exercitarea tutelei”. 

1. Dispoziţii generale 

[Art.133-135] În ceea ce priveşte regulile generale de exercitare a tutelei, legiuitorul a optat în 

sensul reiterării în NCC a dispoziţiilor actuale ale Codului Familiei.  Se observă o circumstanţiere a 

conceptului de „interes al minorului”, NCC făcând referire expresă atât la persoana minorului, cât şi la 

bunurile acestuia.  În privinţa conţinutului tutelei sunt reluate actualele prevederi în materie, cu 

eliminarea referirilor la creşterea copilului în conformitate cu ţelurile statului, pentru ca acesta să fie de 

folos colectivităţii.  Aşa cum s-a exprimat şi în doctrină, aceste menţiuni au devenit desuete o dată cu 

schimbarea regimului politic şi a principiilor constituţionale după 1990, dar, acestea, deşi inaplicabile, 

nu au fost până în prezent abrogate expres.  Ca element de noutate, se reglementează situaţia tutelei 

exercitate de ambii soţi, caz în care aceştia răspund împreună de exercitarea acesteia, NCC trimiţând 

expres la normele aplicabile în cazul autorităţii părinteşti.  În caz de divorţ, instanţa de tutelă va fi cea 

care va determina care dintre cei doi soţi va exercita tutela. 

2. Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului 

[Art.136-139] Exercitarea tutelei cu privire la persoana minorului se face cu avizul Consiliului de 

familie, cu excepţia măsurilor care au caracter curent.  Domiciliul minorului este la tutore, iar pentru 

stabilirea unei reşedinţe a minorului este necesară autorizarea instanţei de tutelă.  Se observă că, spre 

deosebire de reglementarea actuală,21 NCC are în vedere numai posibilitatea stabilirii unei reşedinţe ca 

locuinţă secundară, minorul neputând avea alt domiciliu decât cel al tutorelui.  Tot ca element de 

noutate, tutorele poate încuviinţa o reşedinţă a minorului în raport de educaţia şi pregătirea lui 

profesională, cu încunoştinţarea instanţei de tutelă.22  Felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale pe 

care minorul o primeşte este supus aceluiaşi regim juridic ca şi în prezent.  Se instituie, cu caracter 

general, obligativitatea ascultării minorului mai mare de 10 ani de către instanţa de tutelă, obligaţie 

care în prezent nu se bucură de o consacrare cu titlu general, existând doar aplicaţii particulare ale 

acestui principiu. 

3. Exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului 

[Art.140-150] În privinţa regulilor de exercitare a tutelei cu privire la bunurile copilului, NCC reia 

şi dezvoltă actualele prevederi ale Codului familiei. 

Aşa cum menţionam mai sus în secţiunea dedicată impactului instituţional, considerăm că atribuţiile 

instanţei de tutelă privind supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului, 

atribuţii care anterior erau stabilite în principal în sarcina autorităţii tutelare, pot ridica o problemă de 

                                                                                                                                                                      

menţionate la Art.129 alin.(1) este în măsură să convoace consiliul de familie, de aceea recomandăm clarificarea acestui 
aspect prin legea de punere în aplicare. 
20 Art.129 alin.(3) prevede posibilitatea ca şedinţele consiliului de familie să se ţină la domiciliul minorului sau, „după caz” la 
sediul instanţei, ceea ce pare a sugera că instanţa de tutelă participă cel puţin în această din urmă situaţie. 
21 Conform Art.122 minorul poate avea o altă locuinţă numai cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 
22În prezent, Art.102 prevede că autoritatea tutelară poate acorda, la cererea minorului mai mare de 14 ani, posibilitatea ca 
acesta să-şi stabilească locuinţa în funcţie de pregătirea sa educaţională şi profesională. 
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personal auxiliar la dispoziţia instanţei de tutelă, în funcţie de clarificările care se vor aduce acestor 

prevederi generale prin legea de punere în aplicare sau prin legislaţia specială secundară.  De exemplu, 

inventarierea bunurilor minorului imediat după numirea tutorelui, care în Codul familiei era în sarcina 

autorităţii tutelare, este acum stabilită în sarcina instanţei de tutelă, care o exercită „prin delegat”, fără 

a se specifica persoanele sau instituţiile către care instanţa poate delega această atribuţie.  Cu ocazia 

inventarierii, tutorele şi membrii consiliului de familie trebuie să-şi declare propriile creanţe sau 

pretenţii faţă de minor, în caz contrar instituindu-se o prezumţie legală relativă de renunţare la aceste 

drepturi. 

Atribuţiile de autorizare a (i) plăţii creanţelor faţă de tutore, soţul acestuia, rude în linie dreaptă, fraţi, 

surori, şi a (ii) actelor de înstrăinare, împărţeală, ipotecare, grevare cu alte sarcini reale a bunurilor 

minorului, renunţare la drepturile patrimoniale sau a altor acte care depăşesc actele de administrare, 

care în prezent sunt stabilite de Codul familiei în competenţa autorităţii tutelare, au fost trecute în 

competenţa instanţei de tutelă.  Condiţia autorizării există atât pentru actele încheiate de tutore pentru 

minorul care nu a împlinit 14 ani, cât şi pentru actele de acest fel încheiate de minorul care a împlinit 

14 ani.  În toate situaţiile, lipsa autorizării atrage sancţiunea nulităţii relative a actului, la cererea 

tutorelui, a consiliului de familie sau a oricăruia dintre membrii acestuia, ori la cererea procurorului, 

din oficiu sau la sesizarea instanţei de tutelă. 

Suma anuală necesară pentru întreţinerea minorului se stabileşte, însă, de către consiliul de familie, 

care trebuie să aducă decizia la cunoştinţa instanţei de tutelă. 

NCC instituie un regim special pentru sumele de bani care depăşesc nevoile întreţinerii minorului şi 

administrării bunurilor sale: acestea se depun la o bancă indicată de consiliul de familie, pot fi utilizate 

numai cu autorizarea instanţei de tutelă şi nu pot fi utilizate pentru încheierea de tranzacţii pe piaţa de 

capital. 

(d) Secţiunea a 5-a „Controlul exercitării tutelei” 

[Art.151-155] Controlul exercitării tutelei se exercită de către instanţa de tutelă şi trebuie să fie un 

„control efectiv şi continuu”, instanţa de tutelă putând apela, în acest sens, la autorităţile administraţiei 

publice, instituţiilor şi serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului sau instituţiilor de 

ocrotire.  Actele normative privind funcţionarea acestor autorităţi şi instituţii vor trebui modificate sau 

completate cu dispoziţii privind modul de colaborare cu instanţa de tutelă în chestiuni legate de 

supravegherea şi controlul modului de exercitare a tutelei. 

Ca şi în prezent, tutorele este obligat la o dare de seamă anuală asupra modului în care s-a îngrijit de 

minor şi asupra administrării bunurilor acestuia, care se depune la instanţa de tutelă în termen 30 de 

zile de la sfârşitul anului calendaristic.  Cu titlu de noutate, NCC prevede că, în situaţia în care averea 

minorului este de mică însemnătate, instanţa de tutelă poate încuviinţa depunerea dării de seamă la 

intervale mai lungi, care nu pot depăşi 3 ani. 

Sarcina verificării socotelilor privitoare la veniturile minorului şi la cheltuielile făcute cu îngrijirea şi 

administrarea bunurilor acestuia şi acordarea descărcării tutorelui, care aparţinea până acum autorităţii 

tutelare, este trecută în competenţa instanţei de tutelă. 

Pentru a facilita controlul modului de exercitare a tutelei de către instanţa de tutelă, NCC prevede 

dreptul de a formula plângere împotriva tutorelui, la instanţa de tutelă, pentru următoarele persoane: 
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minorul care a împlinit vârsta de 14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum şi 

persoanele prevăzute la Art.111 (persoanele în sarcina cărora NCC stabileşte sarcina de a sesiza 

instanţa de tutelă cu apariţia unuia dintre cazurile care reclamă instituirea tutelei).  Plângerea se 

soluţionează de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea părţilor şi a membrilor consiliului de familie 

şi, potrivit Art.155 alin.(2), cu ascultarea minorului care a împlinit vârsta de 10 ani, atunci când 

instanţa apreciază necesar; considerăm că această ultimă dispoziţie vine în contradicţie cu regula 

stabilită la Art.264 alin.(1) NCC, potrivit cu care ascultarea copilului care a împlinit 10 ani este 

obligatorie în procedurile judiciare şi administrative care îl privesc. 

(e) Secţiunea a 6-a „Încetarea tutelei” 

[Art.156-163] NCC reglementează, de o manieră mult mai detaliată decât actualele prevederi 

legale, aspectele legate de încetarea tutelei: cazurile de încetare, obligaţiile moştenitorilor tutorelui în 

caz de moarte a acestuia, cazurile de îndepărtare a tutorelui, darea de seamă la încetarea tutelei şi 

descărcarea de gestiune a tutorelui, precum şi amenzile civile ce pot fi aplicate tutorelui.  De exemplu, 

cu titlu de noutate, tutorele poate fi sancţionat de către instanţa de tutelă cu amendă civilă pentru 

refuzul de a continua sarcina tutelei (în alte situaţii decât cele în care refuzul este permis de lege), sau 

pentru îndeplinirea defectuoasă a sarcinii tutelei, din culpa sa.  Amenda civilă se aplică prin încheiere 

executorie. 

(iii). Capitolul III „Ocrotirea interzisului judecătoresc” 

[Art.164-177] Capitolul III al Titlului III al Cărţii I reglementează ocrotirea interzisului 

judecătoresc.  NCC reflectă, în principal, actualele dispoziţii legale în vigoare privind ocrotirea 

interzisului judecătoresc cuprinse în Art.142-151 din Codul familiei, reglementând condiţiile de fond 

cerute pentru punerea sub interdicţie judecătorească, persoanele care pot cere punerea sub interdicţie, 

procedura de desemnare a tutorelui, numirea unui curator special până la numirea tutorelui, 

opozabilitatea interdicţiei judecătoreşti, comunicarea hotărârii de punere sub interdicţie, regimul 

actelor încheiate de interzisul judecătoresc, înlocuirea tutorelui, obligaţiile tutorelui, situaţia minorului 

pus sub interdicţie, precum şi ridicarea interdicţiei judecătoreşti. 

Precizăm faptul că, în materia ocrotirii persoanelor puse sub interdicţie judecătorească, intervin două 

instanţe: instanţa judecătorească de drept comun, competentă a derula procedura de punere sub 

interdicţie şi a pronunţa o hotărâre judecătorească în acest sens, şi instanţa de tutelă, care preia 

atribuţiile stabilite de legislaţia în vigoare la acest moment în sarcina autorităţii tutelare, şi anume 

desemnarea, înlocuirea şi descărcarea tutorelui (Art.166,171,173 din NCC), numirea unui curator 

special cu titlu provizoriu până la numirea tutorelui (art.167 din NCC), şi toate celelalte atribuţii legate 

de sarcina tutelei prevăzute la capitolul privind tutela minorului, care se aplică în mod corespunzător. 

Procedura de punere sub interdicţie judecătorească şi ridicare a interdicţiei sunt reglementate de 

Art.924-930 NCPC.  Remarcăm, însă, că şi NCC cuprinde o serie de aspecte procedurale deja 

reglementate în normele procedurale ale NCPC.  Astfel, Art.170 din NCC reglementează comunicarea 

hotărârii judecătoreşti de punere sub interdicţie către instanţa de tutelă şi autorităţile de sănătate 

publică teritorială, deşi regulile de comunicare sunt deja prevăzute de Art.929 alin.(1) din NCPC. 

Comparativ cu reglementarea actuală a ocrotirii persoanei puse sub interdicţie judecătorească, 

menţionăm elementele de noutate, şi anume posibilitatea desemnării persoanei tutorelui prin contract 

de mandat, de către o persoană cu capacitate deplină de exerciţiu, pentru situaţia în care ar fi pusă sub 
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interdicţie judecătorească (Art.166), precizarea clară a sancţiunii cu nulitatea relativă a actelor juridice 

încheiate de interzisul judecătoresc, chiar dacă la data încheierii acesta ar fi avut discernământ 

(Art.172), posibilitatea tutorelui de a cere înlocuirea sa nu numai după trei ani de la numire (aspect 

prevăzut şi de reglementarea actuală), dar şi înaintea împlinirii termenului de trei ani, pentru motive 

temeinice, obţinerea avizului consiliului de familie la stabilirea de către instanţa de tutelă a locului 

unde va fi îngrijit cel pus sub interdicţie (Art.174 alin.(2)), obţinerea autorizării instanţei de tutelă şi 

avizului consiliului de familie la acordarea de liberalităţi de către tutore către descendenţii interzisului 

(Art.175). 

(iv). Capitolul IV „Curatela” 

[Art.178-186] NCC reia şi dezvoltă prevederile Codului familiei în materie de curatelă, cu o serie 

de elemente de noutate, printre care posibilitatea de desemnare a curatorului prin act unilateral sau 

contract, în formă autentică, chiar de către persoana supusă protecţiei. 

1.2.(c). Titlul IV „Persoana juridică” 

[Art.187-251] Titlul IV din Cartea I a NCC reglementează regimul persoanei juridice, prin 

stabilirea unor reguli referitoare la înfiinţarea persoanei juridice de drept public sau drept privat, cazuri 

de nulitate a persoanei juridice şi modalităţi de acoperire a nulităţii (pe principiul asigurării securităţii 

circuitului civil), capacitatea civilă a persoanei juridice, elemente de identificare a persoanei juridice, 

modalităţi de reorganizare a persoanei juridice, încetarea persoanei juridice, dizolvarea şi lichidarea. 

Noile prevederi reiau, în parte, principiile statuate de Decretul nr.31/1954, pe care, însă, fie le 

dezvoltă, fie le completează cu norme noi, inspirate în special din materia societăţilor comerciale, care 

sunt ridicate de NCC la rang de principii general aplicabile persoanei juridice.  Remarcăm, de 

exemplu, extinderea la orice tip de persoană juridică a aplicabilităţii unor norme prevăzute în prezent 

doar în Legea nr.31/1990, şi anume: nulitatea persoanei juridice şi modalităţi de acoperire a acesteia 

(Art.196-199), caracterizarea răspunderii organelor de administrare ale persoanei juridice ca fiind o 

răspundere pe principiul „bunului proprietar” (bonus pater familias), norme privind contrarietatea de 

interese (Art.213-215), dezvoltarea efectelor divizării şi fuziunii persoanei juridice (Art.235-240), şi 

introducerea dreptului special de opoziţie al creditorilor sau oricăror alte persoane interesate faţă de 

divizare sau fuziune (Art.243). 

[Impact]  Din punct de vedere al impactului legislativ, trebuie analizată compatibilitatea 

prevederilor NCC, care de la intrarea în vigoare, vor constitui norma generală în materia regimului 

persoanei juridice, cu actele normative aflate în prezent în vigoare, care reglementează regimul de 

constituire, funcţionare şi încetare a unor anume tipuri de persoane juridice - norme speciale în raport 

cu norma generală cuprinsă în NCC, dintre care menţionăm:  Legea nr.31/1990; O.U.G. nr.99/2006; 

Legea nr.566/2004; O.G. nr.26/2000; Legea nr.54/2003; Legea nr.489/2006; Legea nr.14/2003.  

Potrivit informaţiilor primite de la Beneficiar, o analiză a compatibilităţii dintre prevederile NCC şi 

cele din diferite legis speciale a fost efectuată cu ocazia pregătirii Proiectului LPA NCC. 

În general, aceste norme speciale sunt compatibile cu normele generale instituite de NCC, în sensul că 

normele generale sunt mult mai dezvoltate cu privire la regimul aplicabil persoanei juridice, 

completând astfel normele speciale menţionate. 
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Fac excepţie normele speciale aplicabile societăţilor comerciale, unde apar o serie de neconcordanţe, 

cu regulile aplicabile în anumite materii, neconcordanţe care vor trebui eliminate sau clarificate.  

Astfel, dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind divizarea şi fuziunea societăţilor comerciale intră, într-o 

anumită măsură, în contradicţie cu dispoziţiile NCC în materie de divizare şi fuziune a persoanei 

juridice. 

Astfel, Art.238 NCC (Întinderea răspunderii în caz de divizare) prevede că, în cazul divizării fiecare 

dintre persoanele juridice dobânditoare va răspunde pentru obligaţiile legate de bunurile care formează 

obiectul drepturilor dobândite sau păstrate integral, iar pentru celelalte obligaţii ale persoanei juridice 

divizate va răspunde proporţional cu valoarea drepturilor dobândite sau păstrate, socotită după 

scăderea obligaţiilor pentru bunurile dobândite sau păstrate integral.  Dispoziţia diferă de prevederile 

Art.2411 alin.(3) din Legea nr.31/1990,23 sub două aspecte: (i) Art.2411 alin.(3) din Legea nr.31/1990 

prevede răspunderea  societăţii comerciale participante la divizare pentru obligaţii ce nu i-au fost 

alocate prin divizare în limita activelor nete ce i-au fost repartizate, fără să deducă valoarea obligaţiilor 

pentru bunurile dobândite sau păstrate integral; cu alte cuvinte, limita de răspundere conform Legii 

nr.31/1990 este mai mare decât cea stabilită de norma generală prevăzută de NCC; şi (ii) în regimul 

instituit de Legea nr.31/1990, răspunderea menţionată la pct. (i) de mai sus este subsidiară şi intervine 

numai dacă creditorul nu a obţinut realizarea creanţei sale de la societatea căreia îi este repartizată prin 

divizare, pe când NCC nu prevede caracterul subsidiar al acestei răspunderi. 

[Art.243] Tot în materia divizării şi fuziunii, o diferenţă semnificativă între norma generală şi 

norma specială se referă la opoziţia faţă de fuziune sau divizare, reglementată de Art.243 NCC (norma 

generală), şi, respectiv, Art.243 din Legea nr.31/1990 în forma modificată prin O.U.G. nr.90/2010 

(norma specială).  Cele două reglementări diferă sub următoarele aspecte:  (i) persoanele care au drept 

de opoziţie - norma generală prevede că au drept de opoziţie creditorii persoanei juridice şi orice 

persoană interesată, pe când Art.243 din Legea nr.31/1990 dă drept de opoziţie numai creditorilor cu 

creanţe certe, lichide şi anterioare publicării proiectului de fuziune sau divizare, nescadente la data 

publicării şi care urmăresc împiedicarea unui prejudiciu prin fuziune sau divizare; şi  (ii) efectul 

suspensiv al opoziţiei - norma generală din Art.243 NCC prevede că opoziţia suspendă executarea 

reorganizării faţă de opozanţi până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti, pe când Art.243 

din Legea nr.31/1990 nu mai prevede un astfel de efect suspensiv,24 se poate cere, însă, suspendarea în 

baza dispoziţiilor generale privind opoziţia ale Art.62 alin.(2) din Legea nr.31/1990. 

Prin urmare, apreciem necesar ca, prin legea de punere în aplicare, legiuitorul să precizeze dacă 

normele derogatorii din norma specială, în cazul de faţă Legea nr.31/1990, se menţin în vigoare ca 

norme speciale şi după intrarea în vigoare a NCC, sau se abrogă. Recomandăm ca, cel puţin în materia 

societăţilor comerciale, să se menţină prevederea conform căreia opoziţia creditorilor nu suspendă 

divizarea sau fuziunea, deoarece, în practică acest efect suspensiv de drept a condus la întârzieri 

extrem de îndelungate în finalizarea operaţiunilor de divizare şi fuziune, de natură a lipsi de eficienţă 

restructurarea persoanelor juridice prin acest mecanism. În plus, Legea nr.31/1990 prevede în prezent 

modalităţi eficiente de protecţie a creditorilor cu drept de opoziţie. 

                                                      
23 Art.2411 a fost introdus în Legea nr.31/1990 prin O.U.G. nr.90/2010, deci ulterior aprobării NCC. 
24 Efectul suspensiv al opoziţiei la fuziune sau divizare a fost înlăturat prin modificările la Legea nr.31/1990 aprobate prin 
O.U.G. nr.90/2010. 
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[Art.212] O altă prevedere a NCC care va atrage atât un impact legislativ, dar şi un impact 

de resurse umane, o constituie regula preluată din materia societăţilor comerciale în sensul că 

hotărârile şi deciziile organelor persoanei juridice produc efecte faţă de terţi numai de la data publicării 

lor, în afară de cazul în care se face dovada că terţii le-au cunoscut pe altă cale (Art.212 alin.(2)). 

În cazul societăţilor comerciale şi al cooperativelor agricole, publicitatea şi opozabilitatea deciziilor 

organelor de conducere se asigură prin depunerea şi menţionarea acestora la registrul comerţului, şi 

prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  Regulile de înregistrare a menţiunilor 

in registrul comerţului şi publicitate sunt reglementate prin Legea nr.26/1990. 

In cazul celorlalte tipuri de persoane juridice (asociaţii si fundaţii, sindicate, culte religioase, partide 

politice) legislaţia actuală reglementează înregistrarea acestora şi publicitatea înmatriculării lor după 

cum urmează: 

- asociaţiile, fundaţiile şi sindicatele se înregistrează prin menţiune în registrul special (registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor şi, respectiv, registrul organizaţiilor sindicale) ţinut de grefa 

judecătoriei în a cărei rază teritorială îşi au sediul; aceeaşi regulă se aplică şi cultelor religioase 

care se constituie ca asociaţii; 

- partidele politice se înregistrează în registrul partidelor politice ţinut de Tribunalul Bucureşti. 

În fiecare dintre cazurile de mai sus legislaţia actuală impune înregistrarea constituirii acestor persoane 

juridice25, respectiv înregistrarea modificării actelor lor constitutive sau a dizolvării lor, dar nu impun 

publicitatea actelor organelor lor de conducere. 

Prin urmare, ca impact legislativ, legislaţia specială aplicabilă acestor tipuri de persoane juridice ar 

trebui modificată, pentru a reglementa modul de asigurare a publicităţii deciziilor organelor de 

conducere ale asociaţiilor şi fundaţiilor, sindicatelor, cultelor religioase şi partidelor politice.  

Publicitatea s-ar putea realiza prin depunerea actelor respective la grefa instanţei care ţine şi operează 

registrul de evidenţă a persoanelor juridice respective şi/sau direct prin publicare în Monitorul Oficial 

al României, Partea a IV-a. 

Pentru a asigura efectul de publicitate faţă de terţi prin înregistrarea de menţiuni în registrul de 

evidenţă a persoanelor juridice din categoriile menţionate, este necesar ca legislaţia specială să prevadă 

liberul acces al publicului la aceste registre.  În lipsa unui acces liber şi facil al publicului la 

înregistrările asigurate de către instanţe, după modelul înregistrărilor de la registrul comerţului, efectul 

de publicitate faţă de terţi al acestor înregistrări nu poate fi asigurat. 

Prevederea Art.212 alin.(2) NCC poate avea, însă şi un impact de resurse umane, întrucât procesarea 

cererilor de depunere şi menţionare în registrul special a tuturor deciziilor organelor de conducere ale 

persoanelor juridice pentru care publicitatea se efectuează prin depunere la grefa instanţei competente 

cu ţinerea evidenţei persoanelor juridice poate necesita suplimentarea personalului auxiliar al 

judecătoriilor care ţin astfel de registre, respectiv al Tribunalului Municipiului Bucureşti (care ţine 

registrul partidelor politice). 

                                                      
25 Înregistrarea acestor persoane juridice se face pe bază de încheiere sau decizie a instanţei competente. 
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1.2.(d). Titlul V „Apărarea drepturilor nepatrimoniale” 

[Art.252-257] O inovaţie salutară în materie de reglementare o reprezintă Titlul V al Cărţii I a 

NCC, care grupează principiile apărării drepturilor nepatrimoniale de o manieră mult mai dezvoltată 

decât reglementarea actuală (Art.54-56 din Decretul nr.31/1954).  Din reglementarea întregului titlu se 

observă introducerea unor garanţii procesuale pentru o mai bună protecţie a acestor drepturi 

nepatrimoniale.  Astfel, se detaliază asupra măsurilor de prevenţie sau protecţie care se pot dispune pe 

calea ordonanţei preşedinţiale în această materie. 

[Impact]  Dat fiind că acest titlu codifică teorii dezvoltate deja în doctrină şi în jurisprudenţă 

plecându-se de la actualele prevederi, sumare, ale Art.54-56 din Decretul nr.31/1954, dispoziţiile 

acestui titlu nu vor avea un impact semnificativ, cu excepţia normelor procedurale cuprinse în 

Art.255, care dau posibilitatea obţinerii unor măsuri provizorii pe calea ordonanţei preşedinţiale, 

inclusiv înainte de introducerea unei acţiuni pe fondul cauzei.  Reglementarea expresă a acestor 

mecanisme de prevenţie în materia drepturilor nepatrimoniale poate conduce la o creştere a numărului 

de cereri care se judecă în regimul ordonanţei preşedinţiale. 

[Art.252] Acest articol reprezintă reformularea cu caracter general a principiului conform 

căruia persoanele au dreptul la ocrotirea drepturilor nepatrimoniale care le sunt recunoscute şi ocrotite 

de către lege.  Drepturile menţionate în articol sunt corespondentul celor protejate de CEDO, precum şi 

a celor de rang constituţional, drepturi care au generat o bogată jurisprudenţă în faţa Curţii CEDO din 

cauza insuficientei protecţii juridice a acestora în legislaţia naţională.  În legătură cu principiul ocrotirii 

personalităţii umane, remarcăm faptul că NCC dispune numai protejarea „drepturilor nepatrimoniale”.  

Doctrina a subliniat însă, în repetate rânduri, existenţa unor valori sau interese morale care, deşi nu îşi 

găsesc expresia juridică într-un drept ca atare, necesită protecţie asemenea drepturilor nepatrimoniale.  

Dispoziţiile NCC par să nu asigure protecţia unor astfel de valori şi interese morale decât în măsura în 

care au corespondent într-un anume drept subiectiv. 

Notăm utilizarea în NCC a unor expresii similare cu conţinut diferit: „drepturile personalităţii” (Art.58 

NCC), respectiv „drepturile nepatrimoniale” strâns legate de „ocrotirea personalităţii umane” 

(Art.252).  Sfera celor două noţiuni, astfel cum este descrisă de fiecare din cele două articole 

menţionate, nu se suprapune perfect, Art.252 incluzând şi drepturile care ţin de creaţia ştiinţifică, 

literară, artistică sau tehnică.  De aceea este recomandabilă reformularea Art.252 din NCC prin 

trimitere la noţiunea de „drepturile ale personalităţii” utilizată în Art.58 din NCC şi la alte „drepturi 

nepatrimoniale”, precum cele decurgând din creaţia ştiinţifică, literară, artistic sau tehnică. 

NCC reglementează regimul compensării prejudiciului moral, preluând distincţia dezvoltată în 

doctrină între prejudiciile morale rezultate din afectarea drepturilor personalităţii, numite şi prejudicii 

morale propriu-zise, şi prejudiciile extrapatrimoniale, rezultate din atingeri aduse integrităţii fizice, 

numite daune corporale, care se pot concretiza atât în prejudicii economice, cât şi în prejudicii morale.  

Din acest punct de vedere, textele se completează cu prevederile Art.1391 NCC care privesc repararea 

prejudiciului nepatrimonial rezultând din atingerile aduse integrităţii corporale sau sănătăţii. 

Remarcăm, însă, că NCC limitează posibilitatea de recuperare a prejudiciului moral rezultat din 

atingeri aduse integrităţii fizice numai la prejudiciul constând în „restrângerea posibilităţilor de viaţă 

familială şi socială” (aşa-numitele „prejudicii de agrement”), fără a cuprinde, însă, şi alte prejudicii, 

precum cele estetice sau durerile fizice.  Art.1391 alin.(2) din NCC are în vedere şi posibilitatea de 
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reparare a aşa-numitului prejudiciu de afecţiune (durerea încercată pentru decesul unei persoane dragi).  

Dispoziţiile Art.1391 apar ca având un caracter special în raport cu cele ale Art.252-253 NCC, motiv 

pentru care vor fi interpretate restrictiv.  În condiţiile în care întreaga literatură şi jurisprudenţă 

existente admit posibilitatea acordării de reparaţii sub formă de compensaţii băneşti în cazul oricărei 

daune morale (nu numai a celor constând în prejudiciu de agrement sau de afecţiune), recomandăm 

modificarea Art.1391 alin.(1) pentru a elimina caracterul restrictiv al acestuia. 

[Art.253] În ceea ce priveşte măsurile care pot fi dispuse în caz de încălcare a drepturilor 

nepatrimoniale, NCC prevede:  interzicerea săvârşirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă, 

încetarea încălcării pe viitor, constatarea caracterului ilicit al faptei.  NCC adaugă o serie de măsuri 

destinate „restabilirii dreptului atins”:  obligarea autorului la publicarea hotărârii de condamnare şi 

orice alte măsuri necesare (Art.253).  Apreciem că noţiunea de „restabilire a dreptului pretins” poate 

crea dificultăţi în practică, pentru că atingerile aduse demnităţii umane rareori pot fi „restabilite”.  Ar 

trebui să se vorbească mai degrabă de „repararea” sau „compensarea” prejudiciului moral, întrucât 

măsurile sunt de cele mai multe ori măsuri cu efect de consolare sau satisfacţie, şi nu de restabilire sau 

reparare. 

Alin.(4) al Art.253 NCC tratează problema reparării daunelor aduse prin încălcarea drepturilor 

nepatrimoniale, distingând între „despăgubiri” şi „reparaţie patrimonială pentru prejudiciul, chiar 

nepatrimonial”.  Terminologia utilizată este criticabilă, dat fiind că despăgubirile au întotdeauna 

scopul de a repara patrimonial daunele.  În măsura în care legiuitorul a dorit să distingă între 

„despăgubiri”, ca reparaţie a prejudiciului patrimonial, şi  „daune morale” ca reparaţie a prejudiciului 

nepatrimonial, apreciem că textul ar trebui reformulat prin legea de punere în aplicare pentru o mai 

mare claritate si acurateţe terminologică.  Mai mult, doctrina a subliniat, în repetate rânduri, că în 

materia daunelor morale este impropriu a se vorbi despre „despăgubiri”, întrucât daunele aduse 

valorilor legate de fiinţa umană nu pot fi despăgubite în bani, de aceea este mai potrivit a se vorbi de 

„compensaţii băneşti”. 

[Art.254] Art.254 reglementează modul de protecţie a dreptului la nume şi la pseudonim, deşi 

modalitatea de protecţie este aceeaşi cu cea general reglementată pentru apărarea drepturilor 

nepatrimoniale:  încetarea atingerii aduse acestui drept.  De aceea, apreciem că, pentru coerenţa 

tehnicii legislative, ar fi fost recomandabil ca „dreptul la nume” să fi fost reglementat în cadrul Titlului 

II, capitolul II al NCC ( intitulat „Respectul fiinţei umane şi al drepturilor ei inerente”), iar pentru 

modalităţile de protecţie să se fi făcut doar trimitere la Titlul V al Cărţii I a NCC. 

[Art.255] NCC introduce ca element de noutate în legătură cu protecţia drepturilor 

nepatrimoniale nu numai un set de reglementări exprese ale unei materii doar sumar reglementate în 

prezent de Decretul nr.31/1954, dar cu o amplă dezvoltare la nivel de doctrină şi jurisprudenţă, dar şi 

norme procedurale specifice, menite să asigure o protecţie rapidă şi eficientă.  Astfel, NCC prevede 

posibilitatea de adoptare pe cale de ordonanţă preşedinţială a unor măsuri de prevenţie sau stopare a 

acţiunii prejudiciabile, nu numai când acţiunea ilicită este actuală, ci chiar în caz de iminenţă a 

acesteia.  Măsurile instanţei judecătoreşti se pot orienta spre interzicerea sau încetarea încălcării, fie 

spre conservarea probelor. 

Derogând la regimul general al ordonanţei preşedinţiale, Art.255 NCC dă posibilitatea solicitării 

acestor măsuri chiar şi înainte de introducerea unei acţiuni pe fondul cauzei.  Pentru a preveni, însă, 
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abuzurile, NCC prevede că ordonanţa preşedinţială va menţiona şi termenul până la care acţiunea pe 

fondul cauzei să fie formulată - care nu poate fi mai mare de 30 de zile, sub sancţiunea încetării 

măsurii provizorii.  În plus, se poate dispune depunerea unei cauţiuni. 

Un alineat separat este dedicat măsurilor provizorii solicitate în legătură cu prejudicii aduse prin 

mijloacele presei scrise sau audiovizuale.  În considerarea jurisprudenţei Curţii CEDO care a instituit 

mijloace de protecţie speciale pentru presa scrisă şi audiovizuală (considerată de Curtea CEDO ca 

fiind un adevărat câine de pază a democraţiei şi căreia îi este permis, din acest motiv, o anumită doză 

de exagerare în cele relatate), NCC prevede că dispunerea încetării acţiunilor prejudiciabile prin astfel 

de mijloace se poate lua numai dacă:  (i) prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave,  (ii) acţiunea nu 

este în mod evident justificată şi  (iii) dacă măsura luată de instanţă nu apare ca disproporţionată în 

raport cu prejudiciile cauzate.  În niciun caz, însă, în domeniul presei scrise şi audiovizuale nu se pot 

adopta măsuri preventive, doar pe motiv că acţiunea de prejudiciere este iminentă. 

Ca impact instituţional, apreciem că instituirea dreptului la asemenea măsuri provizorii pe calea 

ordonanţei preşedinţiale va genera o creştere a numărului de dosare care se judecă în acest regim de 

urgenţă la nivelul instanţelor.  Pentru o apărare eficientă a drepturilor nepatrimoniale, celeritatea în 

judecarea unor asemenea cereri de măsuri provizorii se va dovedi esenţială, motiv pentru care 

respectarea caracterului urgent al procedurii reclamă un număr suficient de magistraţi care să acopere 

astfel de necesităţi funcţionale. 

[Art.256] Acest text reiterează principiul ocrotirii drepturilor nepatrimoniale şi după încetarea 

din viaţă a titularului lor, reglementat în prezent de Art.56 din Decretul nr.31/1954.  Se precizează 

sfera persoanelor care pot introduce acţiunea în instanţă.  În privinţa dreptului de recuperare a 

prejudiciului cauzat, se ridică întrebarea dacă oricare dintre persoanele indicate de Art.256 pot 

introduce acţiunea în despăgubiri (care în concepţia Art.253 alin.(3) NCC este tot o formă de 

„restabilire a dreptului atins”), sau numai de acelea care sunt succesori în drepturi ai persoanei 

decedate.  Credem că o menţiune expresă în legea de punere în aplicare a NCC ar fi utilă pentru 

clarificarea acestui aspect. 

[Art.257] Textul reiterează principiul conform căruia şi persoana juridică beneficiază de 

protecţia drepturilor nepatrimoniale. 

1.3. Cartea a II-a „Despre familie” 

[Art.258-534] Aşa cum anunţă şi Expunerea de motive, Cartea a II-a a NCC reflectă regândirea 

modalităţii de reglementare a materiei familiei, readusă acum în cuprinsul codului civil.  Se marchează 

astfel revenirea la o lungă tradiţie bazată pe CCF 1804, întreruptă în România din anul 1954 până în 

prezent.  Potrivit Art.1, NCC reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, 

ca subiecte de drept civil, printre care se numără şi raporturile dintre soţi, raporturile de rudenie etc., 

care pot fi şi ele patrimoniale sau nepatrimoniale. 

În conformitate cu Art.2, care prevede că NCC este un ansamblu de reguli care constituie dreptul 

comun pentru toate domeniile la care acesta se referă, Cartea a II-a a NCC va reprezenta dreptul 

comun în domeniul familiei.  Aşa cum vom arăta pe parcursul analizei, Cartea a II-a a NCC conţine un 

număr considerabil de dispoziţii generale sau de principiu preluate din Constituţie, din legi speciale 

sau din acte internaţionale la care România este parte. 
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Vom analiza principalele elemente de noutate aduse de NCC şi impactul acestora în secţiunile de mai 

jos, urmărind structura Cărţii a II-a pe titluri, capitole şi, acolo unde este cazul, secţiuni şi articole.26 

1.3.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.258-265] Titlul I al Cărţii a II-a conţine dispoziţii de principiu şi reguli generale care 

guvernează materia şi pot fi grupate în prevederi care se referă în general la familie (Art.258), 

prevederi generale referitoare la căsătorie şi soţi (Art.259), prevederi de principiu referitoare la 

drepturi fundamentale ale copilului şi măsurile ce se pot lua faţă de acesta (Art.260-264) şi prevederi 

referitoare la competenţa instanţelor de a lua măsurile şi de a judeca litigiile izvorâte din aplicarea 

dispoziţiilor cuprinse în Cartea a II-a din NCC (Art.265). 

[Impact]  Datorită conţinutului lor de principiu, precum şi pentru că prevederile incluse în 

acest titlu există deja în legislaţie, fie la nivelul Constituţiei, fie în acte normative speciale, considerăm 

că Titlul I al Cărţii a II-a a NCC nu va produce un impact instituţional, financiar-bugetar sau de 

resurse umane semnificativ, cu singura excepţie notabilă a creării unei noi instanţe specializate, 

instanţa de tutelă, despre care am discutat mai sus. 

[Art.258,259] Cu privire la principiile generale care guvernează instituţiile familiei şi căsătoriei, 

fără a aduce noutăţi remarcabile, noua reglementare introduce câteva definiţii care lipsesc din Codul 

familiei, cum ar fi definiţia noţiunii de „soţi” care stabileşte expres că în România nu sunt permise 

căsătoriile decât între persoane de sex opus (Art.258 alin.(4)), precum şi definiţia noţiunii de 

„căsătorie” (Art.259 alin.(1))27 şi a scopului acesteia (Art.259 alin.(2)).28 

Deşi, ca şi Codul familiei, NCC nu defineşte noţiunea de „familie”,29 sunt redate câteva principii 

constituţionale care guvernează această instituţie: dreptul femeii şi bărbatului la căsătorie liber 

consimţită începând de la vârsta nubilă stabilită prin lege, egalitatea soţilor, dreptul şi obligaţia 

părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor, dreptul familiei la ocrotire din partea statului 

şi a societăţii şi obligaţia statului de a sprijini prin măsuri economice şi sociale încheierea căsătoriei, 

precum şi dezvoltarea şi consolidarea acesteia (corelativ dreptului familiei la ocrotire).  De asemenea, 

                                                      
26 Cartea a II-a este compusă din cinci titluri, reflectând o structurare diferită a materiei faţă de cea inclusă în actualul Cod al 
familiei. care conţine doar trei titluri („Căsătoria”, „Rudenia” şi „Ocrotirea celor lipsiţi de capacitate, a celor cu capacitate 
restrânsă şi a altor persoane”).  Astfel, după Titlul I, care conţine dispoziţii cu caracter general şi principii aplicabile întregii 
materii, NCC propune împărţirea materiei astfel: Titlul al II-lea „Căsătoria” (cuprinzând şi nou-introdusele instituţii ale 
logodnei, locuinţei familiei, opţiunii între diverse regimuri matrimoniale, divorţului pe cale administrativă), Titlul al III-lea 
„Rudenia” (care, printre alte elemente de noutate, reglementează pentru prima dată reproducerea umană asistată medical cu 
terţ donator), Titlul al IV-lea „Autoritatea părintească” (conţinând cadrul general de reglementare cu privire la drepturile şi 
îndatoririle părinteşti faţă de persoana şi bunurile copilului minor;  instituţia autorităţii părinteşti în definiţia dată de NCC, 
nou introdusă) şi Titlul al V-lea „Obligaţia de întreţinere”. 
27 Alin.(4) al Art.258 defineşte noţiunea de „soţi” ca fiind bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.  Considerăm că locul acestei 
prevederi de principiu referitoare la una din condiţiile de fond ale căsătoriei ar fi mai degrabă la Art.259, intitulat „Căsătoria”;  
de altfel, Art.259 conţine deja, la alin.(1), o nou-introdusă definiţie a „căsătoriei” ca fiind uniunea liber consimţită dintre un 
bărbat şi o femeie, ceea ce face prevederea de la Art.258 alin.(4) redundantă. 
28 Art.259 alin.(2) prevede expres scopul căsătoriei ca fiind acela de a întemeia o familie.  În cazul în care acest scop lipseşte, 
căsătoria va fi considerată fictivă, şi va fi sancţionată cu nulitatea absolută, potrivit Art.295 alin.(1) (cu excepţia prevăzută la 
Art.295 alin.(2)). 
29 Menţionăm că noţiunea de „familie” este definită de Legea nr.272/2004 ca fiind formată din părinţi şi copiii acestora;  de 
asemenea, Legea nr.272/2004 defineşte „familia lărgită”, aceasta cuprinzând copilul, părinţii şi rudele acestuia până la gradul 
IV inclusiv, precum şi „familia substitutivă”, compusă din persoane altele decât cele cuprinse în familia lărgită, care asigură 
creşterea şi îngrijirea copilului în condiţiile legii. 
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Art.259 redă, la alin.(3), dispoziţiile Art.48 alin.(2) teza a II-a din Constituţie privitoare la căsătoria 

religioasă, care poate avea loc numai după cea civilă.30 

[Art.260,262,263,264] Cu privire la drepturile copilului, Titlul I al Cărţii a II-a din NCC preia 

dispoziţii constituţionale şi/sau din acte internaţionale la care România este parte.  Unele dintre aceste 

dispoziţii sunt deja reflectate în legislaţia specială în materia protecţiei drepturilor copilului (Legea 

nr.272/2004), dar, dat fiind caracterul lor de principiu, considerăm mai firească prezenţa lor în codul 

civil. 

Art.260 prevede principiul egalităţii în faţa legii a copiilor din căsătorie cu cei din afara căsătoriei şi cu 

cei adoptaţi, prevedere care nu există ca atare în Codul familiei, dar preia Art.48 alin.(3) din 

Constituţie, cu adăugirea, binevenită la acest nivel de principiu, că de acelaşi regim se bucură şi copiii 

adoptaţi, regulă care există deja în legislaţia specială privitoare la adopţie (Legea nr.273/2004). 

Art.262 reglementează dreptul copilului de a avea legături personale cu părintele/părinţii cu care nu 

locuieşte, drept prevăzut de Legea nr.272/2004, care nu poate fi limitat decât pentru motive temeinice 

şi cu respectarea interesului superior al copilului..31  Codul familiei prevede dreptul la legături 

personale nu pentru copil, ci numai pentru părinte, şi numai în cazul părintelui divorţat căruia nu i s-a 

încredinţat copilul (Art.43 alin.(3) din Codul familiei), astfel că NCC asigură, prin această dispoziţie, 

respectarea unuia din drepturile fundamentale ale copilului (instanţa de tutelă având posibilitatea de a 

cenzura exerciţiul acestui drept dacă interesul superior al copilului o cere). 

Art.263 reglementează, fără a-l defini, principiul interesului superior al copilului, principiu consacrat şi 

în Art.3 alin.(1) din Legea nr.18/1990, precum şi la Art.6 lit.a) din Legea nr.272/2004.  De asemenea, 

definiţia noţiunii de „copil” inclusă la alin.(5) al textului reia textul Art.4 lit.a) din Legea nr.272/2004. 

Considerăm că dispoziţia de la Art.263 alin.(4), care impune soluţionarea procedurilor privitoare la 

copii „într-un termen rezonabil” constituie o simplă reiterare a principiului termenului optim şi 

previzibil al procesului civil, introdus prin NCPC, fără a asigura însă celeritatea în luarea oricărei 

decizii cu privire la copil, deşi celeritatea este unul dintre principiile care asigură respectarea şi 

garantarea drepturilor copilului potrivit Legii nr.272/2004. 

                                                      
30 În opinia noastră, dacă un text privind garantarea căsătoriei religioase îşi poate avea locul în Constituţie, codul civil trebuie 
să se rezume la reglementări referitoare la instituţiile de drept civil.  Considerăm salutară reformularea, în Art.259 alin.(3) 
NCC, a prevederii constituţionale de la Art.48 alin.(2) potrivit cu care „Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după 
căsătoria civilă”, întrucât introduce o distincţie terminologică necesară între căsătorie, care se poate încheia numai în 
condiţiile legii, şi aşa-zisa căsătorie religioasă, care este doar o formă de celebrare a căsătoriei.  Cu toate acestea, considerăm 
că textul din reglementarea nou-propusă ar putea beneficia de o reformulare şi mai riguroasă.  Art.259 alin.(3) al NCC (care 
prevede că „celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile”) urmăreşte stabilirea 
principiului că numai căsătoria încheiată cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de NCC produce efecte 
juridice, dând naştere drepturilor şi obligaţiilor soţilor prevăzute de lege (principiul este statuat în Art.3 din Codul familiei) 
iar nu, pe cale de consecinţă, şi procedurile religioase ocazionate de căsătorie în mod tradiţional.  Considerăm că acest 
principiu ar trebui reglementat ca atare din raţiuni de rigoare a tehnicii legislative.  În formularea actuală, se poate interpreta 
că Art.259 alin.(3) stabileşte condiţiile celebrării religioase a căsătoriei, ceea ce excede limitelor de reglementare ale codului 
civil. 
31 Legea nr.272/2004 conţine, pe de o parte, o reglementare ceva mai largă a dreptului copilului la relaţii personale, care sunt 
garantate nu numai cu privire la părinţi (Art.16), dar şi la rude şi alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat un ataşament 
(Art.14) şi, pe de altă parte, prevederi referitoare la limitele (Art.16) şi modalităţile de realizare a dreptului la relaţii personale 
(Art.15).  Faţă de aceste dispoziţii, Art.262 alin.(2) din NCC apare ca o reglementare de principiu referitoare strict la relaţiile 
dintre copil şi părinţi şi la limitele de exercitare a dreptului la relaţii personale, care se va completa cu prevederile Legii 
nr.272/2004. 
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Art.264 din NCC reglementează dreptul copilului de a fi ascultat, preluând textul Art.24 din Legea 

nr.272/2004.  Spre deosebire de prevederea sumară şi limitată din Codul familiei (Art.42), care obligă 

judecătorul ca, în cadrul procedurii de divorţ, să asculte copilul care a împlinit vârsta de 10 ani, noua 

reglementare obligă toate autorităţile judiciare sau administrative să asculte copilul care a împlinit 

vârsta de 10 ani în orice procedură care îl priveşte, să îi ofere informaţiile potrivite vârstei sale, 

inclusiv cu privire la consecinţele deciziilor ce urmează să fie luate, să ia în considerare opiniile 

copilului, în funcţie de gradul de maturitate şi vârsta copilului.  Ascultarea copilului care nu a împlinit 

vârsta de 10 ani este facultativă, dar, dacă acesta cere să fie ascultat (un drept pe care îl are orice copil, 

indiferent de vârstă), respingerea cererii se poate face numai prin decizie motivată;  dacă această cerere 

este acceptată, ascultarea copilului care nu a împlinit vârsta de 10 ani presupune şi informarea lui 

potrivit alin.(2) al textului. 

[Art.265] În fine, aşa cum arătam mai sus, NCC aduce o modificare instituţională importantă 

prin crearea unei instanţe specializate, competente să judece toate acele litigii izvorâte din raporturile 

reglementate în Cartea a II-a, precum şi pe cele referitoare la ocrotirea persoanei prin tutelă şi curatelă 

(Art.107 din NCC).  Analiza detaliată a impactului creării acestei instanţe se va face în secţiunea 

II.A.1.2.(b) din prezentul Raport Interimar I, în cadrul analizei NCPC, precum şi în secţiunile dedicate 

impactului financiar-bugetar şi de resurse umane. 

1.3.(b). Titlul II „Căsătoria” 

[Art.266-404] Titlul II al Cărţii a II-a din NCC reglementează următoarele: logodna (Art.266-

270);  condiţiile de fond şi formă la încheierea căsătoriei (Art.271-289) precum şi formalităţile 

ulterioare încheierii căsătoriei (Art.290-292);  cazurile de nulitate absolută a căsătoriei (Art.293-296);  

cazurile de nulitate relativă a căsătoriei (Art.297-303);  efectele nulităţii căsătoriei (Art.304-306);  

drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor (Art.307-311);  drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale 

soţilor (Art.312-372);  desfacerea căsătoriei (Art.373-404). 

[Impact]  Ca un comentariu general, noua reglementare contribuie la modernizarea regimului 

actual al căsătoriei prin diversificarea regimurilor matrimoniale, prin asigurarea unui regim legal 

special locuinţei familiei, precum şi prin introducerea divorţului prin acord pe cale administrativă sau 

prin procedură notarială. 

Relativ la impactul instituţional la nivelul instanţelor de judecată, pe lângă crearea instanţei de tutelă 

ca instanţă specializată în materia familiei despre care am discutat mai sus, unele dintre noutăţile aduse 

de NCC pot genera o creştere a numărului cauzelor pe rolul instanţelor, fie ca urmare a introducerii 

unor instituţii noi (cum ar fi logodna), fie prin trecerea unor competenţe de la alte autorităţi la instanţe 

(de exemplu, trecerea competenţei de a acorda dispensa de vârstă la căsătorie de la direcţiile generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului la instanţe). 

Se poate, de asemenea, estima că introducerea a două noi regimuri matrimoniale va spori numărul şi 

diversitatea cauzelor având ca obiect exercitarea drepturilor patrimoniale ale soţilor în timpul 

căsătoriei.  Cu titlu de exemplu, instanţele de tutelă sunt singurele competente potrivit legii să dispună 

anumite măsuri (de exemplu, acordarea mandatului judiciar unuia dintre soţi în cazul în care celălalt 

este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, sau impunerea consimţământului expres al ambilor soţi 

la încheierea de acte de dispoziţie asupra unor bunuri).  De asemenea, revine instanţelor de tutelă să 

soluţioneze litigiile ce pot apărea între soţi cu privire la executarea convenţiilor matrimoniale, să 
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pronunţe separaţia de bunuri la cererea unuia dintre soţi atunci când celălalt încheie acte ce pun în 

pericol interesele patrimoniale ale familiei etc.  Nou-introdusa noţiune de „locuinţă a familiei”, cu un 

regim juridic special, va constitui şi aceasta temeiul legal al unor acţiuni cu caracter de noutate în 

practica românească. 

Cu privire la divorţul judiciar, instanţele de tutelă sunt obligate să se pronunţe, prin hotărârea de divorţ, 

şi asupra cererilor nou-introduse de despăgubiri sau având ca obiect prestaţia compensatorie, precum şi 

să cenzureze ulterior astfel de măsuri ca urmare a modificării circumstanţelor avute în vedere la luarea 

acestora. 

În acelaşi timp, se remarcă introducerea divorţului prin acord pe cale administrativă sau prin procedură 

notarială, proceduri care urmăresc degrevarea instanţelor de acele cauze în care soţii au căzut de acord 

asupra încetării căsătoriei şi nu au copii minori.  Rolul instanţelor în aceste proceduri este redus la 

soluţionarea cererilor accesorii divorţului asupra cărora părţile nu s-au înţeles, refuzul notarului public 

sau al ofiţerului de stare civilă de a elibera certificatul de căsătorie nefiind supus controlului judiciar.  

Menţionăm că aceste două noi proceduri de divorţ au fost recent introduse în practică prin Legea 

nr.202/2010, care a preluat dispoziţiile relevante din NCC. 

Impactul instituţional va fi însoţit de un impact financiar-bugetar şi de resurse umane în sensul că, la 

nivelul instanţelor de tutelă, va trebui asigurat un număr suficient de magistraţi şi de personal auxiliar 

care să permită judecarea cauzelor în termenul optim şi previzibil impus de NCPC, avându-se în 

vedere nu numai tipurile de cauze care există sub reglementarea actuală, ci şi noile tipuri de cauze 

bazate pe noile reglementări referitoare la căsătorie.  Introducerea unor tipuri de cauze şi proceduri cu 

totul noi pentru practica românească atrage nevoia organizării de cursuri de pregătire profesională. 

Implementarea noilor prevederi legale referitoare la căsătorie va genera un impact şi la nivelul 

notarilor publici, chemaţi să autentifice convenţiile matrimoniale şi să asigure publicitatea acestora 

prin Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale, registru care se va constitui la nivelul 

Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România.  De asemenea, se dă notarilor publici competenţa 

de a elibera certificatul de divorţ în cazul divorţului prin acord pe calea procedurii notariale.  Pentru 

acomodarea tuturor acestor noi proceduri este necesară modificarea şi completarea cadrului legislativ 

existent cu privire la activitatea notarilor publici.  Menţionăm că, urmare intrării în vigoare a Legii 

nr.202/2010, şi în temeiul Art.XXIII (3) din aceasta, o astfel de modificare a avut deja loc prin 

adoptarea Ordinului ministrului justiţiei nr.81/2011 privind completarea Regulamentului de punere în 

aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului 

justiţiei nr.710/C/1995, modificarea vizând, printre altele, constituirea Registrului naţional de evidenţă 

a cererilor de divorţ şi introducerea de norme privind procedura divorţului pe cale notarială. 

Notăm că Proiectul LPA NCC propune completarea Legii nr.36/1995 cu dispoziţii privind înfiinţarea 

Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale, urmând ca organizarea şi funcţionarea 

acestuia, precum şi procedura de înscriere şi consultare, să fie stabilite prin ordin al ministrului 

justiţiei. 

Notăm de asemenea că, în lipsa unei prevederi exprese în sens contrar, dispoziţiile Art.5 din Legea 

nr.36/1995 rămân aplicabile, astfel că vor putea efectua acte notariale în domeniul căsătoriei şi 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, precum şi alte instituţii, cu respectarea 
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dispoziţiilor legale privitoare la competenţa teritorială şi cu asigurarea formalităţilor de publicitate 

prevăzute de lege. 

În fine, se pot remarca şi câteva modificări cu impact la nivelul autorităţilor locale (inclusiv un posibil 

impact la nivelul resurselor umane şi financiar-bugetar), generate de introducerea formalităţilor de 

publicitate electronică a declaraţiei de căsătorie, de formalităţile de publicitate a actului de căsătorie 

prin comunicarea acestuia din oficiu la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale şi 

notarului public care a autentificat convenţia matrimonială, şi, în mod special, de introducerea 

procedurii divorţului prin acord pe cale administrativă.  Va fi necesară suplimentarea cadrului 

normativ care guvernează administraţia publică locală prin adoptarea de norme metodologice pentru 

implementarea acestor proceduri.  O dispoziţie în acest sens este cuprinsă în Art.XXIII al Legii 

nr.202/2010. 

(i). Capitolul I „Logodna” 

[Art.266-270] NCC introduce instituţia logodnei cu raţiunea, menţionată în Expunerea de motive, 

că aceasta este o realitate socială tradiţională în România.Reluând definiţia dată în CC1940, unde 

logodna a fost pentru prima dată menţionată ca instituţie de drept civil, Art.266 defineşte logodna ca 

fiind o „promisiune reciprocă de a încheia căsătoria”, promisiune a cărei valoarea juridică este, însă, 

dificil de stabilit din succesiunea textelor legale.  În opinia noastră, logodna nu poate întruni 

caracteristicile promisiunii ca act juridic civil, întrucât o astfel de asimilare ar duce la încălcarea 

libertăţii persoanei de a se căsători (promisiunea nu se poate revoca;  încălcarea promisiunii atrage 

răspunderea civilă, indiferent de culpă;  promisiunea e transmisibilă prin acte între vii şi mortis causa 

etc.).  Menţionăm că, de altfel, doctrina existentă consideră că o promisiune de a se căsători este lipsită 

de valoare juridică, în materia căsătoriei neputându-se vorbi despre antecontract. 

Potrivit Art.266 alin.(2), logodna este supusă condiţiilor de fond ale căsătoriei.32  Art.266 alin.(3) 

prevede că logodna nu este supusă niciunei formalităţi şi poate fi dovedită prin orice mijloc de probă, 

dispoziţie criticabilă, întrucât poate duce la interpretări abuzive în stabilirea voinţei reale a părţilor.  

Introducerea unei formalităţi (forma scrisă) ca o condiţie a încheierii logodnei ar fi îndepărtat acest 

risc. 

În aplicarea principiului libertăţii persoanei de a se căsători, Art.267 alin.(2) sancţionează clauza 

penală prevăzută pentru ruperea logodnei cu nulitatea absolută.  Art.267 alin.(1), care prevede faptul 

că „logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrâns să se căsătorească”, se doreşte tot o aplicaţie a 

acestui principiu, având însă o formulare deficitară şi aptă de a da naştere la interpretări abuzive, 

întrucât limitarea libertăţii persoanei de a se căsători sau a refuza să se căsătorească este interzisă 

indiferent dacă aceasta a rupt sau nu logodna.33  Formularea recomandată ar fi: „Încheierea logodnei nu 

obligă la încheierea căsătoriei”. 

                                                      
32 Faţă de această prevedere, menţiunea, la alin.(5) al aceluiaşi articol, că logodna nu se poate încheia decât între persoane de 
sex opus, este redundantă. 
33 Menţionăm că, în textul omolog din CCE şi din CC1940 de la care textul se revendică, dispoziţia legală este cu totul alta şi 
mai aproape de principiul libertăţii persoanei de a se căsători decât reglementarea propusă la Art.267 alin.(1), şi anume că 
refuzul încheierii căsătoriei de către un logodnic nu poate fi sancţionat de celălalt printr-o acţiune care să ceară obligarea 
acestuia la încheierea căsătoriei. 
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Fără a reglementa efectele încheierii logodnei, în sensul unui conţinut de drepturi şi obligaţii între 

părţi, NCC dispune însă cu privire la efectele ruperii logodnei, care duce în toate cazurile la restituirea, 

în natură sau în măsura îmbogăţirii, a darurilor primite în considerarea logodnei sau, pe durata 

acesteia, în vederea căsătoriei, cu excepţia darurilor obişnuite (Art.268 alin.(1) şi (3)).  Textul poate 

apărea ca o aplicaţie a îmbogăţirii fără justă cauză, deşi, cel puţin în cazul darurilor făcute în 

considerarea logodnei pe durata acesteia, se poate considera că justa cauză a existat la data efectuării 

liberalităţii. 

Art.269 din NCC stabileşte două cazuri de răspundere civilă (de presupus delictuală) la ruperea 

logodnei.  Astfel, atât partea care rupe în mod abuziv logodna, cât şi partea care determină în mod 

culpabil pe celălalt să rupă logodna, pot fi obligate la plata de despăgubiri pentru cheltuielile făcute în 

vederea căsătoriei în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte 

prejudicii cauzate.  Considerăm că, în lipsa unor precizări, noţiunile de „rupere abuzivă a logodnei”, 

„determinare culpabilă a ruperii logodnei de către celălalt”, „cheltuieli potrivite cu împrejurările”, 

precum şi posibilitatea acordată părţii de a reclama despăgubiri şi pentru prejudiciile morale cauzate de 

ruperea logodnei (textul nu distinge) pot genera încărcarea rolului instanţei de tutelă cu cereri 

întemeiate pe interpretări abuzive şi, deci, o practică neuniformă. 

În fine, Art.270 limitează termenul de prescripţie a dreptului la acţiune întemeiat pe Art.268 şi 269 la 1 

an de la data ruperii logodnei.  Prezumăm că, fiind vorba despre o împrejurare de fapt, ruperea 

logodnei se poate dovedi prin orice mijloc de probă. 

(ii). Capitolul II „Încheierea căsătoriei” 

(a) Secţiunea 1 „Condiţiile de fond pentru încheierea 

căsătoriei” 

[Art.271-277] Condiţiile de fond pentru încheierea căsătoriei prevăzute în NCC sunt similare cu 

cele existente în actuala reglementare. 

Art.271 reiterează condiţia ca soţii să fie persoane de sex opus, dispoziţie inclusă deja la Art.258 

alin.(4), Art.259 alin.(1) şi (2) şi, prin referinţă, la Art.266 alin.(5).  Condiţia consimţământului liber şi 

personal al soţilor la încheierea căsătoriei este prevăzută expres. 

Noua reglementare menţine dispoziţiile legale actuale privitoare la vârsta matrimonială (18 ani după 

modificarea Codului familiei prin Legea nr.288/2007), precum şi pe cele privitoare la dispensa de 

vârstă acordată, pentru motive temeinice, minorului care a împlinit 16 ani, pe baza unui aviz medical şi 

cu obţinerea încuviinţărilor necesare.  O modificare cu impact practic este aceea că acordarea 

dispensei („autorizarea” căsătoriei minorului) revine în noua reglementare instanţei de tutelă, fiind 

scoasă din sfera de competenţă a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei 

rază teritorială îşi are domiciliul copilul (Art.272 alin.(2)).  Faţă de importanţa măsurii şi de necesitatea 

protejării interesului superior al minorului, apreciem că acordarea acestei competenţe unei instanţe 

judecătoreşti este corectă, cu atât mai mult cu cât atribuţiile direcţiilor generale de asistenţă socială şi 

protecţia copilului sunt, în general, atribuţii de monitorizare, analiză, evaluare şi avizare. 

O precizare salutară este inclusă la Art.272 alin.(2) care prevede că, în caz de divergenţă între părinţi 

cu privire la încuviinţarea căsătoriei minorului pe bază de dispensă, instanţa de tutelă va hotărî în 

considerarea interesului superior al copilului.  Cu toate acestea, nu este prevăzută expres competenţa 
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instanţei de tutelă de a cenzura refuzul abuziv de a da încuviinţarea, ori revocarea abuzivă a 

încuviinţării, problemă care a suscitat dezbateri în practica şi doctrina dezvoltate pe baza actualei 

reglementări şi care ar fi trebuit să fie soluţionată în NCC. 

NCC menţine cea mai mare parte din reglementarea actuală cu privire la impedimentele la căsătorie: 

starea civilă de persoană căsătorită (Art.273);  rudenia (Art.274 alin.(1));  adopţia (Art.274 alin.(3));  

tutela (Art.275).  Totuşi, ca noutate, deşi alienarea sau debilitatea mintală continuă să constituie piedici 

dirimante la căsătorie şi potrivit NCC (Art.276), lipsa temporară a facultăţilor mintale care duce la 

pierderea discernământului este considerată doar o cauză de nulitate relativă (Art.299).  De asemenea, 

este menţinută şi excepţia potrivit cu care instanţa poate autoriza căsătoria în pofida existenţei 

impedimentului de rudenie colaterală de gradul IV, fie ea naturală sau prin adopţie, adăugându-se 

condiţia prezentării unui aviz medical favorabil (Art.274 alin.(2) şi (3)). 

În plus faţă de impedimentele la căsătorie existente în reglementarea actuală, NCC introduce, la 

Art.277, interdicţia căsătoriei între persoane de acelaşi sex.  Considerăm că această interdicţie rezultă 

deja fără dificultate din definirea expresă a soţilor ca fiind bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie 

(Art.258 alin.(4)), a căsătoriei ca fiind o uniune liber consimţită între bărbat şi femeie (Art.259 

alin.(1)), precum şi din condiţia de fond prevăzută la Art.271 potrivit cu care căsătoria se încheie între 

bărbat şi femeie.  Textul prevede, de asemenea, că nu sunt recunoscute în România căsătoriile între 

persoane de acelaşi sex încheiate în străinătate de cetăţeni străini sau români, şi nici parteneriatele 

civile încheiate în străinătate de cetăţeni români sau străini, indiferent de sexul partenerilor.  Potrivit 

Art.277 alin.(4), rămân aplicabile dispoziţiile legale privitoare la libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 

făcându-se referire, implicit, la prevederile O.U.G. nr.102/2005 care reglementează, printre altele, şi 

drepturile aferente liberei circulaţii care revin membrilor de familie ai cetăţenilor statelor membre, 

între care se numără, potrivit legii, şi soţul/soţia sau partenerul acestora, definiţi ca atare în funcţie de 

legea ţării în care s-a încheiat căsătoria sau, după caz, parteneriatul civil. 

(b) Secţiunea a 2-a „Formalităţile pentru încheierea 

căsătoriei” 

[Art.278-289] Cu privire la condiţiile de formă ale căsătoriei, NCC conţine o reglementare mai 

detaliată decât Codul familiei, aducând în acelaşi timp şi câteva modificări regimului existent. 

Condiţiile de formă anterioare încheierii căsătoriei prevăzute de Codul familiei sunt menţinute în mare 

măsură: obligaţia viitorilor soţi de a-şi comunica reciproc starea de sănătate (Art.278), declaraţia de 

căsătorie (Art.280-282), publicarea declaraţiei de căsătorie (Art.283), opoziţia la căsătorie (Art.285), 

precum şi posibilitatea ofiţerului de stare civilă de a refuza să celebreze căsătoria (Art.286). 

Există, totuşi, modificări, cum ar fi introducerea declaraţiei de încuviinţare a căsătoriei pe care părinţii 

sau, după caz, tutorele ori, în lipsă, persoana sau autoritatea abilitată să exercite drepturile părinteşti, 

trebuie să o facă personal la primărie în cazul în care viitorul soţ este minor (Art.280 alin.(3)).  Această 

nouă condiţie poate apărea redundantă, fiind o dublare a unei condiţii deja îndeplinite la data 

declaraţiei de căsătorie, având în vedere că autoritatea competentă (instanţa de tutelă, potrivit NCC) nu 

poate să acorde dispensa în lipsa încuviinţării cerute de lege, iar, în lipsa dispensei acordate de 

instanţă, ofiţerul de stare civilă este obligat să refuze să celebreze căsătoria.  De asemenea, în cazul în 

care nu s-a obţinut dispensa la data depunerii declaraţiei de căsătorie, numai încuviinţarea dată de 
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persoana prevăzută de lege prin declaraţia prevăzută la Art.280 alin.(3) nu este oricum suficientă, 

viitorii soţi fiind obligaţi, potrivit Art.281 alin.(2), să depună toate dovezile cerute de lege pentru 

încheierea căsătoriei odată cu declaraţia de căsătorie. 

O altă modificare adusă de NCC formalităţilor prealabile încheierii căsătoriei constă în posibilitatea 

acordată viitorilor soţi de a decide ca unul dintre ei să îşi păstreze numele de dinainte de căsătorie, iar 

celalalt să poarte numele reunite ale celor doi (Art.282).  Se prevede expres şi că viitorii soţi trebuie să 

menţioneze în declaraţia de căsătorie numele pe care îl vor purta după căsătorie (Art.281 alin.(1)), o 

soluţie adoptată în practică şi sub regimul Codului familiei, dar care nu este menţionată expres în 

acesta. 

Considerăm că utilizarea noţiunii de „primărie” la Art.280 alin.(1) şi (4) este incorectă, având în 

vedere că, potrivit Art.77 din Legea nr.215/2001, primăria este o structură funcţională cu activitate 

permanentă formată din primar, viceprimar, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de 

specialitate al primarului.  O altă inadvertenţă terminologică care ar necesita o corecţie este utilizarea, 

în cuprinsul Art.287 alin.(2), a sintagmei „în afara sediului serviciului de stare civilă”.  O formulare 

corectă se găseşte deja la Art.279 alin.(1), Art.280 alin.(2) şi Art.283 alin.(1), şi anume aceea de „sediu 

al primăriei”.  Dincolo de necesitatea unei formulări riguroase şi unitare, ar fi recomandat ca textele, 

cu excepţia cazurilor în care se dispune cu privire la chiar locul îndeplinirii unei formalităţi, să se 

refere la autoritatea sau serviciul în ale căror atribuţii intră îndeplinirea respectivelor formalităţi. 

Apar câteva modificări şi în ceea ce priveşte publicarea declaraţiei de căsătorie, care se va publica în 

extras nu numai la sediul primăriei, ci şi pe pagina de internet a autorităţii publice locale, prin grija 

ofiţerului de stare civilă (Art.283 alin.(1)).  De asemenea, noul text prevede şi care este conţinutul 

minim al extrasului care se publică pentru a asigura informarea corectă şi suficientă a persoanelor care 

pot face opoziţie (Art.283 alin.(3)). 

În ceea ce priveşte refuzul ofiţerului de stare civilă de a oficia căsătoria, se păstrează în mare parte 

reglementarea actuală, cu singura modificare, binevenită, că nu pot sta la baza refuzului informaţii 

deţinute de ofiţerul de stare civilă, altele decât cele obţinute din verificările făcute sau din opoziţiile 

primite, decât dacă acest informaţii sunt notorii (Art.286).  Textul nu prevede dacă refuzul ofiţerului de 

stare civilă de a oficia căsătoria poate fi atacat în justiţie, dar acest lucru este prevăzut expres de Art.10 

din Legea nr.119/1996, care dispune că este competentă să soluţioneze o astfel de cerere judecătoria în 

raza căreia domiciliază reclamantul. 

NCC păstrează termenele prevăzute de Codul familiei pentru formularea opoziţiilor şi încheierea 

căsătoriei (10 zile, conform Art.283 alin.(2) şi (3)), precum şi posibilitatea reducerii acestui termen de 

către primar, pentru motive temeinice (Art.283 alin.(4)), dar adaugă şi un termen limită până la care 

căsătoria poate fi încheiată în baza aceleiaşi declaraţii de căsătorie (30 de zile de la afişarea acesteia, 

potrivit Art.284).  Remarcăm că termenul de validitate a declaraţiei de căsătorie prevăzut de NCC este 

foarte scurt (prin comparaţie, Art.65 din CCF prevede un termen de un an de la data afişării, iar 

Art.371 din CCQ un termen de trei luni şi 20 de zile de la data afişării);  considerăm că acordarea unui 

termen mai lung ar duce la reducerea comparativă a cheltuielilor legate de depunerea şi publicitatea 

declaraţiei de căsătorie atât pentru părţi cât şi pentru autorităţi.  De asemenea, se prevede posibilitatea 

viitorilor soţi de a modifica declaraţia iniţială (Art.284). 
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În ceea ce priveşte condiţiile de formă la încheierea căsătoriei (data, momentul, locul, persoana 

competentă să încheie căsătoria, procedura încheierii căsătoriei), NCC nu aduce modificări notabile 

Codului familiei, dar oferă o reglementare mai precisă şi mai detaliată, cu o îmbunătăţire a 

sistematizării inclusiv prin adăugarea denumirilor marginale ale articolelor.  Spre deosebire de Codul 

familiei, în conformitate cu care căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi, Art.289 din 

NCC precizează, în mod corect, ca moment al încheierii căsătoriei momentul în care, după ce ia 

consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.  Sunt, de 

asemenea, aduse câteva precizări cu privire la rolul martorilor şi sunt prevăzute cazurile de 

incapacitate (Art.288).  O altă adăugire salutară, menită să asigure respectarea drepturilor minorităţilor 

naţionale, apare la Art.287 alin.(3), potrivit cu care membrii minorităţilor naţionale pot solicita ca 

oficierea căsătoriei să fie făcută în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă să cunoască 

această limbă. 

Cu toate acestea, considerăm că adăugirea din textul Art.287 alin.(3) („cu condiţia ca ofiţerul de stare 

civilă sau cel care oficiază căsătoria […]”) ar trebui eliminată, întrucât induce ideea că există şi alte 

autorităţi, în afară de ofiţerul de stare civilă, care au competenţa de o oficia căsătorii.  Potrivit legii, 

numai ofiţerul de stare civilă are această competenţă, chiar dacă această calitate o pot avea mai multe 

autorităţi sau persoane potrivit legii.34 

(iii). Capitolul III „Formalităţi ulterioare încheierii căsătoriei” 

[Art.290-292] NCC grupează formalităţile ulterioare încheierii căsătoriei într-un capitol separat.  

Sunt menţinute dispoziţiile din reglementarea actuală privind actul de căsătorie (Art.290), dar cu 

precizarea corectă a faptului că întocmirea actului de căsătorie survine încheierii căsătoriei, ceea ce nu 

rezultă din Art.17 din Codul familiei.  În ceea ce priveşte dovada căsătoriei, NCC aduce precizarea, 

absentă în actuala reglementare, că, în cazurile prevăzute de lege (de exemplu, reconstituirea sau 

întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă în condiţiile Legii nr.119/1996), căsătoria se poate dovedi 

cu orice mijloc de probă (Art.292 alin.(2)). 

Introducerea regimurilor matrimoniale alternative, una dintre inovaţiile importante ale NCC, produce 

un ecou şi în ceea ce priveşte formalităţile după încheierea căsătoriei.  Art.291 prevede ca nouă 

formalitate că ofiţerul de stare civilă are obligaţia de a face menţiune pe actul de căsătorie despre 

regimul matrimonial ales şi de a comunica, din oficiu, o copie a acestuia Registrului naţional notarial 

al regimurilor matrimoniale precum şi notarului public care a autentificat convenţia matrimonială.  

Având în vedere că această nouă formalitate se îndeplineşte din oficiu, cheltuielile de comunicare cad 

în sarcina autorităţilor locale, ceea ce e de natură să producă un impact de natură financiară la nivelul 

acestor instituţii. 

                                                      
34 Au calitatea de ofiţeri de stare civilă, potrivit legii, primarii, şefii misiunilor diplomatice, comandanţii de nave, cei 
desemnaţi prin ordin al ministrului apărării naţionale sau, după caz, al administraţiei şi internelor în cazuri special prevăzute. 
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(iv). Capitolul IV „Nulitatea căsătoriei” 

(a) Secţiunea 1 „Nulitatea absolută a căsătoriei” 

[Art.293-296] Cu privire la nulitatea căsătoriei, noutatea adusă de NCC constă, în primul rând, 

într-o tehnică legislativă superioară, şi anume în reglementarea distinctă şi definirea expresă a 

cazurilor de nulitate absolută şi de nulitate relativă, precum şi a condiţiilor de acoperire a acestor 

nulităţi. 

În conţinutul lor, cazurile de nulitate absolută a căsătoriei prevăzute de NCC, precum şi excepţiile 

permise de lege, urmează în mare măsură reglementarea actuală, dar există şi modificări constând în 

reducerea cazurilor de nulitate absolută în favoarea cazurilor de nulitate relativă.  Sunt nule absolut, 

potrivit Art.293 alin.(1), căsătoriile încheiate cu încălcarea condiţiilor de fond şi interdicţiilor 

prevăzute la Art.271,273,274,276 din noua reglementare (existenţa consimţământului liber al viitorilor 

soţi, interdicţia privind bigamia, interdicţia privitoare la rudenia până la gradul IV inclusiv, interdicţia 

căsătoriei pentru alienatul mintal şi debilul mintal), precum şi cele încheiate cu încălcarea 

formalităţilor de celebrare a căsătoriei prevăzute de Art.287 (doctrina dezvoltată sub actualul regim 

legal include, în această categorie, lipsa solemnităţii, lipsa publicităţii, lipsa de competenţă a ofiţerului 

de stare civilă).  Art.293 alin.(2) reuneşte prevederile Art.22 şi 23 din Codul familiei, reglementând 

situaţia persoanei al cărei soţ a fost declarat mort printr-o hotărâre judecătorească ce este anulată după 

ce persoana s-a recăsătorit. 

Remarcăm lipsa din această înşiruire a unei trimiteri la Art.277 alin.(1), care interzice căsătoria între 

persoane de acelaşi sex.  În logica reglementării, şi încălcarea acestei interdicţii ar fi trebuit să fie un 

caz de nulitate absolută a căsătoriei, în condiţiile în care nu este prevăzută ca un caz de nulitate 

relativă, cum este situaţia interdicţiilor referitoare la tutore şi persoana minoră ori la lipsa dispensei de 

vârstă.  Considerăm, prin urmare, că lipsa unei trimiteri la Art.277 alin.(1) ca fiind unul din cazurile de 

nulitate absolută a căsătoriei este o eroare materială care trebuie corectată. 

Ca noutate, lipsa temporară de discernământ şi existenţa tutelei nu mai constituie cauze de nulitate 

absolută în noua reglementare, ci cauze de nulitate relativă (Art.299). 

În afară de cazurile de nulitate absolută enumerate la Art.293 alin.(1), mai sunt lovite de nulitate 

absolută, potrivit NCC, căsătoriile încheiate de minorul care nu a împlinit vârsta de 16 ani (Art.294 

alin.(1)).  Formularea din textul nou este preferabilă celei existente în Codul familiei, întrucât se 

distinge între minoritatea care permite acordarea de dispensă (peste 16 ani) şi cea care nu permite 

dispensa de vârstă.  Potrivit NCC, căsătoria încheiată de minorul între 16 şi 18 ani fără îndeplinirea 

condiţiilor legale este nulă relativ (Art.297).  Ambele nulităţi se pot acoperi, dar condiţiile de asanare 

pentru nulitatea absolută (Art.294 alin.(2)) sunt diferite de cele prevăzute pentru nulitatea relativă 

(Art.303 alin.(1)). 

De asemenea, dispoziţia privitoare la acoperirea acestei nulităţi absolute (Art.294 alin.(2)) are o 

formulare mai riguroasă decât cea existentă în prezent la Art.20 din Codul familiei.  Se clarifică 

termenul până la care trebuie să intervină cauzele de acoperire a nulităţii (data rămânerii definitive a 

hotărârii de constatare a nulităţii), precizarea lipsind din textul actual.  De asemenea, se elimină 
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ambiguităţile din Art.20 din Codul familiei35 prin precizarea clară că, pentru acoperirea acestei nulităţi, 

ambii soţi trebuie să fi îndeplinit 18 ani, sau soţia să fi născut un copil ori să fie însărcinată. 

Art.295 alin.(1) din NCC reglementează nulitatea absolută a căsătoriei fictive (definită ca acea 

căsătorie încheiată în alte scopuri decât acela de a întemeia o familie), care a fost acceptată de 

doctrină,36 dar nu este menţionată expres în Codul familiei.  Potrivit Art.295 alin.(2), această nulitate 

absolută se acoperă dacă până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de constatare a nulităţii 

a intervenit convieţuirea soţilor, soţia a născut ori este însărcinată, sau au trecut doi ani de la încheierea 

căsătoriei. 

În concordanţă cu regimul juridic al nulităţilor absolute şi cu practica şi doctrina dezvoltate în lipsa 

unei prevederi exprese în Codul familiei, Art.296 din NCC dispune că acţiunea în constatarea nulităţii 

absolute a căsătoriei poate fi introdusă de orice persoană interesată.  În lipsa unei derogări exprese de 

la regimul nulităţii absolute, acţiunea în constatarea nulităţii se poate introduce oricând.  Din 

interpretarea tezei a II-a a Art.296 rezultă că acţiunea în constatarea nulităţii se poate introduce şi după 

încetarea sau desfacerea căsătoriei (textul reprezintă o codificare a doctrinei şi practicii existente).  De 

asemenea, se prevede că acţiunea în constatarea nulităţii căsătoriei care a încetat sau a fost desfăcută 

nu poate fi introdusă de procuror, cu excepţia cazului în care acesta acţionează pentru apărarea 

drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdicţie. 

(b) Secţiunea a 2-a „Nulitatea relativă a căsătoriei” 

[Art.297-303] Aşa cum menţionam, NCC reduce cazurile de nulitate absolută a căsătoriei 

prevăzute de Codul familiei, recalificându-le ca şi cazuri de nulitate relativă.  Având în vedere regimul 

special al nulităţilor în domeniul familiei, care permite şi asanarea nulităţii absolute, diferenţa practică 

dată de recalificare constă în conţinutul diferit al condiţiilor de acoperire a nulităţii, în titularul 

dreptului la acţiune şi în termenul de prescripţie a dreptului la acţiune.  Noua reglementare prevede 

pentru fiecare caz de nulitate relativă cauze de acoperire speciale (Art.303 alin.(1) şi (2)), precum şi 

cazuri generale de acoperire, similare cu cele prevăzute pentru nulitatea absolută care acoperă, a 

fortiori, şi nulităţile relative: atingerea vârstei de 18 ani, naşterea unui copil sau starea de graviditate a 

soţiei (Art.303 alin.(3)). 

Este, astfel, transformată din cauză de nulitate absolută (ce se poate acoperi, potrivit Codului familiei, 

prin atingerea vârstei matrimoniale legale de către soţi, naşterea unui copil sau starea de graviditate a 

soţiei), căsătoria încheiată de minorul care a împlinit vârsta de 16 ani fără obţinerea încuviinţării şi 

autorizării cerute de lege (Art.297 alin.(1)).  Menţionăm că textul nu pare, totuşi, complet atunci când 

se referă doar la lipsa încuviinţării şi autorizării prevăzute la Art.272 alin.(2) şi (4) fără a include şi 

alin.(5), care prevede că în lipsa părintelui şi a tutorelui încuviinţarea se dă de către acea persoană sau 

de către autoritatea care exercită drepturile părinteşti. 

                                                      
35 Potrivit textului actual, cauza de acoperire a nulităţii constă în împlinirea „vârstei cerute pentru căsătorie” de către „acela 
dintre soţi” care nu o avea.  Formularea poate crea confuzii, având în vedere că există mai multe praguri de vârstă 
matrimonială reglementate de lege (18 ani şi, cu dispensă, 16 ani) şi, de asemenea, că pot exista situaţii în care ambii soţi erau 
sub pragul de vârstă acceptat de lege la data încheierii căsătoriei. 
36 Doctrina nu este unitară în definirea căsătoriei fictive, existând opinii care includ în această categorie şi căsătoria de 
convenienţă (de exemplu, cea prevăzută de O.U.G. nr.194/2002), sau căsătoria în fraudarea legii.  Se admite, în principiu, că 
fictivitatea căsătoriei este dată de lipsa intenţiei de a întemeia o familie (la unul sau la ambii soţi), şi că scopul urmărit de unul 
sau de ambii soţi este acela de a obţine unele efecte secundare ale căsătoriei, sau de a eluda dispoziţii imperative ale legii. 
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În orice caz, nulitatea relativă stabilită de Art.297 alin.(1) din noua reglementare se acoperă, în 

conformitate cu Art.303 alin.(1), dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii de anulare, s-au obţinut 

încuviinţarea şi autorizarea cerute de lege.  Şi cu privire la textul Art.303 notăm că trimiterea ar trebui 

să se facă nu la Art.272 alin.(2) şi (4) ci, pentru rigoare, la Art.297 alin.(1) care reglementează cazul de 

nulitate relativă ce se acoperă. 

Ca o condiţie specială de exercitare a acţiunii în anularea căsătoriei în baza Art.297 alin.(1), alin.(2) al 

aceluiaşi text prevede că aceasta nu se poate formula decât de cel a cărui încuviinţare ori autorizare era 

necesară.  În conformitate cu Art.272 alin.(2), autorizarea de dispensă se acordă de către instanţa de 

tutelă.  Din coroborarea celor două texte rezultă că se dă instanţei de tutelă un drept la acţiunea în 

anularea căsătoriei încheiate fără autorizarea sa. Reglementarea va suscita controverse şi necesită 

clarificări.  Potrivit Art.301 alin.(1), termenul de 6 luni pentru formularea acţiunii în anulare curge de 

la data la care cel îndrituit să formuleze acţiunea a luat cunoştinţă de încheierea căsătoriei. 

De asemenea, este transformată din cauză de nulitate absolută în cauză de nulitate relativă existenţa 

tutelei (Art.300).  Această nulitatea relativă se poate acoperi dacă, până la pronunţarea hotărârii de 

anulare, persoana minoră a împlinit 18 ani, sau dacă soţia a născut ori este însărcinată (Art.303).  În 

acest caz, termenul de 6 luni pentru exercitarea acţiunii în anulare se calculează de la data căsătoriei. 

Lipsa temporară a discernământului, considerată cauză de nulitate absolută în Codul familiei, este de 

asemenea recalificată ca o cauză de nulitate relativă în actuala reglementare (Art.299).  Nulitatea 

relativă a căsătoriei rezultată din lipsa temporară a discernământului se acoperă dacă soţii au convieţuit 

timp de 6 luni de la data la care această lipsă a încetat (Art.303 alin.(2)). 

NCC menţine cazurile de nulitate relativă referitoare la viciile de consimţământ (prin eroare cu privire 

la identitatea fizică a viitorului soţ, dol sau violenţă), precizând că în aceste cazuri nulitatea se acoperă 

dacă intervine convieţuirea soţilor timp de 6 luni după încetarea viciului de consimţământ (Art.298 şi 

Art.303 alin.(2)).  Acţiunea în anulare se poate formula în 6 luni de la data la care a încetat eroarea, 

violenţa sau cel interesat a cunoscut dolul (Art.302 alin.(3)). 

În toate cazurile, dreptul la acţiunea în anularea căsătoriei este personal (nu se transmite 

moştenitorilor), dar acţiunea pornită de către unul dintre soţi poate fi continuată de oricare dintre 

moştenitori (Art.302).37 

(c) Secţiunea a 3-a „Efectele nulităţii căsătoriei” 

[Art.304-306] NCC introduce o secţiune specială privitoare la efectele nulităţii căsătoriei care 

reglementează cele două excepţii de la regimul general al nulităţilor reţinute şi în Codul familiei, 

precum şi opozabilitatea faţă de terţi a hotărârii judecătoreşti care constantă nulitatea sau dispune 

anularea căsătoriei. 

Art.304 reglementează situaţia căsătoriei putative, preluând dispoziţiile Art.23 alin.(1) şi Art.24 

alin.(1) din Codul familiei.  Se reţine în noua reglementare că, prin excepţie, raporturile patrimoniale 

dintre soţii din căsătoria putativă sunt supuse dispoziţiilor privitoare la divorţ. 

                                                      
37 Este necesară înlocuirea sintagmei „acţiune în anulabilitate”, folosită în Art.302, cu sintagma „acţiune în anulare”. 
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Art.305 preia dispoziţiile Art.23 alin.(2) şi Art.24 alin.(2) din Codul familiei, prevăzând că nulitatea 

căsătoriei nu are nici un efect asupra situaţiei copiilor, care îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie, 

iar drepturile şi obligaţiile dintre părinţi şi copii sunt guvernate, prin asemănare, de dispoziţiile 

privitoare la divorţ. 

Potrivit Art.306 alin.(1), hotărârea judecătorească de constatare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei 

este opozabilă terţilor, potrivit legii, şi este supusă condiţiilor de publicitate prevăzute la Art.291, 

Art.334 şi Art.335.  Conform Art.306 alin.(2), nulitatea căsătoriei nu poate fi însă opusă unei terţe 

persoane cu privire la un act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soţi decât dacă au fost 

îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acţiunea în constatarea nulităţii 

sau în anulare, sau terţul a cunoscut pe altă cale, înainte de încheierea actului, cauza de nulitate.38  În 

lipsa unor dispoziţii care să impună formalităţi de publicitate pentru acţiunea în constatarea nulităţii 

sau în anulare, şi în prezenţa unor norme care impun astfel de formalităţi pentru hotărârea de 

constatare a nulităţii sau de anulare, considerăm că în text s-a strecurat o eroare care trebuie remediată. 

(v). Capitolul V „Drepturile şi îndatoririle personale ale soţilor” 

[Art.307-311] NCC preia, în mare parte, dispoziţiile existente privind drepturile şi îndatoririle 

personale (nepatrimoniale) ale soţilor (de a hotărî de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria, de a 

folosi numele declarat la încheierea căsătoriei şi de a nu-l schimba pe cale administrativă fără 

consimţământul celuilalt soţ).39  Conform Art.307, soţii au drepturile şi îndatoririle personale prevăzute 

de lege indiferent de regimul matrimonial pe care l-au ales. 

NCC introduce drepturi şi îndatoriri nepatrimoniale între soţi care nu sunt reglementate de Codul 

familiei, dar care au fost consacrate de doctrină.  Astfel, se prevede că soţii îşi datorează reciproc 

respect, fidelitate şi sprijin moral (Art.309 alin.(1))40 şi că soţii au îndatorirea de a locui împreună, 

putând însă, pentru motive temeinice, să hotărască să locuiască separat (Art.309 alin.(2)).  Niciunul 

dintre soţi nu are dreptul de a îi cenzura celuilalt corespondenţa, relaţiile sociale sau alegerea profesiei 

(Art.310). 

(vi). Capitolul VI „Drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor” 

[Art.312-372] Capitolul din NCC referitor la drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor aduce 

una dintre mai importante schimbări în domeniul reglementărilor privind familia, şi anume 

introducerea a două regimuri matrimoniale noi pe lângă comunitatea legală: comunitatea 

convenţională şi regimul separaţiei de bunuri, cu dreptul soţilor de a îşi alege regimul matrimonial la 

încheierea căsătoriei. 

Potrivit Codului familiei, există astăzi un singur regim matrimonial, cel al comunităţii de bunuri, 

însoţit de o separaţie limitată de bunuri (referitoare la cele câteva categorii de bunuri considerate prin 

lege a fi proprii).  Acest regim este exclusiv, legal, unic, imperativ şi imutabil, având, cu privire la 

                                                      
38 Este necesară înlocuirea sintagmelor „acţiunea în nulitate” şi acţiune în anulabilitate” utilizate în cuprinsul Art.306 alin.(2) 
cu „acţiunea în constatarea nulităţii” şi respectiv „acţiunea în anulare”. 
39 Remarcăm că noua reglementare a renunţat la reiterarea expresă a principiului egalităţii în drepturi şi obligaţii între soţi, 
care rămâne menţionată doar la Art.258, potrivit cu care familia se întemeiază, printre altele, pe egalitatea soţilor (Codul 
familiei prevede egalitatea atât ca pe un principiu general, la Art.1, cât şi la Art.25 cu privire la drepturile şi îndatoririle 
reciproce ale soţilor). 
40 Conform. Art.212 din CCF. 
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bunurile comune, natura juridică a unei comunităţi patrimoniale în devălmăşie.  Potrivit Art.30 din 

Codul familiei, orice convenţie contrară comunităţii de bunuri este considerată nulă, fie că este 

încheiată înainte sau după încheierea căsătoriei, şi indiferent dacă tinde la a micşora comunitatea de 

bunuri sau a o mări în detrimentul prevederilor legale referitoare la bunurile proprii ale soţilor. 

Nou-introdusele regimuri matrimoniale convenţionale ale separaţiei de bunuri şi comunităţii 

convenţionale permit viitorilor soţi să îşi aleagă regimul patrimonial care urmează să guverneze 

comunitatea matrimonială.  Considerăm această măsură salutară, întrucât permite viitorilor soţi 

libertatea de a decide cu privire la regimul juridic al bunurilor ce urmează a fi obţinute după încheierea 

căsătoriei, intrarea în devălmăşie nemaifiind obligatorie.  Potrivit NCC, viitorii soţi pot decide ca 

bunurile obţinute pe parcursul căsătoriei să facă obiectul unui drept de coproprietate devălmaşă sau pe 

cote-părţi al soţilor ori obiectul proprietăţii exclusive a unuia dintre aceştia, în conformitate cu 

prevederile convenţiei matrimoniale. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.312-338] Prima secţiune a capitolului, intitulată „Dispoziţii comune” (Art.312-338), cuprinde 

componentele aşa-numitului regim primar imperativ, format, aşa cum se prevede expres la Art.312 

alin.(2), din acele dispoziţii legale imperative care se aplică indiferent de regimul matrimonial ales.  

Având în vedere succesiunea textelor legale şi structura secţiunii, se înţelege că şi „locuinţa familiei”, 

o altă inovaţie adusă de NCC (Art.321-324), e una dintre componentele regimului primar imperativ, 

alături de dispoziţiile referitoare la cheltuielile căsătoriei (Art.325-328) şi cele care privesc alegerea 

regimului matrimonial (Art.329-338). 

1.Despre regimul matrimonial 

[Art.312] Art.312 alin.(1) enumeră regimurile matrimoniale pe care legea le pune la 

dispoziţia viitorilor soţi (comunitatea legală, separaţia de bunuri şi comunitatea convenţională) şi 

prevede că dreptul de a alege unul dintre ele aparţine soţilor. 

[Art.313,329] În noua reglementare, regimul comunităţii legale rămâne dreptul comun în materia 

drepturilor şi obligaţiilor patrimoniale ale soţilor, încheierea unei convenţii matrimoniale fiind 

necesară numai în cazul în care soţii aleg un alt regim (separaţia sau comunitatea convenţională).  Ca o 

consecinţă, în lipsa formalităţilor de publicitate cerute de lege pentru convenţia matrimonială, în 

raporturile lor cu terţii de bună-credinţă soţii vor fi consideraţi căsătoriţi sub regimul matrimonial al 

comunităţii legale (Art.313 alin.(3)). 

[Art.281,283,284]  În ceea ce priveşte momentul la care trebuie făcută alegerea regimului 

matrimonial, în lipsa unei prevederi exprese în cadrul acestei secţiuni, se va face interpretarea 

normelor privitoare la încheierea căsătoriei.  Din dispoziţiile Art.281 alin.(1) reiese că viitorii soţi 

trebuie să-şi aleagă regimul matrimonial cel mai târziu la data declaraţiei de căsătorie, care va trebui să 

conţină o menţiune despre regimul matrimonial ales.  Art.281 alin.(2) prevede că viitorii soţi trebuie să 

prezinte, odată cu declaraţia de căsătorie, dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.  Din 

coroborarea textelor nu rezultă cu claritate dacă viitorii soţi, în cazul în care aleg un regim 

matrimonial, altul decât cel al comunităţii legale, trebuie să depună o copie de pe convenţia 

matrimonială odată cu declaraţia de căsătorie, sau dacă este suficient să facă menţiune despre regimul 

ales, dar remarcăm că menţiunile privind regimul matrimonial nu fac parte dintre informaţiile minime 

obligatorii care trebuie publicate în cadrul extrasului din declaraţia de căsătorie (Art.283 alin.(2)), 
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logica reglementării fiind, în opinia noastră, aceea că terţii nu şi-ar putea întemeia opoziţia la căsătorie 

pe obiecţii relative la regimul matrimonial ales de viitorii soţi.41  De asemenea, considerăm că, în 

temeiul Art.284, viitorii soţi pot să îşi modifice opţiunea cu privire la regimul matrimonial ales şi după 

depunerea declaraţiei de căsătorie, trebuind în acest caz să facă o declaraţie nouă, cu reluarea 

formalităţilor de publicitate. 

[Art.313] Potrivit Art.313 alin.(1), între soţi, regimul matrimonial îşi produce efectele din 

ziua încheierii căsătoriei dar, în ceea ce îi priveşte pe terţi, devine opozabil numai de la îndeplinirea 

formalităţilor de publicitate prevăzute de lege (făcându-se referire implicită la publicitatea regimului 

matrimonial reglementată la Art.291, precum şi la formalităţile specifice reglementate pentru 

convenţia matrimonială la Art.334). 

[Art.314,315] Potrivit regulilor stabilite la Art.314 şi 315, indiferent de regimul matrimonial ales, 

oricare dintre soţi va putea fi reprezentat de celălalt în exercitarea drepturilor pe care le are potrivit 

regimului matrimonial fie pe baza unui mandat convenţional fie, în cazul în care este în imposibilitate 

de a-şi manifesta voinţa, prin mandat judiciar dat de instanţa de tutelă la cererea celuilalt soţ.42 

Mandatul judiciar se va exercita numai pe perioada pe care subzistă incapacitatea de manifestare a 

voinţei sau până la numirea unui tutore sau curator, şi numai în limitele şi condiţiile stabilite de 

instanţa care îl acordă.  Chiar şi în lipsa unei prevederi exprese în acest sens, considerăm că soţul 

reprezentat prin mandat judiciar are dreptul să se adreseze instanţei de tutelă cerând retragerea 

mandatului judiciar dacă incapacitatea de manifestare a voinţei încetează înainte de termenul pentru 

care mandatul a fost emis.  Ni se pare recomandabil ca soluţia prevăzută în cuprinsul Art.219 din CCF 

cu privire la raporturile dintre soţul reprezentat şi cel care îl reprezintă prin mandat judiciar, care vor fi 

guvernate de regulile gestiunii de afaceri, să fie preluată şi în reglementarea noastră.43  CCQ prevede 

(Art.446) că soţul care a avut în administrare bunurile celuilalt soţ în baza unui mandat judiciar va da 

socoteală şi de fructele acestora consumate în perioada în care a subzistat incapacitatea de manifestare 

de voinţă. 

Conform Art.317 alin.(3), la aplicarea prevederilor relative la mandatul judiciar se vor avea în vedere, 

după caz, şi condiţiile de validitate a actelor de înstrăinare şi grevare a bunurilor comune de la Art.346 

şi 347, prevăzute pentru regimul matrimonial al comunităţii legale, dar care rămân incidente şi în cazul 

în care părţile încheie convenţii matrimoniale prin care numai unele bunuri sunt scoase din devălmăşie.  

Din coroborarea textelor reiese că, indiferent de regimul matrimonial ales, regula este că înstrăinarea şi 

                                                      
41 Potrivit doctrinei, opoziţia la căsătorie este un instrument pus la dispoziţia terţilor, în interesul general al societăţii, pentru a 
opri încheierea căsătoriei dacă există o piedică legală sau sunt încălcate dispoziţii referitoare la căsătorie.  Una dintre cerinţele 
formale la căsătorie este aceea ca viitorii soţi să îşi aleagă un regim matrimonial, dar opţiunea lor este, potrivit legii, una 
liberă, neputând fi cenzurată de terţi prin opoziţie. 
42 Art.398 din CCQ permite oricăruia dintre soţi să dea celuilalt mandat să îl reprezinte şi în actele care privesc viaţa morală a 
familiei, nu numai cea materială;  în cazul în care unul dintre soţi este în imposibilitate să îşi manifeste voinţa, un mandat cu 
astfel de obiect poate fi obţinut de celălalt soţ şi pe cale judiciară.  Legiuitorul român a limitat mandatul convenţional şi pe cel 
judiciar reglementate de Art.314 şi 315 la drepturile patrimoniale ale soţilor, potrivit regimului matrimonial ales. 
43 Cele două texte referitoare la mandat sunt similare celor prevăzute la Art.218 şi 219 din CCF, mai puţin menţiunea expresă, 
cu privire la mandatul convenţional, că acesta poate fi revocat oricând, dar acest lucru se presupune, potrivit regulilor 
generale şi, în ceea ce priveşte mandatul judiciar, că actele efectuate de soţul mandatat de instanţă sunt opozabile soţului 
reprezentat potrivit regulilor gestiunii de afaceri.  CCQ (Art.446) prevede că soţul care a avut în administrare bunurile 
celuilalt soţ în baza unui mandat judiciar va da socoteală şi de fructele acestora consumate în perioada în care a subzistat 
incapacitatea de manifestare de voinţă. 
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grevarea bunurilor comune (imobile şi mobile pentru a căror înstrăinare cu titlu oneros legea nu 

impune formalităţi de publicitate) nu se poate face decât cu consimţământul ambilor soţi (care nu mai 

este presupus) sub sancţiunea nulităţii relative a actului juridic.  Dacă unul dintre soţi nu îşi poate 

manifesta voinţa, celălalt soţ poate cere instanţei de tutelă acordarea unui mandat judiciar, astfel încât 

să îl poată reprezenta până la depăşirea situaţiei de imposibilitate, dar nu mai mult de 2 ani.  Oricare 

dintre soţi poate da mandat (convenţional) celuilalt să îl reprezinte în exercitarea drepturilor pe care le 

are potrivit regimului matrimonial ales - deci, atât cu privire la drepturile sale asupra bunurilor 

comune, cât şi cu privire la bunurile sale proprii.  Nimic nu opreşte soţii să îşi dea mandat reciproc. 

[Art.316] Art.316 introduce un caz de limitare judiciară a libertăţii soţului de a dispune de 

anumite bunuri, care periclitează grav interesele familiei prin actele juridice pe care le încheie.  Soţul 

interesat poate cere instanţei de tutelă să îi limiteze acestuia dreptul de dispoziţie cu privire la anumite 

bunuri, drept pe care îl va putea exercita numai cu consimţământul expres al soţului petent.  Măsura se 

poate prelungi, dar nu poate depăşi 2 ani.  Hotărârea judecătorească de limitare a dreptului de 

dispoziţie se comunică în vederea efectuării formalităţilor de publicitate mobiliară sau imobiliară, iar 

actele încheiate cu încălcarea ei sunt lovite de nulitate relativă, dreptul la acţiunea în anulare 

prescriindu-se în termen de 1 an de la data la care soţul vătămat a aflat de existenţa actului. 

Textul nu distinge între dreptul de a dispune de bunurile proprii şi dreptul de a dispune de bunurile 

comune (pe care oricare dintre soţi îl are în limitele prevăzute de Art.346 şi 347, care rămân aplicabile, 

potrivit Art.316 alin.(3)).  Prin urmare, Art.316 prevede un caz excepţional de limitare a dreptului 

proprietarului exclusiv de a dispune liber de bunurile sale proprii, în măsura în care, prin actele 

juridice pe care le încheie, acesta pune în pericol grav interesele familiei sale.44  Remarcăm soluţia 

conservatoare şi moderată aleasă de legiuitorul NCC, care limitează aplicarea Art.316 doar la situaţiile 

în care soţul periclitează grav interesele familiei prin actele juridice pe care le încheie, în timp ce în 

CCF sancţiunea se aplică soţului care periclitează interesele familiei prin încălcarea gravă a 

îndatoririlor sale, fără a face distincţie după cum acestea sunt de natură patrimonială sau 

nepatrimonială, şi fără a impune condiţia ca încălcarea să se facă prin încheierea de acte juridice.  În 

acelaşi spirit, legiuitorul NCC nu a preluat din CCF reglementarea de la Art.217 care permite soţului 

să ceară instanţei să îl autorizeze să încheie singur un act juridic pentru care consimţământul celuilalt 

soţ ar fi necesar, dacă acesta din urmă este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, sau refuză să 

încheie respectivul act juridic, iar refuzul său nu este justificat de interesul familiei.45 

[Art.317] Art.317 alin.(1) statuează principiul independenţei patrimoniale a soţilor care, dacă 

legea nu prevede altfel, pot încheia orice acte juridice între ei sau cu terţii, un principiu aplicabil 

indiferent de regimul matrimonial ales de soţi.  Răspunzând nevoii unei clarificări semnalate în 

practică, Art.317 alin.(2) şi (3) reglementează expres regimul juridic al depozitelor bancare făcute în 

                                                      
44 Notăm că textul nu distinge între tipurile de interese ale familiei pe care soţul le periclitează prin actele sale-interese 
patrimoniale sau de altă natură.  Având în vedere că Art.316 face parte din capitolul care reglementează drepturile şi 
obligaţiile patrimoniale ale soţilor, interpretarea sistematică duce la concluzia că textul nu se poate referi decât la interese 
patrimoniale ale familiei.  Cu toate acestea, într-un alt articol din acelaşi capitol (Art.370 alin.(1) privind separaţia judiciară 
de bunuri), legiuitorul face o precizare expresă a naturii intereselor protejate prin reglementare (măsura se poate lua de 
instanţa de tutelă la cererea oricăruia dintre soţi când celălalt soţ încheie acte prin care pune în pericol interesele 
„patrimoniale” ale familiei).  Lipsa acestei precizări exprese din Art.316 ar putea duce la interpretări neunitare. 
45 Potrivit textului Art.217 din CCF, actul încheiat pe baza autorizării instanţei în aceste condiţii este opozabil soţului al cărui 
consimţământ a fost suplinit, dar nu îi poate crea acestuia nici o obligaţie personală. 
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timpul căsătoriei, preluând dispoziţiile Art.221 din CCF.  Indiferent de regimul matrimonial ales, 

oricare dintre soţi este liber să facă depozite bancare şi orice alte operaţiuni legate de acestea fără 

consimţământul celuilalt soţ, titularul contului păstrând, în raport cu societatea bancară, dreptul de a 

dispune de fondurile depuse chiar şi după desfacerea sau încetarea căsătoriei, dacă o hotărâre 

judecătorească executorie nu dispune altfel. 

[Art.318] Indiferent de regimul matrimonial ales, oricare dintre soţi are dreptul de a fi 

informat de către celălalt soţ cu privire la bunurile, veniturile şi datoriile sale (Art.318 alin.(1)).  În caz 

de refuz nejustificat, soţul al cărui drept la informare este încălcat poate cere instanţei de tutelă 

obligarea celuilalt soţ la furnizarea informaţiilor cerute, informaţii pe care instanţa le poate cere de la 

acesta sau de la oricare terţ.  Terţii pot refuza furnizarea informaţiilor cerute de instanţa de tutelă dacă 

refuzul este justificat de păstrarea secretului profesional (Art.318 alin.(3)).  Art.318 alin.(4) instituie o 

prezumţie relativă că susţinerile soţului reclamant sunt adevărate dacă pârâtul refuză să îi furnizeze 

informaţii pe care, potrivit legii, numai soţul le poate obţine. 

[Art.319,320] Regimul matrimonial încetează la constatarea nulităţii, anularea, desfacerea sau 

încetarea căsătoriei, putând însă fi modificat de părţi pe parcursul acesteia.  În caz de încetare sau 

schimbare a regimului matrimonial, acesta se lichidează potrivit legii, prin bună învoială a soţilor sau, 

dacă aceştia nu ajung la un acord, pe cale judiciară, actul notarial sau după caz hotărârea 

judecătorească definitivă constituind actul de lichidare a regimului matrimonial. 

2. Locuinţa familiei 

[Art.321-324] NCC introduce noţiunea de „locuinţă a familiei”, cu un regim juridic special menit 

să asigure protecţia şi stabilitatea comunităţii matrimoniale şi a familiei, inclusiv în faţa unor eventuale 

abuzuri ale soţilor în exercitarea drepturilor pe care le au potrivit convenţiei matrimoniale.  Regulile 

privitoare la locuinţa familiei fac parte din aşa-numitul regim primar imperativ, fiind aplicabile 

indiferent de regimul matrimonial ales de soţi. 

Definită ca locuinţa comună a soţilor sau, dacă aceştia nu locuiesc împreună, locuinţa soţului la care se 

află copiii (Art.321 alin.(1)), „locuinţa familiei” este o noţiune nouă, inexistentă în reglementarea 

actuală.  Potrivit Art.321 alin.(2), un imobil poate fi notat în cartea funciară ca locuinţă a familiei, dar 

cerinţa de publicitate tinde doar la asigurarea opozabilităţii faţă de terţi în condiţiile legii.  Aşadar, în 

lipsa unor condiţii formale obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească un imobil pentru a fi 

considerat locuinţa familiei, înţelegem că regimul juridic special se aplică acelui imobil în care soţii 

locuiesc împreună în mod obişnuit, sau, după caz, acelui imobil în care locuieşte soţul la care se află 

copiii, indiferent dacă acest imobil a fost sau nu notat ca atare în cartea funciară.  Pentru a încuraja 

formalizarea statutului unui imobil de locuinţă a familiei, legiuitorul acordă dreptul de a face notarea 

inclusiv soţului care nu este proprietarul imobilului. 

Regimul juridic special al locuinţei familiei conţine o serie de derogări de la dispoziţiile de drept 

comun privind exercitarea dreptului de proprietate privată, justificate de imperativul legal al protejării 

şi promovării familiei.  Potrivit Art.322 alin.(1), niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietarul 

exclusiv al imobilului, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei fără consimţământul 

scris al celuilalt soţ.  Considerăm că, prin formularea aleasă, textul interzice soţului proprietar exclusiv 

nu numai actele de dispoziţie cu privire la imobil (înstrăinarea, grevarea cu sarcini şi constituirea de 

drepturi reale în favoarea terţilor), dar şi înstrăinarea folosinţei prin închiriere.  În opinia noastră, textul 
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se va aplica indiferent de titlul cu care este deţinut imobilul - locuinţă de familie, în afară de cazul în 

care titlul este un contract de închiriere, reglementat separat la Art.323. 

De asemenea, este interzis soţului să deplaseze din locuinţa familiei sau să dispună de bunurile care o 

mobilează sau decorează fără consimţământul celuilalt soţ (Art.322 alin.(2)).46  Textul nu precizează, 

dar se presupune că şi această interdicţie se aplică soţului şi dacă este proprietar exclusiv al bunurilor 

mobile în discuţie, precum şi al imobilului în care acestea se află. 

Fiind vorba de o limită impusă exercitării dreptului de proprietate, legiuitorul NCC prevede condiţia ca 

refuzul celuilalt soţ de a-şi da consimţământul să fie legitim, în caz contrar soţul proprietar având 

dreptul de a cere instanţei de tutelă autorizarea încheierii actului (Art.322 alin.(3)).  De asemenea, 

dreptul la acţiunea în anularea actului încheiat fără consimţământul cerut de lege se prescrie în 

termenul redus de 1 an de la data la care soţul al cărui consimţământ a lipsit a aflat despre existenţa 

actului, dar nu mai târziu de un an de la data încetării regimului matrimonial (Art.322 alin.(4)). 

Potrivit Art.322 alin.(5), ca o măsură de protecţie a terţilor de bună-credinţă, soţul care nu şi-a dat 

consimţământul la încheierea actului juridic prin care celălalt soţ a dispus de drepturi asupra locuinţei 

familiei poate cere anularea acestuia numai în cazul în care imobilul este notat ca locuinţă a familiei în 

cartea funciară.  În lipsa publicităţii, el poate cere numai daune-interese, cu excepţia situaţiei în care 

terţul dobânditor a cunoscut pe altă cale că imobilul are statutul de locuinţă a familiei. 

Potrivit alin.(6) din acelaşi articol, dispoziţiile alin.(5) se aplică în mod corespunzător şi actelor 

juridice care poartă asupra bunurilor mobile aflate în locuinţa familiei la care se referă alin.(2) al 

Art.322.  Considerăm că, în cazul actelor de dispoziţie privitoare la bunuri mobile, condiţia notării în 

cartea funciară a imobilului din care acestea provin nu poate face proba bunei-credinţe a terţului 

dobânditor, aceasta urmând a se stabili în funcţie de cum terţul a cunoscut sau nu provenienţa acestora. 

Pe lângă limitările aduse exerciţiului dreptului exclusiv de proprietate menţionate mai sus, regimul 

special al locuinţei familiei conţine şi derogări de la principiul relativităţii efectelor contractelor, 

întrucât, în cazul în care locuinţa familiei este deţinută în temeiul unui contract de închiriere, fiecare 

dintre soţi va avea un drept locativ propriu indiferent dacă numai unul dintre ei este titular al 

contractului şi chiar şi în cazul în care contractul de închiriere a fost încheiat înainte de căsătorie 

(Art.323 alin.(1)).  În acest caz, niciunul dintre soţi nu are dreptul să dispună de dreptul său de 

folosinţă asupra imobilului fără acordul celuilalt, actul de dispoziţie putând fi anulat la cererea soţului 

al cărui consimţământ a lipsit, în cazul în care contractul de închiriere a fost notat în cartea funciară cu 

menţiunea că imobilul constituie locuinţa familiei.47  În caz contrar, soţul reclamant poate solicita 

numai daune-interese, cu excepţia cazului în care terţul care a dobândit dreptul de folosinţă a cunoscut 

pe altă cale statutul imobilului. 

                                                      
46 Potrivit Art.401(2) din CCQ, sunt bunuri ce nu pot fi deplasate din locuinţa familiei mobilierul, obiectele de decoraţiune 
interioară, inclusiv obiectele de artă şi tablourile, dar nu colecţiile de artă. 
47 Notăm că în textul de inspiraţie (CCQ) se prevede expres, la Art.403, că niciunul dintre soţii locatari nu are dreptul de a 
sub-închiria, ceda beneficiul contractului de închiriere sau rezilia contractul de închiriere privitor la locuinţa familiei fără 
acordul expres al celuilalt soţ ,atât timp cât locatorul imobilului a fost informat, de oricare dintre soţi, că acesta constituie 
locuinţa familiei.  Soţul care nu şi-a dat consimţământul are acţiune în anularea actului încheiat de celălalt soţ fără acordul 
său, dacă nu l-a ratificat. 
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Art.324 reglementează atribuirea beneficiului contractului de închiriere care are ca obiect locuinţa 

familiei la desfacerea căsătoriei, în cazul în care ea nu poate fi folosită de ambii soţi şi aceştia nu ajung 

la un acord.  Instanţa de tutelă va avea în vedere, în ordine, interesul superior al copiilor minori, culpa 

în desfacerea căsătoriei şi posibilităţile locative ale foştilor soţi.  Atribuirea beneficiului contractului de 

închiriere se face cu citarea locatorului şi produce efecte faţă de acesta de la data rămânerii definitive a 

hotărârii (Art.324 alin.(3)).  Soţul căruia i se atribuie beneficiul contractului de închiriere este dator să 

plătească celuilalt o indemnizaţie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare într-o altă locuinţă, cu 

excepţia situaţiei în care divorţul a fost pronunţat din culpa exclusivă a acestuia din urmă.  

Indemnizaţia se poate imputa, la partaj, asupra bunurilor cuvenite soţului căruia i s-a atribuit beneficiul 

contractului de închiriere (Art.324 alin.(2)).  Considerăm că ar fi util să se adauge în textul legal şi 

condiţia ca aceste cheltuieli de instalare să fie rezonabile pentru a se evita situaţiile inechitabile în 

practică. 

Potrivit Art.324 alin.(4), aceleaşi reguli se aplică şi la atribuirea temporară a beneficiului locuinţei 

familiei proprietatea comună a soţilor până la rămânerea irevocabilă a hotărârii de partaj; sugerăm 

modificarea termenului „irevocabilă” cu „definitivă”, pentru armonizarea cu dispoziţiile NCPC.  În 

lipsa unei distincţii, prevederea se aplică atât în cazul locuinţei deţinute în devălmăşie în cadrul 

regimului comunităţii legale sau convenţionale, cât şi în cazul în care foştii soţi sunt coproprietari pe 

cote-părţi ai imobilului în cadrul regimului comunităţii convenţionale sau al separaţiei de bunuri. 

3.Cheltuielile căsătoriei 

[Art.325-328] Regulile care guvernează cheltuielile căsătoriei constituie o altă componentă a aşa-

numitului regim primar imperativ, aplicabil indiferent de regimul matrimonial ales de către părţi.  

Potrivit Art.325 alin.(1) din NCC, soţii sunt obligaţi să îşi acorde sprijin material reciproc, o obligaţie 

prevăzută şi în reglementarea actuală, în cuprinsul căreia intră, aşa cum s-a precizat în doctrină, 

obligaţia de a suporta cheltuielile căsătoriei (reglementată expres în NCC la Art.325 alin.(2)), şi 

obligaţia de întreţinere (reglementată în cadrul Titlului V al Cărţii a II-a). 

Doctrina dezvoltată sub regimul Codului familiei a stabilit că intră în sfera cheltuielilor căsătoriei acele 

cheltuieli necesare menajului comun precum şi, într-o interpretare mai largă, cheltuielile cu creşterea şi 

educarea copiilor şi cele pentru întreţinerea soţului aflat în nevoie datorită incapacităţii de a munci. 

Art.325 alin.(2) prevede că soţii sunt obligaţi să contribuie la cheltuielile căsătoriei fiecare în raport de 

mijloacele sale, cu excepţia cazului în care prin convenţia matrimonială s-a prevăzut altfel.  Art.325 

alin.(3) declară, însă, nulă absolut convenţia care stabileşte cheltuielile căsătoriei numai în sarcina 

unuia dintre soţi.  Codificând soluţiile doctrinare, Art.326 dispune că munca soţilor în gospodărie şi 

pentru creşterea copiilor reprezintă o contribuţie la cheltuielile căsătoriei. 

Soţii au dreptul să dispună, în condiţiile legii, de veniturile încasate din profesie (considerate bunuri 

comune în regimul comunităţii legale), cu respectarea obligaţiilor ce le revin privitor la cheltuielile 

căsătoriei (Art.327).  Soţul care a participat efectiv la activitatea profesională a celuilalt soţ poate 

obţine o despăgubire în măsura îmbogăţirii acestuia din urmă, dacă participarea sa a depăşit limitele 

obligaţiei de sprijin material şi ale obligaţiei de a contribui la cheltuielile căsătoriei. 
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4.Alegerea regimului matrimonial 

[Art.329-338] Ultima parte a secţiunii referitoare la regulile general aplicabile tuturor regimurilor 

matrimoniale dispune cu privire la condiţiile de validitate, publicitate, opozabilitate şi modificare a 

convenţiei matrimoniale.  Deşi, prin obiectul lor, aceste reguli se referă în mod direct numai la regimul 

comunităţii convenţionale şi la regimul separaţiei de bunuri, acestea fiind singurele care necesită 

încheierea convenţiei matrimoniale, ele au incidenţă şi cu privire la regimul comunităţii legale, care 

reprezintă dreptul comun.  Astfel, în cazul neîndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru validitatea 

sau opozabilitatea faţă de terţi a convenţiei matrimoniale, soţii vor fi consideraţi sub regimul 

comunităţii legale în raporturile între ei sau faţă de terţi. 

[Art.336,369] În ceea ce priveşte momentul încheierii convenţiei matrimoniale, din coroborarea 

textelor NCC rezultă că viitorii soţi care optează pentru un regim matrimonial convenţional trebuie să 

încheie convenţia matrimonială cel mai târziu la data încheierii căsătoriei, ofiţerul de stare civilă având 

obligaţia să comunice din oficiu o copie de pe actul de căsătorie notarului care a autentificat-o 

(Art.291).  Viitorii soţi pot să modifice convenţia matrimonială înainte de încheierea căsătoriei, cu 

respectarea tuturor condiţiilor de validitate cerute de lege (Art.336).  Considerăm că, în cazul în care 

modificarea convenţiei matrimoniale atrage modificarea regimului matrimonial ales, viitorii soţi vor 

trebui să modifice şi declaraţia de căsătorie conform Art.284.  De asemenea, soţii pot să încheie o 

convenţie matrimonială în timpul căsătoriei, optând să treacă de la regimul comunităţii legale la un 

regim matrimonial convenţional, sau să încheie o nouă convenţie matrimonială, fiind aplicabile în 

acest caz dispoziţiile Art.369. 

[Art.330,332,338]  Cu privire la condiţiile de validitate, potrivit Art.330 alin.(1) convenţia 

matrimonială este un act solemn, încheiat în formă autentică în faţa notarului public, în prezenţa a doi 

martori, cu consimţământul tuturor părţilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procură autentică 

specială şi conţinut predeterminat.  Încălcarea oricăreia dintre condiţiile de mai sus atrage nulitatea 

absolută a convenţiei matrimoniale (soţii fiind consideraţi, atât în raporturile dintre ei, cât şi în 

raporturile cu terţii, sub regimul comunităţii matrimoniale). 

Sunt, de asemenea, sancţionate cu nulitatea absolută convenţiile matrimoniale care derogă de la 

dispoziţiile legale privind regimul matrimonial ales, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege, şi 

convenţiile care aduc atingere egalităţii dintre soţi, autorităţii părinteşti sau devoluţiunii succesorale 

legale (Art.332). 

[Art.337,338] În cazul minorului care a împlinit vârsta matrimonială (16 ani), condiţiile de 

validitate cerute în cazul dispensei (încuviinţarea ocrotitorului legal şi autorizarea instanţei de tutelă) 

sunt cerute şi pentru încheierea sau modificarea convenţiei matrimoniale.  Art.337 alin.(2) prevede că 

neîndeplinirea acestor condiţii la încheierea convenţiei matrimoniale atrage nulitatea relativă a 

convenţiei în condiţiile Art.46 din NCC, efectul desfiinţării convenţiei matrimoniale fiind aplicarea 

regimului comunităţii legale între soţi, fără a afecta însă drepturile terţilor de bună-credinţă, potrivit 

Art.338.  Dreptul la acţiunea în anulare se prescrie în termen de 1 an de la încheierea căsătoriei 

(Art.337 alin.(3)).  Precizăm că textul este ambiguu în ceea ce priveşte anularea modificărilor aduse 

convenţiei matrimoniale de către minor fără îndeplinirea condiţiilor de autorizare cerute de lege, care 

pare că nu intră în sfera de reglementare a alin.(2) şi (3), deşi există identitate de raţiune. 
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[Art.334] Convenţia matrimonială este supusă unor formalităţi de publicitate pentru a fi 

opozabilă terţilor.  Art.334 alin.(1) dispune înscrierea convenţiilor matrimoniale în nou-creatul 

Registru naţional notarial al regimurilor matrimoniale, ţinut în format electronic (Art.334 alin.(1)), 

care poate fi cercetat de orice persoană, fără a fi obligată să probeze un interes, şi din care se vor 

elibera extrase certificate la cerere (Art.334 alin.(5)).  De asemenea, în funcţie de natura bunurilor la 

care se referă, convenţiile matrimoniale se vor nota şi în cartea funciară, se vor înregistra în registrul 

comerţului şi în celelalte registre cerute de lege, înregistrarea în Registrul naţional notarial al 

regimurilor matrimoniale neputând acoperi toate formalităţile de publicitate cerute (Art.334 alin.(4)).  

Publicarea convenţiei în registrele de publicitate se face prin grija notarului public care a autentificat 

convenţia matrimonială (Art.333 alin.(2)). 

Crearea Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale este de presupus să genereze un 

impact instituţional, financiar-bugetar şi de personal la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.  

Menţionăm că, potrivit dispoziţiilor Art.561 din Ordinul nr.710/1995, cele patru registre naţionale de 

evidenţă prevăzute de lege (al succesiunilor, al testamentelor autentice, al opţiunilor succesorale şi cel 

al revocărilor procurilor) se ţin atât în format electronic cât şi în format material.  Pentru uniformitatea 

reglementării şi din identitate de raţiune, şi noul registru naţional al convenţiilor matrimoniale ar trebui 

să fie ţinut în ambele forme (Art.334 alin.(1) din NCC prevede doar forma electronică).  Introducerea 

acestui registru necesită şi completarea cadrului legislativ existent, inclusiv la nivelul normelor 

metodologice de operare ce trebuie adoptate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.  

Notăm că Proiectul LPA NCC pe de o parte modifică Art.334 alin.(1) NCC, eliminând precizarea că 

Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale se ţine în formă electronică şi, pe de altă parte, 

propune introducerea unui nou articol (Art.292) în Legea nr.36/1995, prin care se dispune înfiinţarea 

Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale, a cărui organizare şi funcţionare urmează a fi 

stabilite prin ordin al ministrului justiţiei. 

 [Art.330,331,335]  Între soţi, convenţia matrimonială încheiată înainte de căsătorie produce 

efecte numai de la data încheierii căsătoriei, în timp ce convenţia încheiată în timpul căsătoriei (prin 

schimbarea regimului matrimonial) produce efecte de la data prevăzută de părţi sau, în lipsă, de la data 

încheierii acesteia (Art.330 alin.(2) şi (3)). 

În ceea ce priveşte terţii, convenţia matrimonială produce efecte faţă de aceştia numai după 

îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege sau dacă au cunoscut-o pe altă cale (Art.335 

alin.(1)), şi numai cu privire la acte încheiate după încheierea căsătoriei (Art.335 alin.(2)). 

Art.331 sancţionează simulaţia, prevăzând că actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial 

sau se modifică regimul matrimonial pentru care se îndeplinesc formalităţile de publicitate produce 

efecte între părţi şi nu poate fi opus terţilor de bună-credinţă. 

[Art.333] NCC a preluat, cel puţin parţial, dispoziţiile Art.1516 din CCF privitoare la clauza 

de preciput, definită în reglementarea noastră ca acea clauză inclusă în convenţia matrimonială care 

prevede ca soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul moştenirii, unul sau mai multe 

dintre bunurile comune deţinute în devălmăşie sau în coproprietate (Art.333 alin.(1)).  Se înţelege din 

text că preciputul poate privi bunuri deţinute de soţi sub regimul matrimonial al comunităţii legale 

precum şi, în lipsa unei distincţii, bunurile deţinute de soţi sub regimul comunităţii convenţionale sau 
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chiar al separaţiei de bunuri, atât timp cât ele sunt în coproprietatea soţilor.  Potrivit Art.367 lit.d), 

convenţia matrimonială poate consta doar dintr-o astfel de clauză de preciput. 

Spre deosebire de legiuitorul francez, care dă clauzei de preciput o individualitate juridică proprie 

denumind-o „convenţie matrimonială şi între asociaţi”, legiuitorul român nu defineşte natura juridică a 

clauzei de preciput, urmând ca doctrina şi practica românească să dezvolte soluţii.  În orice caz, 

potrivit Art.333 alin.(2) din NCC, clauza de preciput nu este supusă raportului donaţiilor, fiind însă 

supusă reducţiunii (deşi, formal, preciputul nu este o liberalitate, Art.984 alin.(2) din NCC prevăzând 

expres că liberalităţile se pot face numai prin donaţie sau legat).  Proiectul LPA NCC propune 

completarea Art.333 alin.(2), în sensul că reducţiunea se va face în condiţiile Art.1096, potrivit cu care 

legatele se reduc înaintea donaţiilor.  Se realizează, astfel, respectarea regulilor privitoare la 

devoluţiunea succesorală legală (încălcarea acestor reguli atrage nulitatea absolută a convenţiei, 

potrivit Art.332 alin.(2)).  Spre deosebire de dreptul francez, care interzice soţului preciputar să 

preleveze bunurile care fac obiectul clauzei de preciput dacă prin aceasta se aduce atingere rezervei 

succesorale a copiilor soţului predecedat dintr-o căsătorie anterioară, dând dreptul la acţiune numai 

acestora din urmă ca moştenitori rezervatari, NCC nu reglementează expres această situaţie.  Din nou, 

practica şi doctrina vor dezvolta soluţii, având în vedere şi dispoziţiile Art.1090 din noua reglementare. 

O altă diferenţă notabilă faţă de reglementarea franceză este dată de Art.333 alin.(4) care prevede că o 

clauză de preciput devine caducă dacă comunitatea încetează în timpul vieţii, soţii decedează în acelaşi 

timp, ori bunurile care au făcut obiectul acesteia au fost vândute la cererea creditorilor comuni.  Din 

interpretarea textului rezultă că o astfel de clauză nu se poate adopta decât în mod reciproc de către 

soţi;  în caz contrar, clauza ar fi fost lovită de caducitate şi în situaţia în care soţul beneficiar ar fi 

predecedat celui care a dispus preciputul.  Notăm că Proiectul LPA NCC propune modificarea NCC în 

sensul clarificării aspectului sesizat mai sus, adăugând, la Art.333 alin.(1), menţiunea expresă că pot fi 

beneficiari ai clauzei de preciput ambii soţi sau numai unul dintre ei şi, la Art.333 alin.(4), un nou caz 

de caducitate a clauzei de preciput, şi anume când soţul beneficiar predecedează soţului dispunător. 

În fine, reglementarea din NCC nu dispune expres cu privire la executarea clauzei de preciput în raport 

de partajul bunurilor comune, fiind menţionat doar că prelevarea bunurilor se va face înainte de 

partajul succesoral.  Din terminologia utilizată („bunuri comune”), se poate înţelege că legiuitorul 

român a intenţionat, ca şi cel francez, să pună executarea preciputului „înaintea oricărui partaj” (în caz 

contrar, bunurile nu ar mai fi „comune”), astfel că este probabil că în practică prelevarea bunurilor care 

fac obiectul unei astfel de clauze se va face după ce fiecare dintre soţi îşi va fi luat bunurile proprii şi 

bunurile comune se vor fi împărţit.  De asemenea, practica va dezvolta soluţii cu privire la executarea 

clauzei de preciput prin echivalent dacă executarea în natură nu mai este posibilă (permisă conform 

Art.333 alin.(5)), în raport de dispoziţiile Art.333 alin.(4) care prevăd caducitatea numai în cazul în 

care bunurile au fost vândute de creditorii comuni, dar nu şi în situaţia în care acestea nu mai există din 

neglijenţa soţilor sau a soţului beneficiar.  În lipsa unei reglementări a raportului dintre clauza de 

preciput şi datoriile comune, se va putea ajunge la situaţii inechitabile în practică. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Regimul comunităţii legale” 

[Art.339-359] De lege lata, regimul matrimonial al comunităţii de bunuri reglementat de NCC 

este, ca şi cel reglementat de Codul familiei, un regim al comunităţii însoţit de o separaţie limitată de 

bunuri, regula fiind, şi în noua reglementare, că sunt supuse comunităţii legale, devenind proprietatea 

devălmaşă a soţilor, bunurile dobândite de oricare dintre soţi sub acest regim (fie după data încheierii 

căsătoriei, dacă regimul matrimonial aplicabil acesteia este de la început cel al comunităţii legale, fie 

de la data la care soţii au adoptat acest regim matrimonial prin schimbarea unui regim convenţional), 

în timp ce anumite categorii de bunuri limitativ prevăzute de lege sunt bunuri proprii ale soţilor. 

[Art.359] Sub noua reglementare, regimul comunităţii legale constituie dreptul comun în 

materia regimurilor matrimoniale, concluzie care se desprinde din mai multe texte (Art.313 alin.(3), 

Art.329, Art.338 etc.).  Potrivit Art.359, orice convenţie contrară dispoziţiilor cuprinse în secţiunea 

referitoare la regimul comunităţii legale este lovită de nulitate în măsura în care nu este compatibilă cu 

regimul comunităţii convenţionale.  Textul trebuie interpretat în sensul că nu se poate deroga de la 

prevederile regimului comunităţii legale decât prin convenţie matrimonială încheiată cu respectarea 

condiţiilor de formă şi fond prevăzute de lege.  De asemenea, se înţelege că soţii a căror căsătorie este 

supusă regimului matrimonial al comunităţii legale nu pot deroga prin convenţie de la aceasta. 

[Art.339,343] Cu privire la bunurile comune, NCC păstrează din reglementarea actuală prezumţia 

de comunitate (prevăzută la Art.343), care, potrivit doctrinei dezvoltate sub regimul actual, se aplică 

tuturor bunurilor dobândite de soţi în timpul căsătoriei (de la data încheierii căsătoriei până la data 

încetării sau desfacerii acesteia).  Sub noua reglementare, prezumţia se va aplica bunurilor dobândite 

de oricare dintre soţi în perioada în care căsătoria a fost guvernată de regimul matrimonial al 

comunităţii legale, care poate debuta la data încheierii căsătoriei sau la data intrării în vigoare a 

convenţiei matrimoniale încheiate pe parcursul căsătoriei, după caz, şi va dura până la încetarea sau 

desfacerea căsătoriei în caz că soţii nu schimbă regimul matrimonial pe parcursul căsătoriei.  

Prezumţia se va aplica oricăror bunuri dobândite de soţi pe parcursul comunităţii legale, mai puţin 

celor care sunt prin natura lor bunuri proprii potrivit legii. 

[Art.341] NCC clarifică expres natura anumitor venituri ca fiind bunuri comune, indiferent de 

data dobândirii lor, atât timp cât creanţa soţului cu privire la acestea a devenit scadentă în timpul 

comunităţii: veniturile din muncă, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie în cadrul asigurărilor 

sociale şi altele asemenea, veniturile cuvenite în temeiul unui drept de proprietate intelectuală.48  

Clarificarea este salutară, existând discuţii în literatura de specialitate dezvoltată pe marginea Codului 

familiei cu privire la natura unora dintre aceste categorii de bunuri (salariul, diversele indemnizaţii şi 

onorarii, pensiile din cadrul asigurărilor sociale, veniturile din drepturi de autor şi dreptul de 

proprietate industrială). 

[Art.344] Ca o prevedere cu titlu general, Art.344 permite expres oricăruia dintre soţi să 

ceară să se facă menţiune în cartea funciară sau în alte registre de publicitate cerute de lege despre 

apartenenţa unui bun la comunitate. 

                                                      
48 Textul Art.449 din CCQ prevede că sunt bunuri comune ale soţilor toate acele bunuri care nu sunt proprii potrivit legii, 
între ele numărându-se, în particular, veniturile din muncă obţinute pe parcursul regimului, precum şi fructele sau veniturile 
provenite din bunuri proprii sau comune percepute de soţ pe parcursul regimului comunităţii. 
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[Art.345,356,347,350] În ceea ce priveşte drepturile soţilor asupra bunurilor aparţinând 

comunităţii legale, NCC păstrează natura juridică a comunităţii legale prevăzută de codul actual 

(devălmăşia), dar aduce câteva modificări în ceea ce priveşte drepturile soţilor asupra bunurilor 

comune. 

În primul rând, se remarcă unele modificări aduse prezumţiei de mandat tacit reciproc, prezumţie 

instituită de Art.35 din Codul familiei, potrivit cu care oricare dintre soţi, exercitând singur drepturile 

de administrare, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor comune, este prezumat (relativ) a avea şi 

consimţământul celuilalt soţ, cu excepţia actelor de înstrăinare sau grevare ce au ca obiect terenuri sau 

construcţii ce fac parte dintre bunurile comune, acte ce nu se pot încheia decât cu consimţământul 

expres al celuilalt soţ. 

Ca şi reglementarea actuală, NCC prevede că actele de folosinţă (Art.345 alin.(1)), conservare, 

administrare (Art.345 alin.(2)) a bunurilor comune pot fi încheiate de oricare dintre soţi fără 

consimţământul expres al celuilalt soţ.  Clarificând o ambiguitate în reglementarea actuală, Art.345 

alin.(2) include şi dobândirea de bunuri comune între actele pe care soţul le poate încheia singur 

(consimţământul celuilalt fiind prezumat).  NCC nu face, însă, precizări suplimentare în ce priveşte 

drepturile soţilor în diferitele situaţii care suscită discuţii în practica şi doctrina actuale, cum ar fi 

situaţia construcţiilor edificate de soţi cu mijloace comune pe terenul proprietatea unuia dintre ei, a 

construcţiilor edificate de unul dintre soţi cu mijloace proprii pe terenul bun comun al soţilor, a 

construcţiilor edificate de soţi pe terenul unui terţ ori atribuit lor în folosinţă, concesiune sau închiriat, 

sau a lucrărilor de reparaţii sau îmbunătăţiri la construcţii aflate în proprietatea unuia dintre soţi. 

Se reglementează, de asemenea, expres (Art.345 alin.(1)) situaţia actelor de schimbare a destinaţiei 

bunului, pentru care se cere consimţământul expres al ambilor soţi;  soluţia este păstrată în 

reglementarea actuală, considerându-se că, deşi nu este un act de dispoziţie, schimbarea destinaţiei de 

folosinţă sau economică a unui bun depăşeşte sfera actelor de administrare ce se pot face fără 

consimţământul expres al unuia dintre soţi. 

Ca inovaţie, NCC permite expres soţului ale cărui interese faţă de comunitatea de bunuri au fost lezate 

de actul juridic încheiat fără consimţământul său (dar pentru care există prezumţia de mandat tacit 

reciproc), să formuleze acţiune în despăgubiri împotriva soţului care a încheiat actul (Art.345 alin.(4)).  

Potrivit aceluiaşi text, această acţiune nu poate afecta drepturile dobândite de terţii de bună-credinţă.  

Având în vedere natura acţiunii (cerere în despăgubiri, şi nu în anulare), această ultimă teză a textului 

poate crea confuzii, întrucât o acţiune în daune-interese împotriva soţului care a încheiat actul 

prejudiciabil nu ar putea să afecteze drepturile terţilor. 

În ceea ce priveşte limitele mandatului tacit reciproc, NCC impune regula consimţământului expres al 

ambilor soţi pentru „actele juridice de înstrăinare sau grevare cu drepturi reale a bunurilor comune” 

(Art.346 alin.(1)).  Înţelegem că între actele juridice la care face referire textul intră şi constituirea de 

garanţii reale, deşi ar fi utilă o precizare expresă în text.  Având în vedere că legea nu distinge, va fi 

necesar consimţământul ambilor soţi pentru actele de înstrăinare cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.  

Fac excepţie actele de înstrăinare mortis causa, Art.350 prevăzând expres că fiecare soţ poate dispune 

prin legat de partea din comunitatea de bunuri ce i s-ar cuveni la încetarea căsătoriei.  De asemenea, 

întrucât legea nu distinge, înţelegem că, spre deosebire de actuala reglementare, care cere 

consimţământul ambilor soţi doar în cazul înstrăinării sau grevării unui teren sau a unei construcţii, 
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NCC prevede condiţia consimţământului expres al ambilor soţi şi pentru actele de înstrăinare sau 

grevare a bunurilor mobile.  Cu privire la bunurile mobile, legiuitorul introduce însă o precizare la 

Art.346 alin.(2), şi anume că nu va fi nevoie de consimţământul ambilor soţi pentru un act de 

dispoziţie cu titlu oneros având ca obiect un bun mobil comun decât atunci când acest act juridic este 

„supus potrivit legii unor formalităţi de publicitate”.  Alin.(3) al aceluiaşi articol exceptează de la 

condiţia consimţământului ambilor soţi şi darurile obişnuite. 

Din succesiunea şi formularea textelor cuprinse la Art.346 rezultă că alin.(2) prevede regula (toate 

actele de înstrăinare şi gravare cu drepturi reale privind bunurile comune sunt supuse 

consimţământului ambilor soţi), iar alin.(2) şi (3) excepţiile.  Dacă textul alin.(3) este clar, credem că 

sunt necesare clarificări cu privire la alin.(2), care prevede, cu titlu de excepţie faţă de regula stabilită 

la alin.(1), că oricare dintre soţi poate dispune cu titlu oneros de bunurile mobile comune şi fără 

acordul celuilalt soţ, cu excepţia cazului în care operaţiunea este supusă prin lege unor formalităţi de 

publicitate.  În primul rând, trebuie definită sfera de aplicare a alin.(2) în ceea ce priveşte actele 

juridice la care acesta se referă.  Regula de la alin.(1) se referă la acte de înstrăinare (inter vivos, cu 

titlu oneros sau gratuit), incluzând şi constituirea de garanţii reale, precum şi la grevarea cu drepturi 

reale a bunurilor imobile sau mobile comune, în timp ce alin.(2) se referă la orice act de dispoziţie, dar 

numai cu titlu oneros (în această categorie fiind incluse înstrăinarea, constituirea de garanţii reale, 

precum şi, potrivit doctrinei, orice alte acte care depăşesc sfera actelor de administrare, dacă, în ipoteza 

reglementată de alin.(2), acestea sunt făcute cu titlu oneros).  Ca o primă concluzie, alin.(2) se referă la 

orice acte de dispoziţie privind bunuri mobile comune atât timp cât aceste acte sunt cu titlu oneros, 

inclusiv constituirea de garanţii reale mobiliare. 

În al doilea rând, alin.(2) cere consimţământul ambilor soţi numai în măsura în care legea supune actul 

de dispoziţie cu titlu oneros având ca obiectul respectivul bun mobil comun unei formalităţi de 

publicitate.  Remarcăm că aceste formalităţi sunt prevăzute de lege pentru opozabilitate faţă de terţi, 

iar nu pentru validitatea actelor supuse înregistrării, părţile putând să deroge de la cerinţa publicităţii, 

suportând consecinţele de inopozabilitate prevăzute de lege.  Din cele de mai sus rezultă că, potrivit 

noii reglementări, va fi nevoie de consimţământul expres al ambilor soţi la constituirea unei garanţii 

reale mobiliare, întrucât aceasta este supusă înregistrării la registrul electronic al garanţiilor reale 

mobiliare.  Astfel de garanţii se pot constitui şi se pot înregistra cu privire la orice bun mobil. 

Sancţiunile prevăzute de NCC pentru încălcarea regulii, respectiv excepţiei, necesită o analiză.  

Art.347 alin.(1) sancţionează cu nulitatea relativă actele încheiate cu încălcarea Art.346 alin.(1), cu 

precizarea, la Art 347 alin.(2), că terţul care a depus diligenţele necesare pentru a se informa cu privire 

la natura bunului va fi ferit de efectele nulităţii, soţului care se consideră prejudiciat în interesele sale 

legate de comunitatea de bunuri de actul încheiat de celălalt soţ fără consimţământul său expres, deşi 

acesta era cerut de lege, fiindu-i pusă la dispoziţie acţiunea în răspundere prevăzută la Art.345 alin.(4). 

Pentru încălcarea dispoziţiilor Art.346 alin.(2) textul prevede în chiar cuprinsul său că rămân aplicabile 

dispoziţiile Art.345 alin.(4) referitoare la dreptul soţului al cărui consimţământ nu a fost obţinut de a 

cere despăgubiri.  Textul este ambiguu, întrucât nu rezultă cu claritate dacă sancţiunea se referă la 

încălcarea dispoziţiei cuprinse la Art.346 alin.(2) teza I (potrivit cu care, cu titlu de excepţie, soţul 

poate dispune singur, cu titlu oneros, de bunurile mobile), sau la încălcarea dispoziţiei de la Art.346 

alin.(2) teza a II-a (potrivit cu care actele de dispoziţie cu titlu oneros care au ca obiect bunuri mobile 

pe care legea le supune unor formalităţi de publicitate necesită consimţământul expres al ambilor soţi), 
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ori la ambele.  Una dintre posibilele interpretări porneşte de la natura sancţiunii.  Sancţiunea prevăzută 

la Art.345 alin.(4), la care face trimitere textul în discuţie, este aceeaşi cu cea aplicată situaţiilor în care 

unul dintre soţi a acţionat legitim în baza mandatului tacit reciproc, efectuând un act de conservare sau 

folosinţă care, însă, a prejudiciat interesele celuilalt soţ (Art.345).  Prin natura ei, această sancţiune 

apare potrivită în cazul încălcării dispoziţiei de la Art.346 alin.(2) teza I, care instituie o prezumţie de 

mandat tacit reciproc, dar nu şi în cazul încălcării dispoziţiei de la Art.346 alin.(2) teza a II-a, unde 

legea cere consimţământul expres al ambilor soţi şi, în lipsă, s-ar impune sancţiunea nulităţii relative.  

De aceea, se poate conchide că ipoteza prevăzută la Art.346 alin.(2) teza I atrage răspunderea soţului 

pentru prejudiciile cauzate celuilalt soţ, al cărui consimţământ a fost prezumat la încheierea actului de 

dispoziţie, iar ipoteza prevăzută la Art.346 alin.(2) teza a II-a este sancţionată cu nulitatea relativă a 

actului juridic încheiat fără îndeplinirea condiţiilor privitoare la consimţământ, sancţiune prevăzută la 

Art.347 alin.(1). 

Într-o interpretare contrară, deşi intenţia legiuitorului pare aceea de a crea, prin Art.346 alin.(2) teza a 

II-a, o cerinţă de consimţământ expres al ambilor soţi pentru anumite acte, lipsa sancţiunii nulităţii 

relative ar face ca textul să instituie, în realitate, o prezumţie de mandat tacit reciproc şi în cazul 

actelor de dispoziţie cu titlu oneros privitoare la bunuri mobile comune pentru care legea impune 

formalităţi de publicitate. 

Dispoziţiile mai sus analizate se vor citi de asemenea în coroborare cu prevederile Art.314,315 şi 316 

referitoare la mandatul convenţional, mandatul judiciar şi actele de dispoziţie care pun în pericol grav 

interesele familiei.  În ceea ce priveşte mandatul convenţional, considerăm că rămân valabile soluţiile 

date de practică şi doctrină pe baza Codului familiei, potrivit cu care soţii îşi pot da mandat de 

reprezentare privind exercitarea drepturilor lor rezultate din comunitatea legală, dar acest mandat nu 

poate fi general întrucât s-ar înlătura prezumţia de mandat tacit reciproc, ci va putea fi dat pentru 

fiecare act juridic în parte.  Considerăm că obţinerea mandatului judiciar nu este necesară decât în 

cazurile în care legea ar cere consimţământul expres al soţului care nu îşi poate exprima voinţa, în 

celelalte cazuri funcţionând prezumţia de mandat tacit reciproc.  Art.316 instituie o excepţie judiciară 

de la mandatul tacit reciproc, permiţând unuia dintre soţi, în condiţiile cerute de lege, să ceară instanţei 

de tutelă să limiteze dreptul celuilalt soţ de a dispune de anumite bunuri fără consimţământul său 

expres.  Textul Art.316 se referă, în ceea ce priveşte bunurile comune ale soţilor (interdicţia putând 

privi şi bunuri proprii), numai la acele bunuri şi numai la acele acte de dispoziţie referitoare la acestea 

pentru care legea nu cere acordul expres al ambilor soţi, respectiv, care nu intră sub incidenţa Art.346 

alin.(1) şi (2). 

[Art.348,349] Art.348 conţine un text de principiu, potrivit cu care bunurile comune pot face 

obiectul unui aport la o societate, asociaţie sau fundaţie, cu respectarea dispoziţiilor relative la 

consimţământ prevăzute la Art.346 alin.(1) şi Art.347.  Art.349 prevede că, sub sancţiunea nulităţii 

relative, niciunul dintre soţi nu poate dispune fără acordul celuilalt soţ de un bun comun prin aport la o 

societate sau pentru dobândirea de părţi sociale, respectiv acţiuni.  Potrivit trimiterii la Art.347, sunt şi 

în acest caz aplicabile dispoziţiile privitoare la protecţia terţului de bună-credinţă, care este apărat de 

efectele nulităţii, soţului prejudiciat rămânându-i deschisă calea unei acţiuni în răspundere.  Aceeaşi 

soluţie este prevăzută la Art.349 alin.(1) teza a II-a pentru cazul în care aportul a fost făcut la o 

societate ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată. 
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Potrivit Art.349 alin.(2) teza I, „în toate cazurile”, părţile sociale sau acţiunile dobândite sunt bunuri 

comune, iar, potrivit Art.348 alin.(2), pentru exercitarea drepturilor ce le revin ca asociaţi, soţii trebuie 

să desemneze un reprezentant comun, fie dintre ei, fie un terţ (prevedere pe care Proiectul LPA NCC o 

elimină).  Cu toate acestea, soţul care a devenit asociat va exercita singur drepturile care decurg din 

această calitate (Art.349 alin.(2) teza a II-a).  Proiectul LPA NCC aduce clarificări reglementării 

existente în NCC, dispunând expres cu privire la natura acţiunilor sau părţilor sociale de bunuri 

comune sau proprii, după cum ambii soţi şi-au dat consimţământul sau nu, precum şi cu privire la 

calitatea de asociat/acţionar a soţilor, drepturile acestora şi condiţiile de exercitare. 

[Art.351,352,353,354] Ca şi reglementarea actuală, NCC prevede expres categoriile de datorii 

pentru care soţii răspund cu bunurile comune, incluzând, corect în opinia noastră, şi obligaţiile născute 

în legătură cu conservarea sau dobândirea bunurilor comune (Art.351 lit.a)).  Urmărirea bunurilor 

comune se face potrivit Art.353, care menţine regulile din Art.33 din Codul familiei.  Art.352 

reglementează răspunderea subsidiară pentru datoriile comune, arătând că, în cazul în care urmărirea 

bunurilor comune nu a dus la acoperirea obligaţiilor comune, soţii vor răspunde solidar cu bunurile 

proprii;  textul reia dispoziţia din Art.34 din Codul familiei, precizând expres solidaritatea soţilor 

debitori.  Ca urmare a raportului de solidaritate între soţii debitori, soţul care a plătit datoria comună se 

subrogă în drepturile creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din 

comunitate dacă lichidarea s-ar face la data plăţii datoriei, având şi un drept de retenţie asupra 

bunurilor celuilalt soţ până la acoperirea integrală a creanţelor pe care le are împotriva acestuia. 

Un regim special este asigurat veniturilor din muncă şi celor asimilate care, deşi considerate bunuri 

comune potrivit Art.341 din NCC, nu pot fi urmărite pentru datorii comune asumate de celălalt soţ, cu 

excepţia celor asumate pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei (Art.354). 

[Art.355,356,357]  NCC reglementează lichidarea regimului comunităţii legale - cu privire la 

bunurile comune - mai detaliat decât actualul Cod al familiei.  Se prevede, ca regulă generală cu 

privire la încetarea comunităţii, că aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau prin act 

autentic notarial (Art.355 alin.(1)), comunitatea subzistând, atât cu privire la drepturi, cât şi la 

obligaţii, până la finalizarea lichidării (Art.355 alin.(2)).  În cazul în care comunitatea încetează prin 

decesul unuia dintre soţi, lichidarea se face de către soţul supravieţuitor şi moştenitorii soţului decedat, 

obligaţiile soţului decedat împărţindu-se între moştenitori proporţional cu cotele ce le revin din 

moştenire (Art.355 alin.(3)).  În cazul în care comunitatea încetează prin desfacerea căsătoriei, foştii 

soţi rămân coproprietari în devălmăşie asupra bunurilor comune până la stabilirea cotelor-părţi ce revin 

fiecăruia din bunurile comune (Art.356).  Partajul bunurilor comune la încetarea regimului comunităţii 

se face prin stabilirea cotei-părţi ce revine fiecăruia dintre soţi, în funcţie de contribuţia sa atât la 

dobândirea bunurilor comune, cât şi la îndeplinirea obligaţiilor comune, prezumându-se, până la proba 

contrară, că participarea soţilor a fost egală (Art.357 alin.(2)).  Art.357 alin.(3) face trimitere la 

Art.364 alin.(2), care prevede că soţii sunt ţinuţi solidar de obligaţiile asumate de oricare dintre ei 

pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei şi a celor legate de creşterea şi educarea copiilor. 

[Art.358] Ca şi reglementarea actuală, NCC prevede posibilitatea partajului în timpul 

regimului comunităţii dar, ca noutate, noua reglementare permite ca această împărţire să se facă şi prin 

act autentic notarial, la înţelegerea părţilor, sau de către instanţa de tutelă, în caz de neînţelegere 

(Art.358 alin.(1)).  Partajul în timpul regimului comunităţii nu mai este condiţionat de existenţa unor 

motive temeinice.  Din formularea Art.358 alin.(1), poate reieşi că sunt titulari ai acestei acţiuni numai 
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soţii înşişi.  Menţionăm că, sub regimul Codului familiei, partajul în timpul căsătoriei poate fi solicitat 

şi de creditorii personali ai fiecăruia dintre soţi. 

Partajul bunurilor în timpul regimului comunităţii, care poate privi toate bunurile comune sau numai o 

parte dintre acestea (Art.358 alin.(1)), este realizat conform regulilor partajului la încetarea regimului 

comunităţii (Art.358 alin.(2)).  Ca şi în reglementarea actuală, bunurile atribuite fiecărui soţ devin 

bunuri proprii, bunurile neîmpărţite rămânând bunuri comune (Art.358 alin.(3)).  Acest partaj nu duce 

la încetarea regimului comunităţii (Art.358 alin.(4)). 

[Art.340,342,343]  Ca şi Codul familiei, NCC prevede lista bunurilor care, prin excepţie, 

sunt bunuri proprii ale fiecărui soţ.  Lista din actuala reglementare este menţinută, cu câteva 

precizări.  În ceea ce priveşte bunurile destinate exercitării profesiei unuia dintre soţi, considerate 

bunuri proprii şi de Codul familiei, noua reglementare aduce precizarea că nu se vor considera bunuri 

proprii elementele unui fond de comerţ care face parte din comunitatea de bunuri (Art.340 lit.c)).  Sunt 

introduse în lista bunurilor proprii drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală pe care soţul le 

are asupra creaţiilor sale şi asupra semnelor distinctive pe care le-a înregistrat (Art.340 lit.d)).  Potrivit 

Art.341, deşi drepturile menţionate sunt bunuri proprii, veniturile încasate în temeiul acestora sunt 

bunuri comune, în măsura în care creanţa soţului privind încasarea lor devine scadentă în timpul 

regimului comunităţii legale.  Sunt aduse precizări şi cu privire la indemnizaţia de asigurare şi 

despăgubirile pentru prejudicii, menţionându-se că acestea privesc deopotrivă prejudicii morale şi 

materiale aduse unuia dintre soţi (Art.340 lit.f)).  De asemenea, se precizează că nu numai valoarea de 

înlocuire a unui bun propriu şi bunul în care aceasta a trecut (potrivit Art.31 lit.f) din Codul familiei), 

ci şi bunurile care înlocuiesc un bun propriu, constituie bunuri proprii (Art.340 lit.g)).  Sunt, de 

asemenea, reglementate expres ca bunuri proprii fructele bunurilor proprii (Art.340 lit.h)).  Notăm că 

modificarea propusă de Proiectul LPA NCC textului actual al Art.349 NCC(Regimul aporturilor), 

respectiv precizarea că părţile sociale sau acţiunile ce revin fiecărui soţ în cazul în care ambii şi-au 

exprimat voinţa de a deveni asociaţi/acţionari, fiecare pentru jumătate din valoarea bunului comun 

aportat, în lipsa unei convenţii care stabileşte alte cote-părţi, ar trebui reflectată în dispoziţiile Art.340 

privitor la bunurile proprii ale soţilor. 

Art.342 prevede dreptul fiecărui soţ de a folosi, administra şi dispune liber de bunurile sale proprii în 

condiţiile legii. 

Spre deosebire de Codul familiei, NCC reglementează expres regimul probator al bunurilor proprii.  

Dovada că un bun este propriu se face între soţi cu orice mijloc de probă iar, în ceea ce priveşte 

bunurile dobândite prin moştenire legală, legat sau donaţie, în condiţiile legii (Art.343 alin.(2)).  Ca 

noutate, Art.343 alin.(3) prevede că părţile pot conveni să inventarieze bunurile mobile dobândite 

anterior căsătoriei, înainte de încheierea acesteia, fie prin înscris autentic, fie printr-un document sub 

semnătură privată.  În lipsa unui astfel de inventar, bunurile sunt prezumate comune până la proba 

contrară. 



 

64 
 

(c) Secţiunea a 3-a „Regimul separaţiei de bunuri” 

[Art.360-365] Nou-introdusul regim matrimonial al separaţiei de bunuri este definit în Art.360 din 

NCC ca acel regim în care fiecare dintre soţi este proprietar exclusiv al bunurilor dobândite înainte de 

încheierea căsătoriei, precum şi al celor dobândite în nume propriu după această dată.  Proiectul LPA 

NCC propune completarea Art.360 cu un alineat (2) referitor la condiţiile de lichidare a regimului 

separaţiei de bunuri. 

La adoptarea acestui regim matrimonial, notarul public întocmeşte un inventar al bunurilor mobile 

proprii indiferent de modul de dobândire (Art.361 alin.(1)), inventar care se va anexa convenţiei 

matrimoniale şi care va fi supus publicităţii la fel ca aceasta (Art.361 alin.(3)).  În lipsa inventarului, se 

prezumă până la proba contrară că dreptul de proprietate exclusivă aparţine soţului posesor (Art.361 

alin.(4)).  Dreptul de proprietate exclusivă asupra bunurilor dobândite prin acte juridice supuse unor 

condiţii de validitate sau unor cerinţe de publicitate nu se va putea dovedi decât cu înscrisul care 

îndeplineşte formele cerute de lege (Art.361 alin.(5)).49 

Pe parcursul regimului separaţiei de bunuri, oricare dintre soţi poate dobândi bunuri singur, caz în care 

acestea sunt proprietatea sa exclusivă, sau împreună cu celălalt soţ, caz în care soţii devin coproprietari 

pe cote-părţi (Art.360 coroborat cu Art.362 alin.(1)).  Şi aceste bunuri sunt supuse inventarierii, 

dovada proprietăţii pe cote-părţi făcându-se în aceleaşi condiţii ca dovada proprietăţii exclusive, 

dispoziţiile Art.361 analizat mai sus aplicându-se în mod corespunzător (Art.362 alin.(2)). 

În ceea ce priveşte folosinţa bunurilor celuilalt soţ, Art.363 alin.(1) prevede că, în măsura în care 

această folosinţă are loc fără împotrivirea soţului proprietar, soţul care foloseşte are obligaţiile unui 

uzufructuar, cu câteva excepţii,50 fiind dator să restituie numai fructele existente la data solicitării de 

către celălalt soţ sau, după caz, la data încetării sau schimbării regimului matrimonial. 

Pentru cazul în care unul din soţi încheie singur un act prin care dobândeşte un bun folosindu-se în tot 

sau în parte de bunuri aparţinând celuilalt soţ, Art.363 alin.(2) teza I dispune că acesta din urmă are un 

drept de opţiune între a reclama pentru sine proprietatea asupra respectivului bun, în proporţia 

bunurilor folosite fără acordul său, sau a pretinde daune-interese de la celălalt soţ.  Cu toate acestea, 

potrivit tezei a II-a a aceluiaşi alineat, proprietatea asupra bunului nu poate fi reclamată decât înainte 

ca soţul dobânditor să dispună de bun, cu excepţia cazului în care terţul dobânditor a cunoscut că bunul 

a fost achiziţionat de soţul vânzător prin valorificarea bunurilor celuilalt soţ.  Considerăm că textul 

Art.363 alin.(2) este ambiguu cel puţin cu privire la sensul sintagmei „folosindu-se în tot sau în parte 

de un bun”, nefiind clar dacă legiuitorul a avut în vedere strict acte de folosinţă sau şi acte de 

dispoziţie asupra bunurilor celuilalt soţ ori fructelor acestora.  Ambiguitatea este sporită de utilizarea 

sintagmei „valorificarea bunurilor celuilalt soţ” în Art.363 alin.(2) teza a II-a.  Rămâne, de asemenea, 

neclar dacă soţul ale cărui bunuri au fost astfel folosite fără acordul său şi care optează pentru acţiunea 

                                                      
49 Menţionăm că soluţia adoptată de legiuitorul român cu privire la regimul probator al proprietăţii exclusive asupra bunurilor 
în cadrul separaţiei de bunuri este mai împovărătoare pentru părţi şi mai formală decât cea prevăzută în CCF, care prevede că 
soţul poate dovedi atât celuilalt soţ cât şi terţilor faptul că e proprietar exclusiv asupra unui bun propriu prin orice mijloc de 
probă.  În ceea ce priveşte prezumţia de proprietate stabilită în favoarea soţului posesor de legiuitorul român, menţionăm că 
Art.487 din CCQ dispune că bunurile asupra cărora niciunul dintre soţi nu poate proba un drept exclusiv de proprietate vor fi 
prezumate a fi deţinute în coproprietate indiviză de către cei doi soţi, în cote egale. 
50 Art.723, Art.726 şi Art.727 din NCC. 
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în daune-interese poate solicita despăgubirile şi după înstrăinarea bunului de către soţul dobânditor, 

având în vedere că Art.363 alin.(2) teza a II-a impune acest termen prohibitiv numai cu privire la 

exercitarea acţiunii în revendicare. 

Ca regulă, niciunul dintre soţi nu poate fi ţinut de obligaţiile născute din acte săvârşite de celălalt soţ 

(Art.364 alin.(1)), dar şi în cadrul regimului separaţiei de bunuri soţii răspund solidar pentru obligaţiile 

asumate de către oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei precum şi 

pentru cele legate de creşterea şi educarea copiilor (Art.364 alin.(2)). 

La încetarea regimului separaţiei de bunuri, fiecare dintre soţi are un drept de retenţie asupra bunurilor 

celuilalt soţ până la acoperirea integrală a datoriilor pe care unul le are faţă de celălalt (Art.365). 

(d) Secţiunea a 4-a „Regimul comunităţii convenţionale” 

[Art.366-368] Soţii pot deroga prin convenţie matrimonială de la regimul comunităţii legale 

(Art.366) cu privire la anumite aspecte, reglementate expres în Art.367.  Regimul comunităţii 

convenţionale astfel adoptat de soţi se completează cu regimul comunităţii legale (Art.368). 

Prin convenţia matrimonială, soţii pot deroga de la regimul comunităţii legale cu privire la 

următoarele: 

- Derogări de la regimul comunităţii cu privire la dreptul de proprietate asupra bunurilor: fie prin 

includerea în comunitate a unor bunuri proprii dobândite înainte sau după încheierea căsătoriei, 

cu excepţia bunurilor de uz personal şi a celor destinate exercitării profesiei (Art.367 lit.a)), fie 

prin restrângerea comunităţii la bunurile anume determinate în convenţia matrimonială, 

indiferent de momentul dobândirii lor (Art.367 lit.b)); 

- Derogări de la regulile de exercitare a drepturilor asupra bunurilor: soţii sau viitorii soţi pot 

decide că va fi necesar acordul ambilor pentru încheierea actelor de administrare, caz în care, 

dacă unul dintre soţi se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau se opune în mod abuziv 

unui act de administrare, celălalt soţ poate să încheie actul singur, cu încuviinţarea prealabilă a 

instanţei de tutelă (Art.367 lit.c)). 

De asemenea, convenţia matrimonială poate avea ca obiect: 

- Clauza de preciput (Art.367 lit.d)); 

- Modalităţile de lichidare a comunităţii convenţionale (Art.367 lit.e)). 

(e) Secţiunea a 5-a „Modificarea regimului matrimonial” 

[Art.369-372] Modificarea regimului matrimonial se poate face pe cale convenţională sau pe cale 

judiciară. 

1. Modificarea convenţională 

[Art.369] NCC impune anumite condiţii şi termene pentru modificarea convenţională a 

regimului matrimonial care, potrivit Art.369 alin.(1), poate avea loc de câte ori doresc părţile pe 

parcursul căsătoriei.  În lipsa unei limitări exprese, aceste condiţii şi termene se aplică indiferent de 

regimul matrimonial în care părţile se află şi de cel pe care doresc să îl adopte;  potrivit Art.369 

alin.(1), condiţiile şi termenele se aplică atât în cazul schimbării unui regim cu altul, cât şi în cazul în 
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care se aduc modificări regimului convenţional existent (modificarea clauzelor convenţiilor 

matrimoniale). 

Modificarea convenţională a regimului matrimonial nu poate avea loc decât după trecerea unui an de la 

încheierea căsătoriei.  La fiecare modificare, părţile trebuie să respecte atât condiţiile de fond, cât şi pe 

cele de formă prevăzute pentru încheierea convenţiilor matrimoniale, şi să îndeplinească formalităţile 

de publicitate cerute de lege.  Este, de asemenea, necesară efectuarea inventarului prevăzut la Art.361. 

Art.369 alin.(3) şi (4) reglementează dreptul creditorilor prejudiciaţi de schimbarea de regim 

matrimonial de a formula acţiune revocatorie (termenul de prescripţie a dreptului la acţiune fiind de 1 

an de la data la care s-au îndeplinit formalităţile de publicitate sau de la data la care creditorii au aflat 

de schimbare), precum şi dreptul de a opune, pe cale de excepţie, inopozabilitatea modificării sau 

lichidării regimului matrimonial făcut în dauna intereselor lor. 

2. Modificarea judiciară 

[Art.370-372] În ceea ce priveşte modificarea judiciară a regimului matrimonial, aceasta este 

limitată prin lege la regimul comunităţii, fie ea legală sau convenţională, şi constă în separaţia judiciară 

de bunuri (Art.370 alin.(1)).  Oricare dintre soţi poate cere instanţei de tutelă separaţia de bunuri când 

celălalt soţ încheie acte care pun în pericol interesele patrimoniale ale familiei.  Odată cu separaţia de 

bunuri, instanţa de tutelă va stabili şi asupra lichidării comunităţii şi efectuării partajului (Art.370 

alin.(2)).  Dispoziţiile privitoare la formalităţile de publicitate a convenţiei matrimoniale şi 

inventarierea bunurilor sunt aplicabile. 

Separaţia de bunuri duce la încetarea regimului matrimonial al comunităţii legale sau convenţionale 

existente între soţi, drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale acestora urmând a fi guvernate de regulile 

de la regimul separaţiei de bunuri (Art.371 alin.(1)).  Constatăm că legiuitorul NCC menţine implicit 

regula potrivit căreia partajul de folosinţă asupra bunurilor comune nu este permis.  Spre deosebire de 

Codul familiei, care prevede că împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei priveşte numai 

bunurile existente la data efectuării ei, pentru bunurile ce se dobândesc ulterior soţii urmând să fie 

supuşi regimului comunităţii legale, NCC dispune că, odată cu efectuarea separaţiei de bunuri, regimul 

matrimonial al comunităţii încetează, bunurile care se dobândesc ulterior de către soţi fiind supuse 

regimului separaţiei de bunuri. 

Între soţi, efectele separaţiei se produc de la data formulării cererii, cu excepţia cazului în care instanţa, 

la cererea oricăruia dintre soţi, dispune ca efectele să li se aplice de la data despărţirii în fapt (Art.371 

alin.(2)). 

Spre deosebire de reglementarea actuală, care permite creditorilor să ceară împărţirea bunurilor 

comune în timpul căsătoriei (fie pe cale principală, fie pe cale incidentală), NCC conferă numai soţilor 

dreptul de a cere instanţei de tutelă separaţia de bunuri.  Această limitare se explică prin natura 

motivelor pentru care se poate dispune separaţia de bunuri, motive care ţin de interesele patrimoniale 

ale familiei, nu cele ale creditorilor acesteia sau ai soţilor.  În plus, drepturile creditorilor rămân 

protejate, acestora permiţându-li-se să formuleze acţiunea revocatorie şi să invoce inopozabilitatea 

separaţiei de bunuri făcute în frauda intereselor lor în termenele şi condiţiile prevăzute la Art.369 

alin.(3) şi (4) (Art.372). 
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(vii). Capitolul VII „Desfacerea căsătoriei” 

[Art.373-404] Reglementarea nouă menţine un sistem mixt al divorţului (remediu-sancţiune), în 

sensul că permite atât divorţul cauzat de imposibilitatea continuării căsătoriei indiferent dacă situaţia 

este sau nu imputabilă vreunuia dintre soţi, cât şi divorţul ca sancţiune aplicată soţului culpabil pentru 

destrămarea relaţiilor de familie şi, de asemenea, un sistem mixt al motivelor de divorţ (divorţ pentru 

cauze determinate şi divorţ fără precizarea motivelor).  Cu toate acestea, se poate observa o relaxare a 

condiţiilor impuse părţilor la divorţul prin acord, precum şi renunţarea la caracterul pur judiciar al 

divorţului, prin crearea procedurilor administrativă sau notarială de divorţ.  Apreciem că aceste 

inovaţii legislative vor contribui la degrevarea instanţelor şi la o mai mare celeritate în soluţionarea 

anumitor cauze (cauze în care soţii sunt de acord cu divorţul, dar nu pot apela la această procedură, sub 

reglementarea actuală, întrucât nu îndeplinesc condiţiile formale). 

(a) Secţiunea 1 „Cazurile de divorţ” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.373-381] Cazurile de divorţ prevăzute de NCC sunt: 

(i) Divorţul prin acordul soţilor, considerat astfel fie că este cerut de ambii soţi, fie că este cerut 

doar de unul dintre aceştia iar celălalt acceptă (Art.373 lit.a)).  Divorţul prin acord poate fi 

judiciar, administrativ ori notarial, condiţiile pentru fiecare dintre aceste cazuri fiind prevăzute 

la Art.374, şi respectiv la Art.375-378. 

(ii) Divorţul judiciar motivat de vătămarea gravă a raporturilor dintre soţi şi imposibilitatea 

continuării căsătoriei (Art.379 alin.(1)). 

(iii) Divorţul la cererea unuia dintre soţi după o separare în fapt care a durat cel puţin doi ani 

(Art.379 alin.(2)). 

(iv) Divorţul la cererea soţului a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei 

(Art.381). 

2. Divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară 

[Art.374] În noua reglementare, divorţul prin acordul soţilor pe cale judiciară se poate 

pronunţa indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din 

căsătorie.  Textul elimină condiţiile divorţului prin acord pe cale judiciară impuse în actuala 

reglementare, respectiv, ca la data formulării cererii să fi trecut cel puţin un an de la data căsătoriei şi 

să nu existe copii minori rezultaţi din căsătorie.  Deşi nici NCC, ca şi Codul familiei, nu prevede 

expres, considerăm că prin „copii minori rezultaţi din căsătorie” se va înţelege atât copii minori născuţi 

din căsătorie, cât şi copii minori care se bucură de aceeaşi situaţie legală cu aceştia.  Cu toate acestea, 

având în vedere că o astfel de precizare s-a introdus totuşi la Art.375 alin.(1), ar fi, poate, necesară 

completarea textului Art.374 alin.(1), din raţiuni de uniformitate a reglementării. 

Singura limitare impusă soţilor care au căzut de acord asupra divorţului şi se adresează instanţei pentru 

pronunţarea acestuia este ca niciunul dintre ei să nu fie pus sub interdicţie (Art.374 alin.(2)).  Instanţa 

este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ (Art.374 alin.(3)). 
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3. Divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă 

sau prin procedură notarială 

[Art.375-378] O noutate absolută în legislaţia românească, NCC permite divorţul prin acordul 

soţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială.  Acesta constă în posibilitatea soţilor care 

nu au copii minori născuţi în căsătorie sau adoptaţi de a se adresa ofiţerului de stare civilă sau 

notarului public de la locul căsătoriei sau al ultimei locuinţe comune a soţilor pentru a constata 

desfacerea căsătoriei prin acord, eliberându-le şi un certificat de divorţ potrivit legii (Art.375 alin.(1)).  

Pe lângă condiţia de fond a inexistenţei copiilor minori rezultaţi din căsătorie, legea impune şi ca 

niciunul dintre soţi să nu fie pus sub interdicţie (Art.375 alin.(2)).  Aşa cum menţionam mai sus, 

dispoziţiile din NCC referitoare la aceste două proceduri au fost preluate de Legea Nr.202/2010 şi au 

intrat deja în vigoare. 

În ceea ce priveşte procedura, reglementată la Art.376, legea impune ca soţii să depună cererea 

„împreună”.51  Ofiţerul de stare civilă sau notarul public înregistrează cererea şi acordă termenul de 30 

de zile prevăzut de lege, la expirarea căruia părţile trebuie să se prezinte personal pentru a permite să 

se verifice dacă ei stăruie să divorţeze şi consimţământul lor este liber şi neviciat (Art.376 alin.(2)).  În 

cazul în care soţii stăruie, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public, eliberează certificatul de 

divorţ „fără a face vreo menţiune despre culpa soţilor” (Art.376 alin.(3)).  Considerăm că precizarea de 

la finalul alineatului nu era necesară, având în vedere că textul se referă la divorţ prin acord. 

Trimiterea la Art.383 alin.(1), potrivit cu care instanţa de tutelă ia act prin hotărâre de decizia soţilor 

cu privire la numele pe care îl vor purta după divorţ, duce la concluzia că, în cazul divorţului 

administrativ sau notarial, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public, va face o menţiune 

similară în certificatul de divorţ.  Tot în norma de trimitere se prevede şi că soţii pot decide ca numele 

pe care îl vor purta după divorţ să fie numele purtat în timpul căsătoriei sau numele purtat de fiecare 

dintre soţi înainte de încheierea căsătoriei. 

Lipsa unui acord al soţilor cu privire la numele pe care îl vor purta după divorţ este motiv de 

respingere a cererii, ofiţerul de stare civilă sau, după caz, notarul public urmând să îndrume soţii să se 

adreseze instanţei de tutelă cu o cerere de divorţ prin acord pe cale judiciară (Art.376 alin.(4) teza a II-

a).  Conform Art.376 alin.(5), soluţionarea cererilor privind efecte ale divorţului asupra cărora părţile 

nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti.  Din coroborarea dispoziţiilor Art.376 alin.(4) 

teza a II-a cu cele de la alin.(5) al aceluiaşi articol şi cu cele de la Art.378 alin.(1), reiese că ofiţerul de 

stare civilă sau, după caz, notarul public, va accepta cererea depusă de părţi dacă sunt îndeplinite 

cumulativ următoarele condiţii:  (i) nu există copii minori rezultaţi din căsătorie,  (ii) ambii soţi sunt de 

                                                      
51 În literatura de specialitate, această condiţie s-a interpretat în sensul că respectiva cerere de divorţ poate fi depusă de numai 
unul dintre soţi, dar trebuie să fie semnată de ambii.  Această soluţie rămâne valabilă pentru procedura divorţului prin acord 
pe cale judiciară sub imperiul Noilor Coduri, fiind de altfel prevăzută expres în Art.918 NCPC,potrivit cu care, în cazul 
divorţului prin acord, cererea va fi semnată de ambii soţi sau de un mandatar comun, cu procură specială autentică şi, dacă 
mandatarul este avocat, acesta va certifica semnătura soţilor potrivit legii.    În cazul divorţului prin procedură notarială însă, 
termenul „împreună” nu se bucură de aceeaşi interpretare.  Prin Ordinul ministrului justiţiei nr.81/2011, dat în vederea 
completării normelor de aplicare a Legii nr.36/1995 cu dispoziţii privind procedura divorţului pe cale notarială în urma 
intrării în vigoare a Legii nr.202/2010, se precizează că reprezentarea soţilor în cadrul procedurii notariale a divorţului este 
interzisă, soţii urmând a se prezenta personal în faţa notarului public pentru depunerea cererii de divorţ precum şi ulterior, în 
cadrul procedurii, pentru stăruinţa în cerere şi exprimarea consimţământului liber şi neviciat la desfacerea căsătoriei.  
Anticipăm o soluţie similară şi pentru procedura divorţului pe cale administrativă. 
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acord cu divorţul şi cu numele pe care îl vor purta după divorţ, şi  (iii) nici unul dintre soţi nu este pus 

sub interdicţie.  Împrejurarea că soţii nu ajung la o înţelegere cu privire la, de exemplu, efectele 

patrimoniale ale divorţului, nu este de natură să atragă respingerea cererii.  În acest sens, acordul 

soţilor asupra numelui pe care îl vor purta după divorţ constituie o adevărată condiţie pentru divorţul 

prin acord pe cale administrativă sau prin procedură notarială, şi ar trebui reglementat la Art.375, unde 

sunt prevăzute condiţiile divorţului prin acord pe cale administrativă sau prin procedură notarială la 

care face referire Art.378 alin.(1) când stabileşte în ce condiţii poate ofiţerul de stare civilă sau, după 

caz, notarul public, să refuze cererea de divorţ. 

Înţelegem, de asemenea, că, în cazul reglementat la Art.376 alin.(5), ofiţerul de stare civilă sau notarul 

public, după caz, vor elibera certificatul de divorţ, şi căsătoria va fi considerată desfăcută de la data 

eliberării certificatului (aşa cum prevede Art.382 alin.(3)), dar divorţul nu îşi va produce acele efecte 

asupra cărora părţile nu s-au înţeles decât după ce asupra acestora se va fi pronunţat instanţa de tutelă, 

prin hotărâre definitivă.  Textul nu impune efectuarea unei menţiuni speciale pe certificatul de divorţ 

eliberat în aceste condiţii, acest aspect putând fi însă reglementat prin normele metodologice de 

aplicare. 

Potrivit Art.377, ofiţerul de stare civilă care eliberează certificatul de divorţ va face menţiunea 

cuvenită în actul de căsătorie sau, în situaţiile în care soţii s-au adresat altui ofiţer de stare civilă decât 

celui care a oficiat căsătoria ori notarului public, aceştia vor comunica de îndată o copie de pe 

certificatul de divorţ autorităţii locale unde s-a încheiat căsătoria pentru a face menţiunea respectivă.52 

Aşa cum menţionam mai sus, Art.378 dispune că notarul public sau, după caz, ofiţerul de stare civilă, 

va respinge cererea soţilor dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la Art.375 (acordul soţilor, 

lipsa copiilor minori rezultaţi din căsătorie şi capacitatea juridică deplină de exerciţiu a părţilor).  Se 

înţelege, prin coroborare cu Art.376 alin.(4) teza a II-a, că notarul public sau ofiţerul de stare civilă, 

după caz, se vor pronunţa asupra cererii de divorţ, în caz de refuz, prin dispoziţie de respingere.  

Împotriva acestei dispoziţii nu există cale de atac, dar soţii pot să depună cerere de divorţ, prin acord 

sau nu, la instanţa de tutelă (Art.378 alin.(2)).  De asemenea, considerăm că nimic nu opreşte părţile să 

reitereze cererea de divorţ administrativ sau notarial, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la Art.375, 

dispoziţia notarului public sau a ofiţerului de stare civilă neavând autoritate de lucru judecat. 

Cu toate acestea, dacă au fost prejudiciaţi de refuzul abuziv al notarului public sau al ofiţerului de stare 

civilă de a constata divorţul, oricare dintre soţi se poate adresa instanţei competente cu o cerere de 

despăgubiri (Art.378 alin.(3)). 

4. Divorţul din culpă 

[Art.379 alin.(1),380] În ceea ce priveşte divorţul din culpă, NCC reia dispoziţiile Codului 

familiei, prevăzând, la Art.379 alin.(1) că, atunci când, din cauza unor motive temeinice, raporturile 

dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, instanţa va desface 

căsătoria prin divorţ, stabilind culpa unuia dintre soţi sau culpa comună a soţilor la destrămarea 

căsătoriei. 

                                                      
52 Notăm utilizarea unei terminologii imprecise în textul legal, şi anume folosirea noţiunii de „primărie” în loc de „sediul 
primăriei” sau, după caz, indicarea organului sau serviciului din cadrul administraţiei publice locale competent să efectueze 
actul la care se face referire. 
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Ca noutate, Art.379 alin.(1), în teza sa finală, coroborat cu Art.388, prevede dreptul la despăgubiri al 

soţului care a figurat ca pârât în cererea de divorţ, în cazul în care se stabileşte culpa exclusivă a 

soţului reclamant la destrămarea căsătoriei.  Cererea se va soluţiona prin hotărârea de divorţ.  

Menţionăm că, în reglementarea actuală, o astfel de situaţie duce la respingerea cererii ca nefondată, 

cu excepţia cazului în care pârâtul a formulat cerere reconvenţională, când divorţul se pronunţă din 

culpa exclusivă a reclamantului. 

Dacă soţul reclamant decedează în timpul procesului, moştenitorii vor putea continua acţiunea de 

divorţ, acţiunea astfel continuată neputând fi admisă decât dacă instanţa constată culpa exclusivă a 

soţului pârât (Art.380). 

[Art.379 alin.(2)]  Potrivit Art.379 alin.(2), în cazul cererii de divorţ formulate de oricare 

dintre soţi după o separare de fapt care a durat cel puţin doi ani, divorţul se pronunţă din culpa 

exclusivă a soţului reclamant, cu excepţia situaţiei în care pârâtul se declară de acord cu divorţul, caz 

în care hotărârea se pronunţă fără a se face menţiune despre culpa soţilor. 

Soluţia poate părea inechitabilă, întrucât se stabileşte o prezumţie de culpă în dauna soţului care are 

iniţiativa divorţului după scurgerea a doi ani de la separarea în fapt a soţilor, fără a se distinge dacă 

acestuia i se poate sau nu reţine o culpă în separarea de fapt.  De asemenea, excepţia conform căreia 

acordul soţului pârât duce la pronunţarea unei hotărâri care nu reţine culpa vreunei părţi pare incorectă, 

întrucât, dacă există acordul soţilor cu privire la divorţ, indiferent de motivele destrămării căsătoriei, şi 

chiar şi în cazul în care cererea este formulată doar de către unul dintre soţi dar celălalt îşi dă acordul, 

divorţul este un divorţ prin acord pe cale judiciară conform Art.374, orice discuţie despre motivele de 

divorţ ori culpa părţilor fiind exclusă din premisă. 

5. Divorţul din cauza stării sănătăţii unui soţ 

[Art.381] Desfacerea căsătoriei la cererea soţului a cărui stare de sănătate face imposibilă 

continuarea căsătoriei53 se pronunţă fără a face menţiune despre culpa soţilor.  Textul Art.381 

reglementează un caz special de divorţ care apare reglementat şi în Codul familiei (Art.38 alin.(3)).  

Practica dezvoltată sub imperiul actualei reglementări a stabilit că, în cazul destrămării căsătoriei 

pentru deteriorarea stării de sănătate a unuia dintre soţi, divorţul se pronunţă fără a reţine culpa 

vreuneia dintre părţi, soluţia fiind aceeaşi indiferent de care dintre soţi formulează cererea. 

(b) Secţiunea a 2-a „Efectele divorţului” 

[Art.382-404] NCC conţine o reglementare mai detaliată şi mai bine structurată a efectelor 

divorţului decât Codul familiei, aducând şi câteva noutăţi notabile (dreptul la despăgubiri şi prestaţia 

compensatorie, precum şi pierderea de către soţul din a cărui culpă exclusivă s-a pronunţat divorţul a 

unor drepturi nepatrimoniale izvorâte din lege sau din convenţiile încheiate cu terţii).  Sunt, de 

asemenea, mai bine precizate dispoziţiile legale referitoare la efectele divorţului asupra raporturilor 

dintre părinţi şi copiii lor minori. 

                                                      
53 S-a reţinut în doctrină că intervenţia stării de debilitate sau alienare mentală pe parcursul căsătoriei este asimilată cu starea 
de sănătate care face imposibilă continuarea căsătoriei. 
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1. Data desfacerii căsătoriei 

[Art.382] Cu privire la data la care căsătoria se consideră desfăcută, NCC stabileşte expres 

data la care hotărârea de divorţ rămâne definitivă, cu excepţia situaţiei în care acţiunea de divorţ a fost 

continuată de moştenitorii soţului reclamant şi instanţa nu a stabilit culpa exclusivă a pârâtului, astfel 

încât a respins acţiunea ca nefondată.  Într-un asemenea caz, căsătoria se consideră desfăcută de la data 

decesului soţului reclamant.  Pentru situaţia divorţului prin acord pe calea procedurii administrative 

sau notariale, data desfacerii căsătoriei este considerată a fi data eliberării certificatului de divorţ. 

2. Efectele divorţului cu privire la raporturile 

nepatrimoniale dintre soţi 

[Art.383,384] În ceea ce priveşte efectele divorţului asupra raporturilor nepatrimoniale dintre soţi, 

Art.383 alin.(1) din noua reglementare aduce o modificare celei existente, permiţând soţilor să-şi 

păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, inclusiv în cazul în care soţii au purtat numele lor reunite.  

În reglementarea actuală, soţii pot conveni ca acela dintre ei care a purtat numele celuilalt în timpul 

căsătoriei să îl poată păstra şi după divorţ.  În ambele reglementări, instanţa trebuie să ia act de acordul 

soţilor prin hotărârea de divorţ. 

În lipsa unui acord, instanţa poate dispune, pentru motive temeinice, justificate de interesul unuia 

dintre soţi sau de interesul superior al copilului, ca soţii să îşi păstreze numele purtate în timpul 

căsătoriei (Art.383 alin.(2)).  O posibilitate similară se acordă şi în regimul actual, cu menţiunea că ea 

se aplică numai pentru soţul care a purtat numele celuilalt soţ în timpul căsătoriei, şi fără a se menţiona 

că instanţa trebuie să aibă în vedere, la aprobarea păstrării numelui, interesul superior al copilului.  În 

lipsa acordului părţilor şi a încuviinţării instanţei, soţii îşi reiau numele purtate înainte de încheierea 

căsătoriei (Art.383 alin.(3)). 

Art.384 stabileşte, la alin.(1), că divorţul se consideră pronunţat împotriva soţului din a cărui culpă 

exclusivă s-a desfăcut căsătoria.  Noţiunea este nouă şi are o relevanţă deosebită în ce priveşte efectele 

divorţului asupra raporturilor patrimoniale dintre soţi, legiuitorul stabilind, cum menţionam mai sus, o 

obligaţie la plata de despăgubiri şi o obligaţie la plata unei prestaţii compensatorii în sarcina soţului 

împotriva căruia s-a pronunţat divorţul.  Dar noţiunea are un impact şi în ce priveşte raporturile 

nepatrimoniale între soţi, Art.384 alin.(2) dispunând că soţul împotriva căruia s-a pronunţat divorţul 

pierde drepturile pe care legea sau convenţiile încheiate anterior cu terţii le atribuie soţului divorţat, 

adăugându-se, la Art.384 alin.(3), că aceste drepturi nu sunt pierdute în cazul culpei comune sau a 

divorţului prin acord.  Datorită amplasării sale în această secţiune, textul se referă la drepturi de natură 

nepatrimonială pe care soţul divorţat le-ar avea, prin lege sau în baza unor convenţii încheiate anterior 

cu terţii, dacă divorţul nu s-ar fi pronunţat exclusiv din culpa sa.  Unul din drepturile nepatrimoniale 

ale soţului divorţat este dreptul de a cere instanţei de tutelă să îi încuviinţeze păstrarea numelui din 

căsătorie.  Din interpretarea Art.384 rezultă că soţul împotriva căruia s-a pronunţat divorţul pierde 

aceste drept.  Cu toate acestea, notăm că, decizând asupra acestui aspect, instanţa trebuie să aibă în 

vedere şi interesul superior al copilului (Art.383). 
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3. Efectele divorţului cu privire la raporturile 

patrimoniale dintre soţi 

[Art.385-395] În ceea ce priveşte efectele divorţului asupra raporturilor patrimoniale între soţi, 

NCC introduce câteva noţiuni noi, unele ca o consecinţă a reglementării mai multor regimuri 

matrimoniale, altele inovaţii de sine stătătoare, cum ar fi dreptul la despăgubiri sau prestaţia 

compensatorie. 

I. Efectele cu privire la regimul matrimonial 

[Art.385,387] În primul rând, cu privire la data la care divorţul îşi produce efectele, textul face 

distincţie între efectele faţă de terţi şi cele între soţi.  Cu privire la terţi, Art.387 prevede că hotărârea 

de divorţ sau certificatul de divorţ ,după caz, sunt opozabile terţilor în condiţiile legii, fiind aplicabile 

formalităţile de publicitate cerute de lege pentru căsătorie şi convenţia matrimonială, inclusiv în cazul 

desfacerii căsătoriei prin procedură administrativă sau notarială.  Se observă că reglementarea nouă 

este similară celei actuale, care stabileşte că, faţă de terţi, efectele patrimoniale ale căsătoriei încetează 

de la data la care s-a făcut menţiune despre hotărârea de divorţ pe marginea actului de căsătorie, ori la 

care aceştia au cunoscut divorţul pe altă cale (Art.39 alin.(2) din Codul familiei). 

În ceea ce priveşte efectele divorţului între soţi, Art.385 dispune expres că regimul matrimonial 

încetează între soţi la data introducerii cererii de divorţ, soţii putând însă cere, împreună sau separat, în 

cazul divorţului prin acord pe cale judiciară, ca instanţa să constate regimul matrimonial încetat de la 

data separaţiei de fapt.  Aceleaşi reguli se aplică în mod corespunzător şi divorţului prin acord pe cale 

administrativă sau prin procedură notarială (Art.385 alin.(3)).  NCC modifică, astfel, data de la care 

divorţul produce efecte între părţi, considerată, în practica actuală, data la care hotărârea de divorţ 

rămâne irevocabilă.  Sub noua reglementare, divorţul va produce efecte între soţi de la data depunerii 

cererii de divorţ la instanţă sau, după caz, de la data separării de fapt, ori, în cazul procedurii 

administrative sau a celei notariale, de la data depunerii cererii de divorţ la ofiţerul de stare civilă, 

respectiv la notar.  În lipsa unei precizări, din textul legal rezultă că soluţia este aceeaşi şi în situaţia în 

care părţile care divorţează prin acord în faţa notarului public sau a ofiţerului de stare civilă nu s-au 

înţeles asupra aspectelor patrimoniale ale divorţului şi trebuie să se adreseze separat pentru acestea 

instanţei de tutelă, caz reglementat de Art.376 alin.(5). 

[Art.386] În considerarea prevederilor referitoare la data la care încetează regimul 

matrimonial discutate mai sus, NCC reglementează expres situaţia anumitor acte încheiate în frauda 

celuilalt soţ după depunerea cererii de divorţ, acte care sunt lovite de nulitate relativă. 

În primul rând, textul are în vedere actele prevăzute la Art.346 alin.(2), dar fără să distingă între cele 

două ipoteze incluse în acest alineat, şi anume  (i) acte de dispoziţie cu titlu oneros privind bunuri 

mobile comune pentru care nu există cerinţe de publicitate (pentru care există prezumţia de mandat 

tacit reciproc) şi  (ii) acte de dispoziţie cu titlu oneros având ca obiect bunuri mobile comune pentru 

care legea cere îndeplinirea unor formalităţi de publicitate (pentru care se cere consimţământul expres 

al ambilor soţi).  Unde legea nu distinge, nu o poate face nici interpretul, prin urmare înţelegem că 

legiuitorul sancţionează cu nulitatea relativă toate actele de dispoziţie cu titlu oneros având ca obiect 

bunuri mobile făcute de un soţ în frauda celuilalt după introducerea cererii de divorţ, indiferent dacă 

pentru încheierea acestora era sau nu nevoie de consimţământul expres al celuilalt soţ. 
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În al doilea rând, sunt sancţionate cu nulitatea relativă şi actele prin care se nasc obligaţii în sarcina 

comunităţii, care au fost încheiate de un soţ în frauda celuilalt după introducerea cererii de divorţ.  

Potrivit Art.351, sunt astfel de acte actele de conservare, administrare sau dobândire de bunuri comune 

(pentru care funcţionează prezumţia de mandat reciproc), sau actele prin care oricare dintre soţi îşi 

asumă obligaţii pentru acoperirea cheltuielilor obişnuite ale căsătoriei. 

Aceste acte sunt lovite de nulitate relativă, cu precizarea, la alin.(2) al Art.384, că dispoziţiile Art.345 

alin.(4) sunt aplicabile corespunzător.  Din coroborarea textului cu norma la care se face trimitere 

rezultă că soţul în frauda căruia au fost încheiate actele analizate mai sus va putea cere anularea lor, 

mai puţin în situaţia în care pentru actul încheiat funcţiona prezumţia de mandat tacit reciproc, când 

soţul fraudat nu poate cere decât daune-interese, în măsura în care interesele sale legate de comunitatea 

de bunuri au fost prejudiciate, şi fără ca prin aceasta să afecteze drepturile dobândite de terţii de bună-

credinţă.  Considerăm că unul dintre beneficiile stabilirii datei de încetare a regimului matrimonial 

între soţi la data depunerii cererii de divorţ este tocmai acela că se permite soţilor accesul la dreptul 

comun în materie de nulităţi pentru actele încheiate după această dată, or prevederea specială de la 

Art.386 alin.(2) lipseşte de efecte această încetare timpurie a regimului patrimonial, supunând actele 

încheiate după încetarea acestuia regulilor speciale, aplicabile actelor încheiate în timpul regimului 

matrimonial. 

Rezultă, de asemenea, din textul Art.386 că, dacă unul dintre soţi încheie singur, după introducerea 

cererii de divorţ şi în frauda celuilalt soţ, un act de grevare sau înstrăinare a unui bun imobil (prevăzute 

la Art.346 alin.(1)), act pentru care ar fi fost necesar consimţământul expres al ambilor soţi şi despre 

care soţul fraudat ia la cunoştinţă după pronunţarea divorţului, soţul fraudat nu va avea la îndemână 

acţiunea în anulare prevăzută de Art.347 alin.(1), şi nici nu i se va pune la dispoziţie o acţiune în 

anulare specială pentru fraudă prin Art.386, ci el va trebui să se îndrepte împotriva soţului său cu o 

cerere în anulare bazată pe dreptul comun, solicitând anularea pentru lipsa consimţământului.  În cazul 

acestor acte, soţul fraudat nu va fi ţinut de dispoziţiile Art.345 alin.(4), întrucât nici Art.347 alin.(2) şi 

nici Art.386 nu sunt aplicabile. 

II. Dreptul la despăgubiri 

[Art.388] NCC aduce o inovaţie semnificativă cu privire la efectele divorţului asupra 

raporturilor patrimoniale între soţi, introducând dreptul la despăgubiri al soţului nevinovat care suferă 

un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, o astfel de cerere urmând a fi soluţionată de instanţa de tutelă 

prin hotărârea de divorţ.  Legea are în vedere obligarea soţului împotriva căruia s-a pronunţat divorţul 

la plata de despăgubiri pentru acoperirea prejudiciilor suferite de soţul nevinovat prin divorţ, la cererea 

acestuia din urmă.  Textul nu distinge, astfel încât se înţelege că se pot solicita despăgubiri atât pentru 

prejudicii materiale, cât şi pentru prejudicii morale.  De asemenea, în lipsa unei precizări exprese, 

dreptul la despăgubiri se va putea cumula cu obligaţia de întreţinere. 

III. Obligaţia de întreţinere între foştii soţi 

[Art.389] NCC menţine obligaţia de întreţinere între foştii soţi, datorată în aceleaşi condiţii şi 

cu aceleaşi termene ca şi cele prevăzute de actuala reglementare, modificând însă cuantumul 

întreţinerii de la o treime din venitul net din muncă al soţului obligat la plata ei la o pătrime din venitul 

net al acestuia (fără a se limita sursele acestui venit la veniturile din muncă), şi introducând şi anumite 
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circumstanţe în raport de care instanţa va stabili acest cuantum (mijloacele celui obligat şi starea de 

nevoie a creditorului). 

IV. Prestaţia compensatorie 

[Art.390-395] O altă inovaţie adusă de NCC este introducerea prestaţiei compensatorii, o instituţie 

inspirată din CCF cu câteva diferenţe notabile, printre care acordarea dreptului de a cere o astfel de 

prestaţie exclusiv soţului nevinovat şi reţinerea unei astfel de obligaţii doar în sarcina soţului din culpa 

exclusivă a căruia s-a pronunţat divorţul (Art.390 alin.(1)), precum şi limitarea cazurilor în care 

această prestaţie poate fi solicitată doar la desfacerea căsătoriilor care au durat cel puţin douăzeci de 

ani (Art.390 alin.(2)).  NCC nu reglementează prestaţia compensatorie convenţională care, potrivit 

dreptului francez, se supune aprobării judecătorului şi capătă forţa executorie a unei hotărâri 

judecătoreşti.  Prestaţia compensatorie nu poate fi cumulată cu pensia de întreţinere (Art.390 alin.(3)). 

Potrivit Art.391, cererea de acordare a unei prestaţii compensatorii se poate formula numai odată cu 

cererea de desfacere a căsătoriei, la stabilirea acesteia instanţa urmând să aibă în vedere resursele 

soţului care o solicită, mijloacele celuilalt soţ la momentul divorţului, efectele pe care le are sau le va 

avea lichidarea regimului matrimonial, precum şi orice alte împrejurări previzibile, de natură să le 

modifice (cum ar fi vârsta şi starea de sănătate a soţilor, contribuţia la creşterea copiilor minori pe care 

au avut-o şi urmează să o aibă fiecare dintre soţi, pregătirea profesională a soţilor şi posibilitatea de a 

desfăşura o activitate producătoare de venituri şi altele asemenea). 

Ţinând cont de modificări semnificative ale mijloacelor debitorului sau ale resurselor creditorului, 

instanţa poate să dispună majorarea sau reducerea prestaţiei (Art.394 alin.(1)).  În cazul în care aceasta 

este fixată în bani, suma se va indexa de drept, trimestrial, cu rata inflaţiei (Art.394 alin.(2)). 

În ceea ce priveşte forma prestaţiei compensatorii, aceasta se poate stabili în bani (ca sumă globală sau 

ca rentă viageră), ori în natură (uzufruct asupra unor bunuri mobile ori imobile ale debitorului 

obligaţiei) (Art.392 alin.(1)).  Renta se poate stabili ca procent din venitul debitorului sau ca sumă 

determinată (Art.392 alin.(2)).  Deşi în alineatul (1) al textului legiuitorul enumeră expres numai renta 

viageră ca formă a prestaţiei compensatorii, alin.(3) prevede că renta (ca şi uzufructul) se pot constitui 

şi pentru o perioadă mai scurtă care se stabileşte prin hotărârea de divorţ. 

La cererea soţului creditor, instanţa poate obliga soţul debitor să constituie o garanţie reală sau să dea 

cauţiune pentru a asigura executarea rentei (Art.393). 

Ca şi obligaţia de întreţinere, prestaţia compensatorie încetează la recăsătorirea soţului creditor sau 

prin decesul unuia dintre foştii soţi.  De asemenea, prestaţia încetează dacă soţul creditor obţine resurse 

de natură să îi asigure condiţii de viaţă asemănătoare cu cele din timpul căsătoriei (Art.395). 

4. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre 

părinţi şi copiii lor minori 

[Art.396-404] NCC reglementează mai detaliat şi cu o sistematizare superioară efectele divorţului 

asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori. 

Ca şi în reglementarea actuală, instanţa este ţinută să se pronunţe asupra raporturilor dintre părinţi şi 

copiii lor minori prin hotărârea de divorţ, ţinând seama de interesul superior al copilului, de concluziile 

raportului de anchetă psihosocială, de învoiala părinţilor, dacă este cazul, şi cu ascultarea atât a 
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părinţilor, cât şi a copiilor minori care au împlinit vârsta de 10 ani (Art.396 alin.(1) şi (2)).  Dacă 

instanţa consideră necesar şi util, pot fi ascultaţi şi copiii care nu au împlinit vârsta de 10 ani (Art.264). 

În ceea ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti, Art.397 stabileşte regula că aceasta se va exercita 

de către ambii părinţi, modificând regimul actual, sub care drepturile şi îndatoririle părinteşti se 

exercită de regulă de unul dintre părinţii divorţaţi, anume de cel căruia i-a fost încredinţat minorul.  

Instanţa poate decide, pentru motive întemeiate şi având în vedere interesul superior al copilului, ca 

autoritatea părintească să fie exercitată de numai unul dintre părinţi, caz în care celălalt părinte 

păstrează dreptul de a veghea asupra modului în care copilul este crescut şi educat, precum şi dreptul 

de a consimţi la adopţia sau căsătoria acestuia (Art.398).54  În mod excepţional, instanţa poate decide 

plasamentul copilului la o rudă sau la o altă familie ori persoană, cu consimţământul acestora, sau într-

o instituţie de ocrotire, care vor exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la persoana 

copilului (Art.399 alin.(1)).  În acest caz, drepturile asupra bunurilor copilului se vor exercita de către 

părinţi în comun sau de către unul dintre ei, după cum va decide instanţa (Art.399 alin.(2)). 

Dacă părinţii nu s-au înţeles asupra acestui aspect, sau dacă înţelegerea lor contravine interesului 

superior al copilului, odată cu pronunţarea divorţului, instanţa va stabili locuinţa copilului minor la 

părintele cu care acesta locuieşte în mod statornic ori, în cazul în care, până la divorţ, copilul a locuit 

cu ambii părinţi, ţinând seama de interesul acestuia (Art.400 alin.(1) şi (2)).  Numai dacă interesul 

superior al copilului o cere, în mod excepţional, instanţa poate stabili locuinţa copilului la bunici sau la 

alte rude ori terţe persoane, cu consimţământul acestora, ori la o instituţie de ocrotire, care vor exercita 

supravegherea copilului şi vor îndeplini toate actele obişnuite privind sănătatea, educaţia şi învăţătura 

copilului (Art.400 alin.(3)). 

Părinţii separaţi de copilul lor prin stabilirea locuinţei acestuia la celălalt părinte sau la alte persoane 

ori la o instituţie de ocrotire au dreptul de a avea legături personale cu copilul, modalităţile de 

exercitare a acestui drept stabilindu-se de către instanţă dacă părinţii nu cad de acord şi cu ascultarea 

obligatorie a copilului în condiţiile prevăzute la Art.264 (Art.401). 

Prin hotărârea de divorţ, instanţa va stabili şi contribuţia fiecărui părinte la cheltuielile de creştere, 

educare, învăţătură şi pregătire profesională a copilului, cu aplicarea prevederilor legale referitoare la 

obligaţia de întreţinere (Art.402). 

La cererea oricăruia dintre părinţi sau a unui alt membru al familiei, a copilului, a instituţiei de ocrotire 

ori a instituţiei publice specializate pentru protecţia copilului, precum şi la cererea procurorului, 

măsurile luate de instanţa de tutelă privind raporturile dintre părinţii divorţaţi şi copiii lor minori por fi 

modificate, ca urmare a schimbării împrejurărilor care au fost avute în vedere la stabilirea acestor 

măsuri (Art.403). 

                                                      
54 Proiectul LPA NCC propune eliminarea dreptului părintelui care nu exercită autoritatea părintească de a consimţi la 
căsătoria minorului, ceea ce necesită, în opinia noastră, modificarea dispoziţiilor Art.272 alin.(2) NCC, care impune, printre 
condiţiile de autorizare a căsătoriei minorului care a împlinit vârsta de 16 ani, „încuviinţarea părinţilor săi”, iar nu doar 
încuviinţarea părintelui care exercită autoritatea părintească.  Menţionăm că, pe de altă parte, Proiectul LPA NCC a armonizat 
dispoziţiile Art.398 privitoare la dreptul părintelui care nu exercită autoritatea părintească de a consimţi la adopţie cu 
dispoziţiile Art.463 NCC, păstrând numai referirea la necesitatea consimţământului părinţilor fireşti, fără a distinge după cum 
aceştia exercită sau nu autoritatea părintească. 
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Dispoziţiile privitoare la efectele divorţului asupra raporturilor dintre părinţi şi copiii lor minori se 

aplică şi în situaţia în care soţul unei persoane declarate moarte s-a recăsătorit şi, după recăsătorire, 

hotărârea declarativă de moarte este anulată, noua căsătorie rămânând valabilă dacă soţul celui declarat 

mort a fost de bună-credinţă.  În acest caz, instanţa va decide asupra măsurilor care se vor lua cu 

privire la raporturile dintre soţul recăsătorit şi cel cu privire la care hotărârea declarativă de moarte s-a 

anulat (Art.404). 

1.3.(c). Titlul III „Rudenia” 

[Art.405-482] NCC aduce câteva modificări regimului actual, mai ales prin lărgirea sferei 

subiecţilor de drept care pot fi titulari ai acţiunii în tăgada paternităţii (soţul mamei, mama precum şi 

copilul în cauză), prin reglementarea reproducerii umane asistate medical cu terţ donator, precum şi 

prin reglementarea detaliată a condiţiilor de fond, efectelor şi încetării adopţiei, preluate din Legea 

nr.273/2004. 

[Impact]  Reglementările referitoare la rudenie din NCC au un impact estimat redus la nivel 

instituţional, având în vedere că ele preiau, în cea mai mare parte, şi fără modificări majore, dispoziţii 

deja existente în Codul familiei sau în legi speciale.  Cu toate acestea, remarcăm posibilitatea cel puţin 

teoretică de creştere a numărului cauzelor de stabilire a filiaţiei, datorită sporirii numărului de titulari 

ai acestor acţiuni, inclusiv prin extinderea acestora la moştenitori în unele cazuri.  În ceea ce priveşte 

introducerea unor principii generale referitoare la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, 

este dificil de estimat un impact instituţional la acest moment, în lipsa unei legi speciale care să 

stabilească mai concret procedurile de urmat, instituţiile sau organele medicale implicate şi 

răspunderile lor, regimul confidenţialităţii, precum şi modalitatea de transmitere a informaţiilor etc.  Se 

poate remarca un rol redus al instanţei de tutelă, chemată doar să decidă asupra acţiunilor în tăgada 

paternităţii, respectiv în stabilirea acesteia, în cazurile special prevăzute.  Analiza textului relevă, 

totuşi, anumite lacune sau neclarităţi chiar şi la nivelul principiilor generale introduse, ceea ce ar putea 

atrage necesitatea efectuării unor modificări pe parcurs, în măsura în care acestea nu se vor putea 

reglementa prin legea specială. 

În ceea ce priveşte adopţia, având în vedere că NCC reia prevederile Legii nr.273/2004, nu se poate 

remarca un impact instituţional la implementarea noii reglementări, cu excepţia faptului că toate 

cauzele privitoare la adopţie vor fi şi ele de competenţa nou-createi instanţe de tutelă.  Preluarea 

textelor de principiu şi a dispoziţiilor generale referitoare la adopţie în NCC atrage necesitatea 

modificării Legii nr.273/2004. 

Instanţa de tutelă va prelua, de asemenea, competenţele date instanţelor în materia autorităţii părinteşti, 

noţiune introdusă prin NCC dar care reia în conţinutul său prevederi referitoare la ocrotirea părintească 

din Codul familiei şi din Legea nr.272/2004. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.405-407] Dispoziţiile generale privitoare la rudenie cuprinse în NCC prezintă un text mai 

bine organizat decât cel existent în Codul familiei;  găsim, de asemenea, salutară codificarea unor 

noţiuni şi concepte stabilite deja în doctrină şi practică, cum ar fi „rudenia firească” şi „rudenia civilă” 

rezultată din adopţie (Art.405), precum şi „afinitatea” definită ca legătura dintre un soţ şi rudele 

celuilalt soţ, cu gradele aferente (Art.407). 
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(ii). Capitolul II „Filiaţia” 

[Art.408-450] NCC propune o resistematizare a materiei filiaţiei, optând pentru cumularea 

secţiunilor referitoare la filiaţia faţă de mamă, respectiv faţă de tată, din actuala reglementare într-o 

sub-secţiune comună intitulată „Stabilirea filiaţiei”, în care sunt introduse câteva noutăţi în ce priveşte 

titularii acţiunii în tăgada paternităţii şi se defineşte „posesia de stat” (denumită în Codul familiei 

„folosinţa stării civile”, dar fără o definiţie).  Într-o secţiune separată, NCC introduce ca noutate 

absolută dispoziţii generale, de principiu, cu privire la reproducerea umană asistată medical cu terţ 

donator, urmând ca aspectele procedurale, regimul juridic, asigurarea confidenţialităţii informaţiilor şi 

transmiterea acestora să fie stabilite prin lege specială (proiectul Legii privind sănătatea reproducerii şi 

reproducerea umană asistată medical adoptat de parlament a fost declarat neconstituţional prin Decizia 

nr.418/2005 a Curţii Constituţionale).  În fine, a treia secţiune din capitolul referitor la rudenie 

reglementează situaţia legală a copilului (egalitatea în drepturi a copiilor dinafara căsătoriei cu cei din 

căsătorie, numele copilului din căsătorie şi al celui din afara căsătoriei). 

(a) Secţiunea 1 „Stabilirea filiaţiei” 

[Art.408-440] O parte substanţială a secţiunii este dedicată stabilirii filiaţiei, Art.409-411 stabilind 

regulile de stabilire a filiaţiei faţă de mamă, inclusiv prezumţia dată de o posesie de stat conformă cu 

actul de naştere, iar Art.412,414 regulile relative la filiaţia faţă de tată (timpul concepţiunii şi 

prezumţiile de paternitate).  După această parte introductivă, NCC tratează separat recunoaşterea 

copilului şi acţiunile privind filiaţia (contestarea filiaţiei şi acţiunile în stabilirea filiaţiei faţă de mamă, 

respectiv faţă de tată). 

1. Dispoziţii generale 

[Art.413] Art.413 stabileşte sfera de aplicare a dispoziţiilor privitoare la stabilirea filiaţiei, 

precizând că prin copil se înţelege şi persoana majoră a cărei filiaţie este cercetată. 

[Art.408] Ca şi Codul familiei (Art.47 alin.(1), 48 şi 52), NCC stabileşte că filiaţia faţă de 

mamă rezultă din faptul naşterii (Art.408 alin.(1) teza I), putând fi stabilită prin recunoaştere sau prin 

hotărâre judecătorească (Art.408 alin.(1) teza a II-a). 

În ce priveşte filiaţia faţă de tată, se distinge între filiaţia faţă de tatăl din căsătorie, care se stabileşte 

prin efectul prezumţiei de paternitate (Art.408 alin.(2)) şi cea faţă de tatăl din afara căsătoriei, care se 

stabileşte prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească, după caz (Art.408 alin.(3)).  

Reglementarea este similară în conţinutul ei cu cea din actualul Cod al familiei, dar sistematizarea 

textului este mult superioară. 

[Art.409] Dovada filiaţiei se face cu actul de naştere întocmit de registrul de stare civilă şi cu 

certificatul de naştere eliberat pe baza acestuia (Art.409 alin.(1)).  Textul corectează o ambiguitate 

existentă în actuala reglementare, care, la Art.48, se referă la „certificatul constatator al naşterii” deşi, 

în raport de dispoziţiile Legii nr.119/1996, este vorba de „certificatul de naştere”, nu de „certificatul 

medical constatator al naşterii”.  La alin.(2) se prevede că, în cazul copilului din căsătorie, dovada 

filiaţiei se face prin actul de naştere şi prin actul de căsătorie al părinţilor, trecute în registrele de stare 

civilă, precum şi prin certificatele de stare civilă corespunzătoare. 

Actul de naştere şi certificatul de naştere sunt definite în Legea nr.119/1996.  Potrivit acesteia, actul 

naştere se întocmeşte de către serviciul comunitar local de evidenţa persoanelor sau, după caz, de 
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ofiţerul de stare civilă competent potrivit legii, pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute de 

lege, a actului de identitate al mamei şi al declarantului, a certificatului constatator al naşterii şi, după 

caz, al certificatului de căsătorie al părinţilor.  Certificatul de naştere dovedeşte filiaţia faţă de mamă, 

iar puterea sa doveditoare priveşte nu numai faptul că femeia a născut, ci şi că există identitate între 

copilul născut şi cel despre a cărui stare civilă este vorba. 

Din analiza textelor rezultă că Art.409 reglementează două ipoteze de dovadă a filiaţiei, şi anume  (i) 

dovada filiaţiei în cazul copilului născut în afara căsătoriei şi  (ii) dovada filiaţiei în cazul copilului din 

căsătorie, în acest ultim caz funcţionând şi prezumţiile de paternitate reglementate la Art.414 alin.(1), 

potrivit cu care copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. 

[Art.410] Art.410 alin.(1) codifică noţiunea de „posesie de stat”, definită ca starea de fapt 

care indică legăturile de filiaţie şi rudenie dintre copil şi familia din care se pretinde că acesta face 

parte, constând, în principal, în oricare din următoarele împrejurări: 

(i) O persoană care se comportă faţă de un copil ca fiind al său, îngrijindu-se de creşterea şi 

educarea sa, iar copilul se comportă faţă de această persoană ca fiind părintele său (ceea ce 

doctrina a numit tractatus); 

(ii) Copilul este recunoscut de familie, în societate şi, dacă este cazul, de autorităţile publice, ca 

fiind al persoanei care se pretinde părintele său (fama); 

(iii) Copilul poartă numele persoanei despre care se pretinde că este părintele său (nomen). 

Potrivit alin.(2) al textului, posesia de stat trebuie să fie continuă, paşnică, publică şi neechivocă. 

[Art.411] Potrivit doctrinei, posesia de stat este starea de fapt din care rezultă că un copil este 

al unei anumite femei, consolidează forţa probantă a certificatului de naştere şi constituie o prezumţie 

legală relativă de filiaţie (faţă de mamă). 

Art.411 alin.(1) prevede, în acest sens, că nimeni nu poate reclama altă filiaţie faţă de mamă decât cea 

care rezultă din actul său de naştere şi din posesia de stat conformă cu acesta, şi nimeni nu poate să 

conteste filiaţia faţă de mamă a unei persoane care are o posesie de stat conformă cu actul său de 

naştere. 

Prezumţia fiind relativă, Art.411 alin.(2) prevede că filiaţia faţă de mamă se va putea face prin orice 

mijloc de probă dacă o hotărâre judecătorească stabileşte că a avut loc o substituire de copil, ori că a 

fost înregistrată ca mama unui copil altă femeie decât cea care l-a născut. 

[Art.412] Art.412 defineşte timpul legal al concepţiunii, păstrând durata şi modul de calcul 

stabilite de Art.61 din Codul familiei (perioada cuprinsă între a trei suta şi a o sută optzecea zi dinainte 

de naşterea copilului, calculată zi cu zi).  Prezumţia legală a timpului concepţiunii este relativă, şi a 

fost astfel considerată şi în practică, dar NCC statuează acest lucru în mod expres, prevăzând la 

alin.(2), că aceasta poate fi răsturnată, dacă, prin mijloace ştiinţifice, se face proba concepţiunii 

copilului într-o anumită perioadă din termenul legal stabilit sau chiar în afara acestuia. 
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2. Prezumţia de paternitate 

[Art.414] Art.414 reglementează „prezumţia de paternitate”, aceasta conţinând, de fapt, două 

prezumţii, aşa cum reiese şi din actuala reglementare (Art.53 alin.(1) şi (2) din Codul familiei), şi din 

chiar textul Art.414 alin.(1), şi anume  (i) prezumţia de paternitate a copilului născut în timpul 

căsătoriei, şi  (ii) prezumţia de paternitate a copilului conceput în timpul căsătoriei, în ambele situaţii 

soţul mamei la momentul concepţiunii sau naşterii fiind prezumat de lege ca fiind tatăl copilului. 

În ceea ce priveşte forţa probantă a acestor prezumţii, doctrina a stabilit că ele au un caracter mixt 

(deosebindu-se atât de prezumţiile absolute, care nu se pot înlătura în nici un mod, cât şi de cele 

relative, care au o putere doveditoare vremelnică, până la dovada contrară), întrucât pot fi răsturnate 

exclusiv în cadrul acţiunii în tăgăduirea paternităţii, acţiune ce poate fi exercitată numai de către 

anumite persoane în condiţiile stabilite de lege.  În conformitate cu aceste concluzii ale doctrinei, 

Art.414 alin.(2) prevede că paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie 

tatăl copilului. 

3. Recunoaşterea copilului 

[Art.415-420] NCC reia, în mare, şi resistematizează dispoziţiile din actualul Cod al familiei cu 

privire la stabilirea filiaţiei prin recunoaştere (Art.48,49,57 şi 58 din Codul familiei), unificând şi 

clarificând dispoziţiile privitoare la recunoaşterea făcută de mamă şi la cea făcută de tată. 

Art.415 stabileşte situaţiile-premisă ale recunoaşterii copilului: 

(i) Recunoaşterea de către mamă:  dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă sau 

copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca fiind născut din părinţi necunoscuţi (Art.415 

alin.(1), care coincide cu Art.48 alin.(1) din Codul familiei); 

(ii) Recunoaşterea de către tată:  în cazul copilului conceput şi născut înafara căsătoriei (Art.415 

alin.(2), care reproduce Art.57 din Codul familiei); 

(iii) Recunoaşterea după moartea copilului:  numai dacă acesta a lăsat descendenţi fireşti (Art.57 din 

Codul familiei prevede acest drept pentru tată, o precizare care lipseşte din textul Art.415 

alin.(3)). 

Evitând dublarea reglementărilor din Codul familiei (Art.48 şi 57), Art.416 stabileşte formele 

recunoaşterii: 

(i) Recunoaşterea prin declaraţie la serviciul de stare civilă (Art.416 alin.(1)); 

(ii) Recunoaşterea prin înscris autentic, o copie a căruia se trimite din oficiu serviciului de stare 

civilă competent pentru a se face menţiunile corespunzătoare în registrele de stare civilă 

(Art.416 alin.(1) şi (2)); 

(iii) Recunoaşterea prin testament, irevocabilă (Art.416 alin.(1) şi (3)). 

Art.417 codifică o prevedere doctrinară cu privire la capacitatea de a face recunoaşterea;  dată fiind 

natura ei juridică, recunoaşterea necesită numai o manifestare de voinţă conştientă, adică făcută cu 

discernământ, astfel că se prevede expres dreptul minorului necăsătorit de a-şi recunoaşte singur 

copilul dacă are discernământ la momentul recunoaşterii. 
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Spre deosebire de Codul familiei, care nu prevede expres cazurile de nulitate a recunoaşterii, NCC 

reglementează expres şi distinct cazurile de nulitate absolută (Art.418) şi relativă (Art.419) a 

recunoaşterii.  Astfel, potrivit Art.418, recunoaşterea este lovită de nulitate absolută dacă: 

(i) A fost recunoscut un copil a cărui filiaţie stabilită potrivit legii nu a fost înlăturată (Art.418 

lit.a)).  Cazul de nulitate acoperă situaţiile în care fie mama, fie tatăl recunosc un copil cu 

încălcarea dispoziţiilor Art.415.  Potrivit tezei a II-a, recunoaşterea este valabilă dacă filiaţia 

stabilită anterior este înlăturată prin hotărâre judecătorească; 

(ii) Recunoaşterea priveşte un copil care a decedat fără a lăsa descendenţi fireşti (Art.418 lit.b)); 

(iii) Recunoaşterea este făcută fără respectarea condiţiilor de formă cerute de lege (Art.418 lit.c)). 

Este lovită de nulitate relativă recunoaşterea făcută cu vicierea consimţământului celui care a făcut-o 

prin eroare, dol sau violenţă, prescripţia dreptului la acţiune în anulare începând să curgă de la data 

încetării violenţei ori a descoperirii dolului sau erorii. 

În fine, ca şi Codul familiei, NCC prevede că recunoaşterea care nu corespunde adevărului poate fi 

contestată de către orice persoană interesată, adăugând însă şi imprescriptibilitatea dreptului la 

contestaţie, care se poate face oricând (Art.420 alin.(1)).  Dacă recunoaşterea este contestată de către 

celălalt părinte, de către copilul recunoscut sau de către descendenţii acestuia, dovada filiaţiei este în 

sarcina celui care a făcut recunoaşterea sau a moştenitorilor săi (Art.420 alin.(2)).  Textul alin.(2) reia 

dispoziţiile de la Art.58 alin.(2) din Codul familiei, care se referă numai la mamă. 

4. Acţiuni privind filiaţia 

[Art.421-440] Reglementarea acţiunilor privind filiaţia din NCC este superioară celei din Codul 

familiei, atât în ceea ce priveşte sistematizarea textelor, cât şi conţinutul dispoziţiilor legale, aducându-

se şi câteva modificări în ceea ce priveşte titularii unor acţiuni în stabilirea filiaţiei.  Sunt reglementate 

următoarele tipuri de acţiuni privitoare la filiaţie:  (i) contestarea filiaţiei,  (ii) acţiunea în stabilirea 

filiaţiei faţă de mamă,  (iii) acţiuni în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei, şi  (iv) acţiuni privind 

filiaţia faţă de tatăl din căsătorie (tăgada paternităţii). 

I. Contestarea filiaţiei 

[Art.421] Acţiunea în contestarea filiaţiei este o acţiune pusă la dispoziţia oricărei persoane 

interesate în cazul filiaţiei stabilite printr-un act de naştere care nu este conform cu posesia de stat 

(Art.421 alin.(1)).  Dreptul la acţiunea în contestarea filiaţiei rezultă per a contrario şi din dispoziţiile 

Art.411 alin.(1) şi (2), potrivit cu care nu se poate contesta o filiaţie sau reclama o altă filiaţie, decât 

cea rezultată dintr-un act de naştere conform cu posesia de stat. 

Dovada filiaţiei în acest caz se face prin certificatul medical constatator al naşterii, prin expertiză 

medico-legală de stabilire a filiaţiei sau, în lipsa certificatului ori în cazul imposibilităţii efectuării 

expertizei, prin orice mijloc de probă (Art.421 alin.(2)), mai puţin martori, cu excepţia cazului 

substituirii de copil ori înregistrării ca mamă a copilului a unei alte femei decât cea care l-a născut şi a 

cazului în care există înscrisuri care fac demnă de crezare acţiunea formulată (Art.421 alin.(3)). 

Textul prevede expres imprescriptibilitatea acţiunii în contestarea filiaţiei, soluţie existentă şi astăzi 

(Art.421 alin.(1)). 
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II. Acţiunea în stabilirea filiaţiei faţă de mamă 

[Art.422,423] Acţiunea în stabilirea maternităţii reglementată de NCC are acelaşi regim juridic cu 

cel prevăzut de Codul familiei, dar reglementarea este mai detaliată.  Art.422 (care reia definiţia din 

Art.50 din Codul familiei), prevede că filiaţia faţă de mamă se poate stabili în cazul în care, pentru 

orice motiv, aceasta nu poate fi probată prin certificatul constatator al naşterii ori se contestă realitatea 

celor cuprinse în acesta, printr-o acţiune în stabilirea maternităţii în cadrul căreia se pot administra 

orice mijloace de probă. 

Titular al dreptului la acţiunea în stabilirea maternităţii este, ca şi în reglementarea actuală, copilul, 

care poate porni acţiunea prin reprezentantul său legal (Art.423 alin.(1)), dar, spre deosebire de Codul 

familiei, NCC acordă şi moştenitorilor acestuia dreptul nu numai de a continua, ci şi de a porni o astfel 

de acţiune (Art.423 alin.(2)). 

Ca şi în actuala reglementare, calitate procesuală pasivă au pretinsa mamă şi, după moartea acesteia, 

moştenitorii acesteia (Art.423 alin.(3)), dar, în ceea ce priveşte termenul de prescripţie al dreptului la 

acţiune, spre deosebire de Art.52 alin.(4) din Codul familiei, care prevede că dreptul la acţiune nu se 

prescrie în timpul vieţii copilului, Art.423 alin.(4) prevede că dreptul la acţiune este imprescriptibil, o 

precizare necesară având în vedere acordarea dreptului de a promova acţiunea şi moştenitorilor 

copilului.  Cu toate acestea, dreptul moştenitorilor copilului de a introduce acţiunea se prescrie în 

termen de un an de la decesul acestuia (Art.423 alin.(5)). 

III. Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara 

căsătoriei 

[Art.424-428] Acţiunea în stabilirea paternităţii tatălui din afara căsătoriei, reglementată 

actualmente de Art.59 din Codul familiei, păstrează şi aceasta, în noua reglementare, mare parte din 

caracteristicile actuale, dar sunt aduse modificări relative la titularii dreptului la acţiune şi la prescripţia 

dreptului la acţiune, ca şi în cazul acţiunii în stabilirea maternităţii. 

Art.426 introduce o nouă prezumţie legală de paternitate, născută din împrejurarea că pretinsul tată a 

convieţuit cu mama copilului în perioada timpului legal al concepţiunii, împrejurare ce trebuie, însă, 

dovedită.  Această reglementare exista în proiectul de CC1940 şi se regăseşte şi în CCE.  Ca şi 

prezumţia de paternitate în cazul copilului conceput sau născut în timpul căsătoriei, prezumţia de 

paternitate în cazul copilului născut în afara căsătoriei poate fi răsturnată dacă pretinsul tată dovedeşte 

că este exclus ca el să fi conceput un copil.  Considerăm reglementarea acestei noi prezumţii echitabilă 

faţă de copil, întrucât stabilirea paternităţii se face în numele şi în interesul său, şi copilul ar trebui să 

beneficieze de aceleaşi mijloace legale pentru realizarea intereselor sale legale, indiferent dacă provine 

din căsătorie sau din afara căsătoriei. 

Ca situaţie premisă, stabilirea paternităţii pe cale judecătorească se poate cere atunci când tatăl din 

afara căsătoriei nu îl recunoaşte pe copil (Art.424). 

Au calitate procesuală pasivă atât pretinsul tată, cât şi moştenitorii acestuia (Art.425 alin.(3)). 

Titular al acţiunii este copilul, iar acţiunea se porneşte de către mamă, chiar dacă e minoră, sau de către 

reprezentantul legal al copilului (Art.425 alin.(1)).  Spre deosebire de Art.59 alin.(2) din Codul 

familiei, care stabileşte că acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei nu poate trece asupra 

moştenitorilor copilului, dar aceştia o pot continua, Art.425 alin.(2) permite acestora să şi promoveze 
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acţiunea, în condiţiile legii, dreptul lor la acţiune prescriindu-se în termen de un an de la data decesului 

copilului (Art.427 alin.(2)).  Dreptul la acţiunea în stabilirea paternităţii nu se prescrie în timpul vieţii 

copilului (Art.427 alin.(1)). 

Remarcăm că NCC nu mai acordă în mod expres şi mamei un drept la acţiune în stabilirea paternităţii 

copilului său din afara căsătoriei, în nume personal, cum o face Art.60 din Codul familiei, în schimb i 

se acordă acesteia dreptul la o acţiune în despăgubiri împotriva pretinsului tată, prin care îi poate cere 

acestuia să îi plătească jumătate din cheltuielile de naştere şi lehuzie, precum şi din cele efectuate cu 

întreţinerea ei pe timpul sarcinii şi lehuziei (Art.428 alin.(1)).  Această dispoziţie este preluată din 

proiectul CC1940.  Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar şi atunci când copilul s-a născut mort 

sau a murit înainte de pronunţarea hotărârii de stabilire a paternităţii (Art.428 alin.(2)), dreptul la 

acţiune fiind supus unui termen de prescripţie de 3 ani de la data naşterii copilului (Art.428 alin.(3)). 

Considerăm că se impun câteva comentarii cu privire la ultimele două alineate ale Art.428.  Alin.(4) 

prevede că mama nu poate solicita aceste despăgubiri dacă nu a formulat şi acţiune pentru stabilirea 

paternităţii.  Având în vedere că titularii dreptului la acţiune în stabilirea paternităţii sunt menţionaţi la 

Art.425, iar mama copilului nu figurează printre aceştia cu un drept personal la acţiune, ci doar ca 

reprezentanta copilului, se poate înţelege din textul Art.428 alin.(4) că mama nu va putea cere 

despăgubirile prevăzute la Art.428 alin.(1) decât dacă a formulat şi cererea de stabilire a paternităţii, 

dar aceasta din urmă în numele copilului.  Interpretarea pare să se coroboreze cu dispoziţia de la 

Art.428 alin.(2) teza finală, din care pare să rezulte că acţiunea în stabilirea paternităţii poate fi 

formulată separat de acţiunea în despăgubiri.  Soluţia se susţine şi prin faptul că acţiunea în 

despăgubiri se poate formula şi după moartea copilului, iar dreptul la acţiune aparţine şi moştenitorilor 

copilului.  Cu toate acestea, credem că textul ar trebui să facă precizarea expresă că mama nu poate 

solicita despăgubirile decât dacă a formulat, în numele copilului, cererea de stabilire a paternităţii. 

Al doilea comentariu priveşte dispoziţiile Art.428 alin.(5), potrivit cu care, în afara cheltuielilor 

prevăzute la alin.(1), mama şi moştenitorii acesteia au dreptul la despăgubiri pentru orice prejudicii 

potrivit dreptului comun.  Dispoziţia este menită să precizeze că dreptul la acţiunea în despăgubiri 

special prevăzută de Art.428 alin.(1) nu exclude un drept la acţiune în daune-interese potrivit dreptului 

comun, calcularea termenului de prescripţie urmând a se face, de asemenea, potrivit dreptului comun 

(de la data prejudiciului). 

IV. Acţiuni privind filiaţia faţă de tatăl din 

căsătorie 

[Art.429-434] Reglementarea actuală a acţiunii privind filiaţia faţă de tatăl din căsătorie, sau în 

tăgada paternităţii, a suferit multe critici, atât înainte de modificările aduse Codului familiei prin Legea 

nr.288/2007, cât şi după adoptarea acesteia.  Prin Decizia nr.349/2001 a Curţii Constituţionale, se 

constata neconstituţionalitatea dispoziţiilor Art.54 alin.(2) pentru că permitea numai tatălui, dar nu şi 

mamei copilului născut din căsătorie, să formuleze acţiunea în tăgada paternităţii.  Textul 

neconstituţional a fost modificat abia prin Legea nr.288/2007, dar şi prevederea actuală, potrivit cu 

care sunt titulari ai acţiunii în tăgada paternităţii „oricare dintre soţi” şi copilul, a fost criticată ca fiind 

deficitară, întrucât utilizarea noţiunii de „soţi” sugerează ideea că această calitate trebuie să existe la 

momentul promovării acţiunii, în timp ce această calitate trebuie să existe la momentul naşterii sau 

conceperii copilului. 
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Încercând să răspundă acestor critici, NCC prevede că acţiunea în tăgada paternităţii aparţine soţului 

mamei, mamei, tatălui biologic, precum şi copilului, putând fi pornită sau continuată şi de moştenitorii 

acestora în condiţiile legii (Art.429 alin.(1)).  Deşi mai detaliată şi mai clară, noua reglementare nu 

precizează, totuşi, expres că, prin „soţul mamei” se înţelege soţul mamei la momentul conceperii sau 

naşterii copilului, iar nu cel care are calitatea de soţ la momentul introducerii acţiunii.  Deşi Art.430 

face referiri la aplicarea prezumţiei de paternitate, putându-se deduce că titularul acţiunii este acelaşi 

cu soţul mamei la momentul concepţiei sau naşterii copilului, se poate încă înţelege că acesta nu poate 

promova acţiunea în tăgada paternităţii decât dacă păstrează această calitate de soţ al mamei şi la data 

promovării cererii, dreptul său la acţiune fiind limitat numai pe durata mariajului.  Reglementarea este, 

de aceea, încă susceptibilă de interpretări. 

NCC reglementează acţiunea în tăgada paternităţii după titularul dreptului la acţiune în Art.430-433, 

adăugând şi contestaţia filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie, care poate fi promovată de către orice 

persoană interesată atunci când nu sunt întrunite condiţiile pentru ca prezumţia de paternitate să se 

aplice unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie (Art.434). 

Art.430 reglementează tăgada paternităţii de către soţul mamei.  Potrivit Art.429 alin.(2) şi (3), această 

acţiune se introduce de către soţul mamei sau de către tutorele ori curatorul soţului pus sub interdicţie 

împotriva copilului iar, dacă acesta este decedat, împotriva mamei şi a altor moştenitori.  Acţiunea în 

tăgada paternităţii poate fi introdusă de soţul mamei în termen de 3 ani de la data la care a cunoscut că 

este prezumat tată al copilului sau de la data la care a aflat că prezumţia nu corespunde realităţii 

(Art.430 alin.(1)).  Acest termen nu curge împotriva celui pus sub interdicţie judecătorească şi, chiar 

dacă acţiunea a fost pornită de către tutore, soţul mamei o poate introduce în termen de 3 ani de la data 

ridicării interdicţiei.  Dacă soţul a decedat înainte de prescrierea dreptului său la acţiunea în tăgada 

paternităţii, aceasta va putea fi introdusă de către moştenitori în termen de un an de la data decesului 

(Art.430 alin.(3)). 

Potrivit Art.431, acţiunea în tăgada paternităţii poate fi pornită de mamă în termen de trei ani de la 

naşterea copilului (Art.431 alin.(1)), dispoziţiile privitoare la promovarea cererii de către tutore sau 

curator în cazul interzisului judecătoresc, la suspendarea şi repunerea în termenul de prescripţie şi la 

dreptul la acţiune al moştenitorilor prevăzute pentru soţul mamei fiind aplicabile.  Mama introduce 

acţiunea împotriva soţului sau, dacă acesta este decedat, împotriva moştenitorilor lui (Art.429 alin.(4)). 

Ca o noutate, NCC acordă dreptul la acţiunea în tăgada paternităţii şi pretinsului tată biologic 

(Art.432).  Lărgirea sferei titularilor acţiunii în tăgada paternităţii pentru a include şi tatăl biologic 

pune la dispoziţia acestuia un instrument procesual pentru stabilirea paternităţii sale asupra unui copil 

care, fiind născut în cadrul unei căsătorii, este prezumat al soţului mamei.  În reglementarea actuală, 

tatăl biologic nu avea la îndemână decât recunoaşterea copilului, dar numai după ce era înlăturată 

filiaţia stabilită potrivit legii (prin admiterea unei acţiuni în tăgadă formulate de cei în drept), în caz 

contrar recunoaşterea fiind nulă absolut. 

Acţiunea poate fi admisă numai dacă tatăl biologic face dovada paternităţii sale faţă de copil (Art.423 

alin.(1)).  Textul permite astfel tatălui biologic ca, pe calea unei contestaţii de filiaţie legal stabilită, să 

stabilească o altă filiaţie, cu respectarea principiului reglementat la Art.435, potrivit cu care, atât timp 

cât există o filiaţie legal stabilită care nu a fost contestată în justiţie, nu se poate stabili pe nicio cale o 

altă filiaţie. 
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Această acţiune în tăgăduirea paternităţii se introduce împotriva soţului mamei şi împotriva copilului 

ori, în caz că aceştia sunt decedaţi, împotriva moştenitorilor lor (Art.429 alin.(5)).  Dreptul la acţiune 

nu se prescrie în timpul vieţii tatălui biologic şi poate fi promovată de moştenitorii săi în termen de un 

an de la data decesului (Art.432 alin.(2)).  În cazul în care tatăl biologic este pus sub interdicţie, 

acţiunea se poate promova de către tutore sau curator. 

În fine, acţiunea în tăgada paternităţii poate fi introdusă şi de către copil şi de către moştenitorii săi 

(aceştia din urmă în termen de 1 an de la data decesului copilului, potrivit Art.433 alin.(3) coroborat cu 

Art.423 alin.(5)).  În acest caz, acţiunea se porneşte împotriva soţului sau a moştenitorilor lui (Art.433 

alin.(3) coroborat cu Art.429 alin.(3)).  Dreptul la acţiune nu se prescrie în timpul vieţii copilului 

(Art.433 alin.(2)). 

Art.434, inclus tot în sub-secţiunea referitoare la tăgada paternităţii, reglementează contestaţia filiaţiei 

faţă de tatăl din căsătorie, absentă din Codul familiei, dar recunoscută în jurisprudenţă şi doctrină.  

Contestaţia filiaţiei faţă de tatăl din căsătorie este o acţiune pusă la dispoziţia oricărei persoane 

interesate în cazul în care nu sunt întrunite condiţiile pentru ca prezumţia de paternitate să se aplice 

unui copil înregistrat în actele de stare civilă ca fiind născut din căsătorie.  Din analiza Art.434 în 

coroborare cu Art.414, sunt astfel de situaţii numai cele în care copilul nu a fost conceput şi nici născut 

în căsătorie, întrucât ipoteza Art.434 priveşte numai situaţiile în care nu sunt întrunite condiţiile de 

aplicabilitate a prezumţiei (deci cele menţionate la Art.414 alin.(1)), nu şi pe cele în care prezumţia se 

aplică, dar poate fi răsturnată în condiţiile prevăzute la Art.414 alin.(2). 

Pentru acest motiv, considerăm că nu se va putea formula contestaţie la filiaţia faţă de tatăl din 

căsătorie în cazurile pe care doctrina le-a denumit „conflict de paternitate”, când, în contrast cu 

premisa Art.434, prezumţiile de paternitate funcţionează faţă de două persoane (soţul cu care mama 

era căsătorită când a fost conceput copilul, şi soţul cu care aceasta era căsătorită la naşterea copului).  

Într-un astfel de caz, potrivit doctrinei, soluţia este în favoarea soţului mamei la data naşterii copilului, 

iar, sub reglementarea NCC, soţul din căsătoria anterioară are posibilitatea de a formula o acţiune în 

tăgada paternităţii în calitate de pretins tată biologic. 

V. Dispoziţii comune privind acţiunile referitoare 

la filiaţie 

[Art.435-440] NCC încheie secţiunea referitoare la stabilirea filiaţiei cu o sumă de dispoziţii 

comune aplicabile acţiunilor referitoare la filiaţie, mare parte din acestea fiind noi faţă de 

reglementarea actuală, dar nu străine de doctrina sau practica existente sub imperiul Codului familiei. 

Art.435 determină regimul juridic al filiaţiei legal stabilite, reîntărind principiul că, atât timp cât o 

legătură de filiaţie legal stabilită nu a fost contestată în justiţie, nu se poate stabili pe nicio cale o altă 

filiaţie, cu aplicarea dispoziţiilor Art.99 alin.(4) din NCC, potrivit cu care, dacă împotriva stării civile a 

unei persoane, stabilite printr-o hotărâre judecătorească, este admisă, printr-o altă hotărâre 

judecătorească, o contestaţie, prima hotărâre îşi va pierde efectele de la data rămânerii definitive a 

celei de-a doua hotărâri. 

Art.436 prevede că părinţii şi copilul vor fi citaţi în toate cauzele referitoare la filiaţie, chiar şi atunci 

când nu au calitatea de reclamant sau pârât. 
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Ca şi în reglementarea actuală, nu este permisă, în acţiunile referitoare la filiaţie, renunţarea la drept şi, 

de asemenea, nici la judecată, în cazul în care cererea este introdusă în numele unui copil sau al unei 

persoane puse sub interdicţie, ori în cazul în care minorul a introdus singur o astfel de acţiune potrivit 

legii (Art.437). 

Prin hotărârea de admitere a acţiunii, instanţa se va pronunţa şi cu privire la numele copilului, 

exercitarea autorităţii părinteşti şi obligaţia de a-l întreţine pe copil, precum şi, în cazul admiterii unei 

contestaţii la filiaţie, dacă este cazul, modul în care copilul păstrează legături personale cu acela care l-

a crescut (Art.438). 

În cazurile în care acţiunea privitoare la filiaţie se poate introduce şi împotriva moştenitorilor iar 

moştenirea este vacantă, acţiunea va fi introdusă împotriva comunei, oraşului sau, după caz, 

municipiului de la locul deschiderii moştenirii, citarea în proces a renunţătorilor, dacă există, fiind 

obligatorie (Art.439). 

În cazul infracţiunilor a căror calificare presupune existenţa unui raport de filiaţie care nu este legal 

stabilit, hotărârea penală nu va putea fi pronunţată înainte de rămânerea definitivă a hotărârii civile 

privitoare la raportul de filiaţie (Art.440). 

(b) Secţiunea a 2-a „Reproducerea umană asistată medical cu 

terţ donator” 

[Art.441-447] NCC introduce, cu caracter de noutate absolută, câteva norme de principiu 

referitoare la reproducerea umană asistată medical, prevăzând expres că regimul ei juridic, asigurarea 

confidenţialităţii informaţiilor care ţin de aceasta, precum şi transmiterea lor, urmează a fi stabilite prin 

lege specială.  O încercare de adoptare a unei astfel de legi speciale (Legea privind sănătatea 

reproducerii şi reproducerea umană asistată medical) a eşuat în anul 2005, când Curtea Constituţională, 

sesizată de Preşedintele României, a decis că marea majoritate a articolelor contraveneau legii 

fundamentale. 

NCC preia, în reglementarea de principiu pe care o introduce, prevederi din CCF şi din CCQ. 

Ca reglementare generală a efectelor reproducerii umane asistate medical cu terţ donator asupra 

raporturilor de filiaţie, Art.441 alin.(1) prevede că aceasta nu determină nici o legătură de filiaţie între 

copil şi donator.  Nicio acţiune în răspundere nu poate fi pornită împotriva donatorului (Art.441 

alin.(2)).  Menţionăm că legea specială ar trebui să clarifice răspunderea organelor medicale sau a 

instituţiilor care asigură asistenţa medicală şi intermediază relaţia dintre donatori şi părinţi în asemenea 

cazuri. 

Potrivit Art.441 alin.(3), pot fi părinţi într-o situaţie de reproducere umană asistată medical cu terţ 

donator numai un bărbat şi o femeie, sau o femeie singură.  Textul permite, deci, atât cuplurilor 

căsătorite, cât şi celor necăsătorite, precum şi femeilor necăsătorite, să recurgă la această procedură.  

Nu rezultă din dispoziţia legală dacă donatori pot fi numai persoane de sex masculin sau şi persoane de 

sex feminin, reproducerea asistată medical cu terţ donator de sex feminin fiind mai puţin răspândită 

decât cea cu donator de sex masculin, dar posibilă din punct de vedere medical şi permisă de lege în 

jurisdicţii care reglementează reproducerea umană asistată medical cu terţ donator.  De asemenea, deşi 

în forma sa publicată NCC nu mai interzice expres convenţiile având ca scop procrearea sau purtarea 

sarcinii pentru o altă persoană, interdicţie existentă în proiect, se înţelege, din referirea la „donator”, că 
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această interdicţie subzistă sau, cel puţin, că această situaţie nu face parte din obiectul de reglementare 

supus analizei.  Legea privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical conţinea 

prevederi relative la convenţiile încheiate între cuplul reproductiv şi mama purtătoare sau mama 

surogat, iar Curtea Constituţională, analizând aceste dispoziţii, a stabilit că ele încalcă prevederile 

Art.26 alin.(2) din Constituţie întrucât cuprindeau clauze referitoare la întreruperea sarcinii în lipsa 

unei indicaţii medicale, precum şi supravegherea mamei purtătoare sau mamei surogat pe toată 

perioada sarcinii, dar nu a respins de plano ca neconstituţională încheierea unei convenţii de acest tip, 

cu condiţia ca aceasta să nu aducă atingere dreptului persoanei fizice de a dispune de ea însăşi.  Pentru 

acest motiv, considerăm că legiuitorul NCC a optat pentru o soluţie moderată, neincluzând o 

interdicţie expresă a unor astfel de convenţii, care ar putea fi reglementate în viitor. 

În ceea ce priveşte condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească părinţii care, pentru a avea un copil, 

doresc să apeleze la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator, Art.442 prevede obligaţia 

acestora de a-şi da acordul în acest sens, în prealabil, în faţa unui notar public, care are şi obligaţia de a 

le explica, în mod expres, consecinţele actului lor cu privire la filiaţie (Art.442 alin.(1)).  Soluţia este 

rezonabilă, întrucât tinde să asigure informarea părinţilor cu privire la efectele civile ale deciziei lor, şi 

asigură, de asemenea, formalizarea consimţământului ambilor parteneri, în cazul în care părinţii sunt 

un bărbat şi o femeie, cu privire la această metodă de reproducere.  Menţionăm că proiectul Legii 

privind sănătatea reproducerii şi reproducerea umană asistată medical condiţiona reproducerea umană 

asistată medical de sesizarea instanţei în vederea pronunţării unei hotărâri prin care să constate 

îndeplinirea condiţiilor legale obligatorii pentru antamarea unei astfel de proceduri, hotărâre care 

trebuia să devină definitivă şi irevocabilă în momentul confirmării sarcinii, în temeiul ei întocmindu-se 

certificatul de naştere al copilului.  Constatând că exista riscul ca o astfel de hotărâre să constate că nu 

sunt îndeplinite condiţiile legale după ce sarcina era confirmată, lipsind de eficienţă definirea statutului 

juridic al copilului, Curtea Constituţională a decis că prevederea încalcă dispoziţiile constituţionale 

privitoare la drepturile copilului la protecţie şi asistenţă.  Soluţia NCC este armonizată, din acest punct 

de vedere, cu prevederile Constituţiei, întrucât nu expune statutul juridic al copilului rezultat din 

reproducerea umană asistată cu terţ donator la riscuri generate de lipsa autorizării, şi pare în general 

mai rezonabilă, prin eliminarea unui control judiciar ce poate părea excesiv. 

Potrivit Art.443 alin.(2), consimţământul dat în faţa notarului public rămâne fără efect în cazul 

decesului, al formulării unei cereri de divorţ sau al separaţiei în fapt survenite anterior momentului 

concepţiunii.  De asemenea, consimţământul poate fi revocat oricând, în scris, inclusiv în faţa 

medicului chemat să asigure asistenţa medicală a reproducerii cu terţ donator.  Teza primă a alineatului 

tinde la protejarea soţului de efectele prezumţiei de paternitate asupra copilului conceput în timpul 

căsătoriei, pe baza consimţământului dat pentru reproducerea asistată medical în situaţiile în care se 

doreşte desfacerea căsătoriei sau intervine separaţia în fapt, iar caducitatea consimţământului în caz de 

deces al soţului este menită să protejeze moştenitorii soţului de concurenţa cu copilul conceput prin 

această procedură după decesul autorului lor.  Remarcăm că teza a II-a de reglementare, datorită 

plasării sale în economia textului, se referă doar la situaţia soţilor care decid să adopte această 

procedură de reproducere asistată medical, deşi Art.441 alin.(3) permite şi bărbatului şi femeii care nu 

sunt căsătoriţi să apeleze la ea şi, prin urmare, şi aceştia ar trebui să beneficieze de aceleaşi condiţii de 

revocabilitate a consimţământului. 
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Art.443 prevede că nimeni nu poate contesta filiaţia copilului pentru motive ce ţin de reproducerea 

umană asistată medical cu terţ donator, şi nici copilul născut astfel nu-şi poate contesta filiaţia.  Se 

instituie o prezumţie legală absolută de paternitate şi maternitate în favoarea femeii şi bărbatului care 

au consimţit, în condiţiile legii, la reproducerea umană asistată medical cu terţ donator.  Singurele 

cazuri în care este posibilă contestarea filiaţiei în acest caz sunt lipsa consimţământului (Art.443 

alin.(2) prevede că soţul mamei poate tăgădui paternitatea copilului dacă nu a consimţit la 

reproducerea asistată medical cu terţ donator), şi conceperea copilului în alt mod decât cel pentru care 

a fost dat consimţământul (Art.443 alin.(3) prevede că, şi în această situaţie, dispoziţiile privind 

tăgăduirea paternităţii rămân aplicabile). 

Art.444 prevede că, în cazul în care bărbatul care a consimţit la reproducerea umană asistată medical 

cu terţ donator, care nu este soţul femeii, nu recunoaşte copilul astfel născut în afara căsătoriei, acesta 

răspunde faţă de mamă şi copil, paternitatea fiind în acest caz stabilită pe cale judecătorească în 

condiţiile prevăzute la Art.411 („posesia de stat conformă cu actul de naştere”, care se referă la filiaţia 

faţă de mamă) şi Art.423 („Regimul juridic al acţiunii în stabilirea maternităţii”).  Se înţelege din text 

că, în măsura în care femeia care a născut copilul este aceeaşi cu cea care şi-a dat consimţământul la 

reproducerea umană asistată medical cu terţ donator împreună cu bărbatul care refuză recunoaşterea, 

instanţa de judecată va pronunţa o hotărâre de stabilire a paternităţii faţă de bărbatul care şi-a dat 

consimţământul. 

Orice informaţii privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator sunt confidenţiale 

(Art.445 alin.(1)), dar instanţa poate autoriza transmiterea lor, în mod confidenţial, medicului sau 

autorităţilor competente în cazul în care, în lipsa unor astfel de informaţii, există riscul unui prejudiciu 

grav pentru sănătatea unei persoane astfel concepute sau a descendenţilor acesteia (Art.445 alin.(2)).  

De dreptul la informare se poate prevala oricare dintre descendenţii persoanei concepute prin 

reproducere umană asistată medical cu terţ donator dacă faptul de fi privat de informaţiile pe care le 

poate cere poate prejudicia grav sănătatea sa sau a unei persoane apropiate (Art.445 alin(3)). 

Potrivit Art.446, tatăl are aceleaşi drepturi şi obligaţii faţă de copilul născut prin reproducere umană 

asistată medical cu terţ donator ca şi faţă de copilul născut prin concepţie naturală.  Textul pare să 

tindă la întărirea statutului legal al copilului conceput printr-o astfel de metodă, dincolo de cele 

reglementate deja relativ la filiaţie, clarificând că tatăl nu poate refuza exercitarea drepturilor şi 

îndeplinirea obligaţiilor sale părinteşti invocând modalitatea de concepţie a copilului.  Dacă legiuitorul 

înţelege ca prezenta reglementare în ansamblul ei să se refere şi la donatorul de sex feminin, 

considerăm că o prevedere similară ar trebui introdusă şi cu privire la drepturile şi obligaţiile mamei 

copilului născut prin reproducere umană asistată medical cu terţ donator, care nu se va putea prevala 

de modalitatea de concepţie pentru a nu-şi îndeplini obligaţiile de părinte sau a refuza exercitarea 

drepturilor părinteşti. 

(c) Secţiunea a 3-a „Situaţia legală a copilului” 

[Art.448-450] Situaţia legală a copilului născut din căsătorie sau în afara căsătoriei cuprinde 

normele privitoare la statutul său legal şi la nume.  NCC preia, la Art.448, dispoziţiile Art.63 din 

Codul familiei potrivit cu care copilul din afara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită potrivit legii 

are, faţă de fiecare părinte şi faţă de rudele acestuia, aceeaşi situaţie cu cea a unui copil din căsătorie.  
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În ceea ce priveşte numele, Art.449 şi 450 reiau prevederile din Art.62 şi 65, cu precizarea unor 

aspecte procedurale referitoare la declararea numelui. 

(iii). Capitolul III „Adopţia” 

[Art.451-482] NCC reia tradiţia dinainte de adoptarea Codului familiei, incluzând adopţia în 

obiectul său de reglementare.  De altfel, numeroasele modificări suferite de această materie pe 

parcursul ultimilor ani a dus la eliminarea sa completă din Codul familiei în 1997 şi, în prezent, la 

reglementarea adopţiei doar prin lege specială (Legea nr.273/2004), şi aceasta recent modificată (prin 

O.U.G. nr.102/2008, aprobată prin Legea nr.49/2009), şi republicată la sfârşitul anului 2009.  În 

Capitolul III al Cărţii a II-a privind familia, NCC preia principiile şi regulile cu caracter general 

privind elementele esenţiale ale regimului juridic al adopţiei (dispoziţiile generale, condiţiile de fond, 

efectele, încetarea), elemente care au păstrat un relativ caracter de continuitate în reglementare de-a 

lungul timpului, în timp ce procedura şi condiţiile speciale ale adopţiei vor face în continuare obiectul 

legii speciale.  Pentru a elimina redundanţa creată, prin legea de aplicare a NCC va trebui dispusă şi 

modificarea Legii nr.273/2004 prin eliminarea textelor preluate de NCC. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.451-454] Reluând dispoziţiile Art.1 din Legea nr.273/2004, Art.451 din NCC defineşte 

adopţia ca fiind operaţiunea juridică prin care creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, 

precum şi legătura de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.  Art.452 reia parte din principiile 

adopţiei prevăzute la Art.2 din Legea nr.273/2004, respectiv interesul superior al copilului, necesitatea 

de a asigura creşterea şi educarea copilului într-un mediu familial şi continuitatea creşterii şi educării 

copilului, dar nu şi principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei.  

Aşa cum menţionam şi mai sus într-un alt context, considerăm că introducerea principiului termenului 

optim şi previzibil al procesului civil în NCPC nu coincide cu principiul celerităţii în cauzele cu 

minori, inclusiv cele care privesc adopţia.  Celeritatea este o condiţie specială, care trebuie să asigure 

urgenţa procedurilor de acest tip chiar şi în contextul general al termenului optim şi previzibil de 

desfăşurare a procesului civil.  Notăm că Proiectul LPA NCC propune remedierea acestui neajuns din 

NCC în materia discutată aici, prin completarea Art.452 cu o nouă literă, lit.d), care impune celeritate 

în îndeplinirea oricăror acte referitoare la adopţie.  Considerăm că principiul celerităţii ar trebui 

prevăzut expres cu privire la toate cauzele cu minori. 

Art.454 alin.(1) dă instanţei de tutelă competenţa de încuviinţare a adopţiei.  Potrivit Art.454 alin.(2) 

procedura adopţiei interne face obiectul unei legi speciale.  Condiţiile şi procedura adopţiei 

internaţionale, precum şi efectele acesteia asupra cetăţeniei copilului, sunt şi acestea reglementate prin 

lege specială (Art.435). 

(b) Secţiunea a 2-a „Condiţiile de fond ale adopţiei” 

1. Persoanele care pot fi adoptate 

[Art.455-458] În ceea ce priveşte persoanele care pot fi adoptate, NCC preia interdicţiile şi 

excepţiile din Art.5 alin.(2) şi (3), Art.6, şi Art.8 alin.(1) şi (2) din Legea nr.273/2004, fără modificări.  

Pot fi adoptaţi numai minorii, cu excepţia cazului majorului adoptat de familia sau persoana care l-a 

crescut în timpul minorităţii (Art.455).  Fraţii, indiferent de sex, pot fi adoptaţi de persoane sau familii 

diferite numai cu respectarea interesului superior al copilului (Art.456).  Este interzisă adopţia între 
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fraţi, indiferent de sex (Art.457), precum şi cea între soţi sau foşti soţi (Art.458).  Doi soţi sau foşti soţi 

nu pot fi adoptaţi de aceeaşi persoană sau familie (Art.458). 

2. Persoanele care pot adopta 

[Art.459-462] Pot adopta, potrivit NCC, numai persoanele cu capacitate deplină de exerciţiu care 

sunt cu cel puţin 18 ani mai în vârstă decât adoptatul (Art.459 teza I,460 alin.(1)).  Cu toate acestea, 

pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate aproba ca între adoptator şi adoptat să fie o diferenţă 

de vârstă de numai 16 ani (Art.460 alin.(2));  textul diferă de cel al Art.9 alin.(2) din Legea 

nr.273/2004, care prevede că o astfel de dispensă se poate acorda pentru o diferenţă de vârstă de 15 

ani.  Nu pot adopta alienaţii sau debilii mintali şi cei cu probleme psihice grave (Art.459 teza a II-a).55  

Art.461 cere adoptatorului sau familiei care adoptă să îndeplinească garanţiile morale şi condiţiile 

materiale necesare creşterii, educării şi dezvoltării armonioase a copilului, garanţii şi condiţii care se 

atestă de către autorităţile competente potrivit legii speciale (conform Art.19 şi 20 din Legea 

nr.273/2004, evaluarea şi atestarea garanţiilor morale şi condiţiilor materiale se face de către direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la domiciliul persoanei sau familiei care doreşte 

să adopte). 

Art.462 stabileşte condiţiile adopţiei simultane şi succesive, interzisă cu excepţia cazului soţilor care 

adoptă împreună sau succesiv.  O nouă adopţie poate fi încuviinţată atunci când adoptatorul sau soţii 

adoptatori au decedat, caz în care adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii definitive 

a hotărârii de încuviinţare a noi adopţii, precum şi atunci când adopţia anterioară a încetat din orice alt 

motiv.  Art.462 alin.(3) interzice expres ca două persoane de acelaşi sex să adopte împreună. 

3. Consimţământul la adopţie 

[Art.463-468] Art.463 alin.(1) enumeră toate persoanele al căror consimţământ este necesar la 

încheierea unei adopţii, într-o sistematizare superioară celei cuprinse în Legea nr.273/2004 (Art.11-

18).  Aceste persoane sunt părinţii fireşti sau cel ce exercită autoritatea părintească, adoptatul care a 

împlinit 10 ani, adoptatorul sau familia adoptatoare, precum şi soţul celui care adoptă, cu excepţia 

cazului în care lipsa discernământului îl pune în imposibilitatea de a îşi manifesta voinţa.  Art.463 

alin.(2) prevede condiţia generală de validitate a consimţământului la adopţie (să nu fie dat în 

considerarea obţinerii de foloase), iar Art.464, Art.465, Art.466 şi Art.467 reglementează condiţii 

speciale privind consimţământul părinţilor fireşti.  Aceştia sau, după caz, tutorele copilului, îşi pot da 

consimţământul la adopţie numai după trecerea a 60 de zile de la naştere, şi îl pot retrage în 30 de zile 

de la data exprimării de voinţă.  Adopţia se poate încuviinţa fără acordul unuia sau ambilor părinţilor 

fireşti numai în cazul în care unul dintre aceştia, sau după caz ambii, sunt morţi, declaraţi morţi, ori se 

află în imposibilitatea de a îşi manifesta voinţa.  Părinţii fireşti decăzuţi din drepturile părinteşti, sau 

cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii exercitării drepturilor părinteşti, îşi păstrează dreptul de a 

                                                      
55 Notăm că Proiectul LPA NCC propune modificarea Art.459, în sensul înlocuirii noţiunilor „alienat mintal” şi „debil 
mintal” cu „persoane cu boli psihice şi handicap mintal”.  Întrucât Proiectul LPA NCC conţine, pe de altă parte, o definiţie a 
noţiunilor „alienaţie mintală” şi „debilitate mintală” (potrivit cu care acestea înseamnă „o boală psihică sau un handicap 
psihic care determină incompetenţa psihică a persoanei de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele juridice ce pot 
decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilor civile”), considerăm că modificarea Art.459 nu este necesară.  În cazul în 
care legiuitorul Proiectul LPA NCC înţelege, prin „persoane cu boli psihice şi handicap mintal” cărora le este interzis să 
adopte altceva decât persoane care suferă de alienaţie sau debilitate mintală aşa cum acestea sunt definite în Proiectul LPA 
NCC, ar trebui făcută o precizare expresă în acest sens, şi oferită o definiţie. 
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consimţi la adopţie, dar în aceste cazuri va fi obligatoriu şi consimţământul celui care exercită 

autoritatea părintească.  Consimţământul părinţilor trebuie să fie liber, necondiţionat, şi dat numai 

după ce aceştia au fost informaţi despre efectele adopţiei, în special asupra celor referitoare la rudenie.  

În cazul copilului abandonat, instanţa de tutelă poate, în mod excepţional, trece peste refuzul părinţilor 

fireşti la adopţie, dacă se probează prin orice mijloc că acest refuz este abuziv sau dacă instanţa 

apreciază că adopţia satisface interesul superior al minorului. 

Condiţiile de exprimare a consimţământului sunt prevăzute de legea specială (Art.468). 

(c) Secţiunea a 3-a „Efectele adopţiei” 

[Art.469-474] Art.469 prevede că adopţia produce efecte de la data rămânerii definitive a hotărârii 

prin care aceasta a fost încuviinţată.  Textul reia prevederile Art.56 din Legea nr.273/2004, cu 

modificarea, impusă de schimbările aduse de NCPC, că data relevantă este data rămânerii definitive, 

iar nu irevocabile, a hotărârii. 

În ceea ce priveşte rudenia, Art.470 dispune că, prin adopţie, se stabilesc filiaţia între adoptator şi 

adoptat, precum şi rudenia între adoptat şi rudele adoptatorului, în timp ce raporturile de rudenie între 

adoptat şi descendenţii săi, precum şi dintre acesta şi părinţii săi fireşti şi rudele lor încetează (cu 

excepţia cazului în care adoptator este soţul părintelui firesc sau adoptiv, când legăturile de rudenie 

încetează numai cu părintele firesc care nu este căsătorit cu adoptatorul şi cu rudele acestui părinte). 

Prin adopţie, adoptatorul dobândeşte faţă de adoptat drepturile şi îndatoririle părinteşti ale părintelui 

faţă de copilul său firesc, iar adoptatul, faţă de adoptator, drepturile şi îndatoririle pe care un copil le 

are faţă de părintele său firesc (Art.471 alin.(1) şi (3)).  Dacă adoptatorul este soţul părintelui firesc al 

adoptatului, drepturile şi îndatoririle părinteşti se exercită de către cei doi părinţi în comun (Art.471 

alin.(2)). 

În cazul decăderii adoptatorului din exerciţiul drepturilor părinteşti, instanţa de tutelă poate lua 

măsurile de protecţie prevăzute de lege (sau, potrivit completării propuse de Proiectul LPA NCC, 

poate institui tutela), cu ascultarea obligatorie a copilului şi în interesul superior al acestuia (Art.472). 

În ceea ce priveşte efectele adopţiei cu privire la numele adoptatului, Art.473 din NCC preia 

dispoziţiile Art.59 din Legea nr.273/2004. 

Remarcăm că Art.474, care instituie principiul confidenţialităţii informaţiilor cu privire la adopţie, 

urmând ca modalităţile de informare să fie prevăzute în legea specială, nu reia obligaţia prevăzută de 

Art.58 alin.(1) din Legea nr.273/2004 pentru părinţii adoptatori de a informa copilul că este adoptat de 

îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale acestuia o permit.  Întrucât e discutabil în ce măsura această 

dispoziţie este conformă cu principiul constituţional al protecţiei vieţii private a persoanelor, 

considerăm că soluţia aleasă de legiuitor de a nu o include în NCC este cea mai potrivită. 

(d) Secţiunea a 4-a „Încetarea adopţiei” 

[Art.475-482] Adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a constatării nulităţii sale (Art.475, 

care reia Art.60 din Legea nr.273/2004). 

Desfacerea adopţiei poate interveni de drept în cazul în care, după decesul adoptatorului sau 

adoptatorilor, adopţia se consideră desfăcută de la data rămânerii definitive a hotărârii de încuviinţare a 
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unei noi adopţii (Art.476).  Notăm că Proiectul LPA NCC aduce completări şi clarificări textului, 

pentru o reglementare mai riguroasă. 

Adopţia se poate desface la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare dacă adoptatul a atentat la 

viaţa lor sau a ascendenţilor ori descendenţilor lor, sau când acesta se face vinovat faţă de adoptator de 

fapte penale pedepsite cu o pedeapsă privativă de libertate cu durata de cel puţin doi ani (Art.477 

alin.(1)).  Dacă adoptatorul decedează ca urmare a faptelor adoptatului, desfacerea adopţiei se poate 

cere şi de cei care au venit la moştenire împreună cu adoptatul sau în lipsa acestuia (Art.477 alin.(2)).  

Proiectul LPA NCC propune completarea textului cu un nou alineat, care prevede că adopţia poate fi 

desfăcută la cererea adoptatorului numai după ce adoptatul a dobândit capacitate deplină de exerciţiu, 

chiar dacă faptele au fost săvârşite anterior.  La rândul său, adoptatul poate cere desfacerea adopţiei 

dacă adoptatorul s-a făcut vinovat de faptele prevăzute la Art.477 (Art.478). 

NCC reglementează distinct cauzele de nulitate absolută şi cele de nulitate relativă a adopţiei.  Sunt 

nule absolut adopţia fictivă (respectiv, cea încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului 

superior al minorului, potrivit Art.62 alin.(1) teza I din Legea nr.273/2004 şi Art.480 alin.(2) din 

NCC), şi adopţia încheiată cu încălcarea condiţiilor de fond şi formă, pentru nerespectarea cărora nu se 

aplică sancţiunea nulităţii relative (Art.480 alin.(1)).  Constatarea nulităţii adopţiei se poate cere de 

către orice persoană interesată (Art.480 alin.(3)). 

Adopţia poate fi anulată la cererea oricărei persoane chemate să consimtă la încheierea ei şi al cărei 

consimţământ a fost viciat prin eroare asupra identităţii adoptatului, dol sau violenţă, acţiunea putând 

fi formulată în termen de 6 luni de la descoperirea erorii sau dolului, ori de la încetarea violenţei 

(Art.479). 

Art.481 prevede că instanţa de tutelă poate menţine, totuşi, adopţia, în pofida cauzelor de nulitate, dacă 

acest lucru este în interesul superior al copilului adoptat, a cărui ascultare în condiţiile legii este 

obligatorie. 

La încetarea adopţiei, părinţii fireşti redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti faţă de copil, cu 

excepţia cazului în care instanţa de tutelă consideră că este în interesul superior al copilului să instituie 

tutela sau să ia o altă măsură de protecţie a copilului prevăzută de lege (Art.482 alin.(1)).  Adoptatul 

redobândeşte, de asemenea, numele de familie şi, după caz, prenumele purtate înainte de încuviinţarea 

adopţiei, dar instanţa de tutelă poate stabili, pentru motive temeinice, ca acesta să păstreze numele din 

adopţie (Art.482 alin.(2)).  La luarea acestor măsuri, ascultarea copilului este obligatorie, în condiţiile 

legii (Art.482 alin.(3)). 

1.3.(d). Titlul IV „Autoritatea părintească” 

[Art.483-512] NCC introduce instituţia „autorităţii părinteşti”, inspirată din CCF, CCQ şi CCE.  

Reglementarea nu aduce modificări notabile cadrului legal existent, format din dispoziţiile Codului 

familiei cuprinse la Secţiunea I a Capitolului 1 din Titlul al III-lea, intitulată „Drepturile şi îndatoririle 

părinţilor faţă de copii şi minori”, şi din cele din Legea nr.272/2004.  În noţiunea de autoritate 

părintească sunt cuprinse drepturile şi îndatoririle părinţilor faţă de persoana copilului şi faţă de 

bunurile sale, precum şi obligaţia de întreţinere datorată de părinţi copiilor, reglementată actualmente 

împreună cu celelalte obligaţii de întreţinere. 
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Remarcăm, totuşi, clarificarea naturii juridice a obligaţiei de întreţinere ca fiind solidară, precum şi 

introducerea unei prezumţii de mandat reciproc între părinţi la încheierea de acte curente care ţin de 

exercitarea autorităţii părinteşti, prezumţie care funcţionează numai faţă de terţii de bună-credinţă. 

[Impact]  Modificările aduse prin NCC reglementării actuale ţin de sistematizare şi de o mai 

completă reglementare la nivel teoretic, neaducând schimbări la nivelul competenţelor instanţei - cu 

excepţia faptului că, la fel ca toate celelalte cauze care ţin de familie, şi cauzele născute în legătură cu 

exercitarea autorităţii părinteşti vor fi de competenţa instanţei de tutelă.  Atribuţiile stabilite de Legea 

nr.272/2004 în sarcina direcţiilor specializate de la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale 

rămân neschimbate.  De aceea, nu identificăm un impact la nivel instituţional la implementarea 

acestui titlu din NCC în particular. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.483-486] Capitolul conţine dispoziţii cu caracter general referitoare la autoritatea părintească, 

durata acesteia, îndatoririle copilului faţă de părinţii săi, precum şi neînţelegerile dintre părinţi cu 

privire la exercitarea autorităţii părinteşti. 

Autoritatea părintească este definită ca fiind ansamblul de drepturi şi îndatoriri care privesc atât 

persoana, cât şi bunurile copilului, şi care aparţin în mod egal ambilor părinţi (Art.483 alin.(1)), 

exercitată de aceştia numai în interesul superior al copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia şi 

asociindu-l pe copil la toate deciziile care îl privesc, ţinând cont de vârsta şi gradul său de maturitate 

(Art.483 alin.(2)).  Ambii părinţi răspund pentru creşterea copiilor lor minori (Art.483 alin.(3)).  

Textele reiau dispoziţiile Art.371-1 din CCF, ale Art.31 alin.(1) şi (2) din Legea nr.272/2004, precum 

şi, într-o mare măsură, dispoziţiile Art.97 din Codul familiei, dar într-o formulare completă, superioară 

şi în considerarea principiilor care guvernează protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Art.484 prevede că autoritatea părintească se exercită până la data la care copilul dobândeşte capacitate 

deplină de exerciţiu.  Copilul datorează respect părinţilor săi indiferent de vârsta sa (Art.485). 

Art.486 instituie regula potrivit căreia, ori de câte ori apar neînţelegeri între părinţi cu privire la 

exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, este de competenţa instanţei de tutelă să 

hotărască potrivit interesului superior al copilului, după ascultarea părinţilor, cu luarea în considerare a 

concluziilor raportului referitor la ancheta psihosocială, şi cu ascultarea copilului în condiţiile legii.  

Considerăm că, pentru unificare terminologică, textul ar trebui să se refere la neînţelegerile între 

părinţi cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti, noţiune nou-introdusă prin NCC.  Textul reia 

Art.31 alin.(3) din Legea nr.272/2004 şi, cu îmbunătăţirile necesare, prevederile Art.99 din Codul 

familiei.  Articolul 604 din CCQ conţine o dispoziţie similară, arătând că, în caz de dificultăţi 

privitoare la exercitarea autorităţii părinteşti, titularul acesteia se poate adresa instanţei, care va decide 

în interesul copilului după ce va fi încercat să concilieze părţile. 

(ii). Capitolul II „Drepturile şi îndatoririle părinteşti” 

[Art.487-502] Drepturile şi îndatoririle părinteşti care dau conţinutul autorităţii părinteşti sunt 

prevăzute cu titlu general la Art.487, potrivit cu care părinţii au dreptul şi îndatorirea de a creşte 

copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, psihică şi intelectuală, de educaţia, învăţătura şi 

pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însuşirilor şi nevoilor copilului 

(textul reia cu modificări Art.44 alin.(2) din Legea nr.272/2004).  Părinţii sunt datori să dea copilului 
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orientarea şi sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaşte 

acestuia (Art.487 teza a II-a stabileşte îndatoriri părinteşti menite să asigure realizarea dreptului 

copilului de a fi informat privind drepturile sale şi modalităţile de exercitare a lor prevăzute la Art.29 

alin.(2) din Legea nr.272/2004). 

În ceea ce priveşte îndatoririle specifice ale părinţilor care fac parte din autoritatea părintească, Art.488 

preia dispoziţiile Art.32 din Legea nr.272/2004 şi reflectă într-o formă superioară dispoziţiile Art.101 

din Codul familiei.  Astfel, se prevede că părinţii au îndatorirea de a creşte copilul în condiţii care să 

asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială în mod armonios, în acest scop 

părinţii fiind obligaţi: 

(i) să coopereze cu copilul şi să îi respecte viaţa intimă, privată şi demnitatea; 

(ii) să prezinte şi să permită informarea şi lămurirea copilului despre toate actele şi faptele care l-ar 

putea afecta şi să ia în considerare opinia acestuia; 

(iii) să ia toate măsurile necesare pentru protejarea şi realizarea drepturilor copilului; 

(iv) să coopereze cu persoanele fizice şi juridice cu atribuţii în domeniul îngrijirii, educării şi 

formării profesionale a copilului. 

Remarcăm că supravegherea copilului, care este reglementată la Art.32 lit.a) din Legea nr.272/2004, 

nu este preluată în enumerarea de la Art.488, ci prevăzută separat la Art.493, întrucât aceasta 

reprezintă nu numai o îndatorire dar şi un drept al părintelui faţă de copilul minor.  În legătură cu 

exercitarea dreptului de supraveghere, Art.494 prevede că părinţii sau reprezentantul legal al copilului 

pot, pentru motive temeinice, să împiedice corespondenţa şi legăturile personale ale copilului în vârstă 

de până la 14 ani, neînţelegerile soluţionându-se de către instanţa de tutelă cu ascultarea copilului în 

condiţiile Art.264. 

Părinţii nu pot lua măsuri disciplinare cu privire la copil decât cu respectarea demnităţii acestuia.  Sunt 

interzise măsurile şi pedepsele fizice de natură a afecta dezvoltarea fizică, psihică sau starea 

emoţională a copilului (Art.489).  Aceste interdicţii şi limitări, prevăzute şi de Art.28 alin.(2) din 

Legea nr.272/2004, sunt menite să asigure respectarea dreptului copilului la respectarea personalităţii 

şi individualităţii sale şi a interdicţiei de a supune copilul la pedepse fizice sau alte tratamente 

umilitoare sau degradante, prevăzute de Art.28 alin.(1) din acelaşi act normativ. 

NCC face o distincţie între drepturile şi îndatoririle părinteşti care privesc persoana copilului şi cele 

care privesc bunurile acestuia în cazul părintelui minor care a împlinit vârsta de 14 ani, care nu poate 

exercita autoritatea părintească decât cu privire la persoana, nu şi la bunurile copilului său.  Exerciţiul 

autorităţii părinteşti cu privire la bunuri revine tutorelui sau altei persoane potrivit legii (Art.490). 

Sunt drepturi părinteşti care privesc persoana copilului în concepţia NCC: 

(i) Dreptul părinţilor de a îndruma copilul, potrivit propriilor convingeri, în alegerea unei religii, în 

condiţiile legii, fără a-l putea obliga să adere la o anumită religie sau cult religios şi cu 

menţiunea că, după împlinirea vârstei de 14 ani, copilul îşi poate alege singur confesiunea 

religioasă (Art.491).  Textul reia, cu modificări, dispoziţiile Art.25 alin.(2) şi (3) din Legea 

nr.272/2004, care prevede că religia copilului care a împlinit 14 ani nu poate fi schimbată fără 

consimţământul său şi că acesta îşi poate alege singur religia după împlinirea vârstei de 16 ani. 
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(ii) Dreptul părinţilor de a alege prenumele şi, în condiţiile legii, numele copilului (Art.492, 

corespunzând Art.8 alin.(3) din Legea nr.272/2004); 

(iii) Dreptul părinţilor de a cere oricând instanţei de tutelă înapoierea copilului de la orice persoană 

care îl ţine fără drept, cerere ce poate fi respinsă numai dacă înapoierea este vădit contrară 

interesului superior al copilului;  instanţa se va pronunţa cu ascultarea obligatorie a copilului 

potrivit legii; 

(iv) Dreptul părinţilor de a stabili locuinţa copilului (Art.496).  Potrivit Art.496 alin.(1), copilul 

locuieşte cu părinţii săi.  Dacă aceştia nu locuiesc împreună, ei au dreptul, potrivit alin.(2) al 

aceluiaşi text, să stabilească, de comun acord, locuinţa copilului iar, în caz de neînţelegere, va 

hotărî instanţa de tutelă în condiţiile prevăzute de alin.(3).  Locuinţa copilului stabilită în 

condiţiile menţionate nu poate fi schimbată fără acordul părinţilor decât în cazurile prevăzute de 

lege (alin.4); 

(v) Dreptul părintelui care nu locuieşte în mod statornic cu copilul de a avea legături personale cu 

minorul, la locuinţa acestuia (Art.496 alin.(5)).  Instanţa de tutelă poate limita acest drept dacă 

acest lucru este în interesul superior al copilului; 

(vi) Dreptul părintelui care nu locuieşte cu copilul de a-şi da consimţământul la schimbarea locuinţei 

minorului în care acesta locuieşte împreună cu celălalt părinte, dacă această schimbare afectează 

exerciţiul autorităţii sau al unor drepturi părinteşti.  În caz de neînţelegere, se va pronunţa 

instanţa de tutelă în condiţiile prevăzute la Art.497; 

(vii) Dreptul părinţilor de a se opune dorinţei copilului care a împlinit vârsta de 14 ani de a îşi 

schimba felul învăţăturii sau al pregătirii profesionale, ori locuinţa necesară desăvârşirii acestora 

(Art.498).  În cazul în care părinţii se opun, copilul se poate adresa instanţei de tutelă, care va 

decide în condiţiile prevăzute la alin.(2). 

Potrivit Art.500 din noua reglementare, care reia Art.106 din Codul familiei, raporturile patrimoniale 

între părinţi şi copii sunt guvernate de principiul independenţei, părinţii neavând nici un drept asupra 

bunurilor copilului şi nici copilul asupra bunurilor părinţilor, cu excepţia dreptului la moştenire şi la 

întreţinere.  Succesiunea fiind reglementată separat, drepturile şi îndatoririle părinteşti de natură 

patrimonială prevăzute de NCC în capitolul privitor la autoritatea părintească sunt: 

(i) Dreptul şi îndatorirea părinţilor de a administra bunurile copilului minor (Art.502 alin.(1) teza I, 

reluând dispoziţiile Art.105 alin.(1) teza I din Codul familiei); 

(ii) Dreptul şi îndatorirea de a îl reprezenta pe minor în acte juridice ori de a îi încuviinţa încheierea 

de astfel de acte, după caz (fiind prevăzut expres că, după împlinirea vârstei de 14 ani, minorul 

îşi exercită singur drepturile şi îşi execută singur obligaţiile, în condiţiile legii, însă numai cu 

încuviinţarea părinţilor sau a instanţei de tutelă, după caz) (Art.502 alin.(1) teza a II-a şi alin.(2), 

reluând cu completări şi modificări Art.105 alin.(1) teza a II-a şi alin.(2) din Codul familiei). 

Art.499 din NCC resistematizează materia obligaţiei de întreţinere aşa cum este aceasta reglementată 

de Codul familiei, incluzând obligaţia părinţilor de a da întreţinere copilului lor minor în capitolul 

referitor la autoritatea părintească.  Cu toate acestea, considerăm că prevederile din acest articol se vor 

completa corespunzător cu cele din Titlul V „Obligaţia de întreţinere”. 
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Obligaţia de întreţinere, aşa cum este definită la Art.499 alin.(1), este o îndatorire complexă a 

părinţilor faţă de copiii minori, constând în asigurarea traiului (urmând a se înţelege, potrivit doctrinei 

actuale, asigurarea alimentelor, a îmbrăcămintei, a medicamentelor, a locuinţei minorului), precum şi a 

educaţiei, învăţăturii şi pregătirii profesionale a acestora.  Definiţia se regăseşte şi în doctrina actuală 

şi, într-o formă relativ similară, şi în Art.44 alin.(2) din Legea nr.272/2004. 

Noua reglementare aduce o clarificare expresă naturii juridice a obligaţiei de întreţinere reglementate 

în Codul familiei, prevăzând că această obligaţie aparţine ambilor părinţi „în mod solidar”.  În lipsa 

acestei dispoziţii exprese în Codul familiei, practica şi doctrina dezvoltate sub regimul acestuia au 

stabilit că această obligaţie este una in solidum, cu efectul că părinţii sunt consideraţi obligaţi în comun 

la întreţinere, fiecare contribuind proporţional cu mijloacele sale, contribuţia interesând însă doar 

raporturile între părinţi, întrucât faţă de copil fiecare dintre părinţi este ţinut pentru tot. 

Ca şi în actuala reglementare, obligaţia subzistă şi în cazul în care minorul are un venit propriu dar 

acesta nu este îndestulător.  Noul text consacră, la alin.(3), obligaţia de întreţinere a copilului major 

aflat în continuarea studiilor până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani 

(Art.499), o soluţie aplicată constant în practică, pornind de la interpretarea dispoziţiilor Art.86 alin.(1) 

din Codul familiei care prevede că obligaţia de întreţinere există între părinţi şi copii, fără a se distinge 

după vârsta acestora, şi, prin asemănare, de la reglementarea pensiei de urmaş.  În caz de neînţelegere 

va stabili instanţa de tutelă în condiţiile prevăzute la alin.(4). 

Art.502 prevede că drepturile şi îndatoririle părinteşti cu privire la bunurile copilului sunt aceleaşi cu 

cele ale tutorelui, mai puţin cele privitoare la întocmirea inventarului menţionat la Art.140 în cazul în 

care copilul nu are alte bunuri decât de uz personal (prevedere omoloagă Art.105 alin.(3) din Codul 

familiei). 

(iii). Capitolul III „Exercitarea autorităţii părinteşti” 

[Art.503-507] NCC dedică un capitol reglementării modului de exercitare a autorităţii părinteşti, 

de regulă, dar şi în cazurile speciale: divorţ, faţă de copilul dinafara căsătoriei, prin învoiala părinţilor 

şi de către un singur părinte. 

Ca regulă, părinţii exercită împreună şi în mod egal autoritatea părintească (Art.503 alin.(1)). 

Principiul egalităţii părinţilor în privinţa drepturilor şi îndatoririlor faţă de copii lor minori, indiferent 

de natura acestora, există în Codul Familiei (Art.97 teza I), iar cel al egalităţii se desprinde din 

principiul egalităţii soţilor precum şi din lipsa unor prevederi contrare în legislaţie. 

Art.503 alin.(2) introduce o prezumţie de mandat reciproc între părinţi cu privire la încheierea actelor 

curente pentru exercitarea drepturilor şi îndeplinirea îndatoririlor părinteşti, prezumţie care va 

funcţiona faţă de terţii de bună-credinţă. 

În cazul divorţului părinţilor, autoritatea părintească se exercită potrivit dispoziţiilor referitoare la 

efectele divorţului asupra raporturilor dintre părinţi şi copii (Art.504). regulile de la divorţ se vor aplica 

şi în ce priveşte exercitarea autorităţii părinteşti de către părinţii copilului din afara căsătoriei, în cazul 

în care aceştia nu locuiesc împreună (Art.505 alin.(2)), precum şi în cazul stabilirii filiaţiei (Art.505 

alin.(3)).  Dacă filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost stabilită faţă de ambii părinţi, aceştia vor 

exercita autoritatea părintească în comun şi în mod egal (Art.505 alin.(1)). 



 

96 
 

Art.506 dă dreptul părinţilor de a se învoi cu privire la exercitarea autorităţii părinteşti ori cu privire la 

luarea unor măsuri de protecţia a copilului, cu respectarea interesului acestuia şi cu încuviinţarea 

instanţei de tutelă, care îl va asculta pe minor conform legii. Textul este deschis interpretării, nefiind 

clar dacă sunt vizate convenţii încheiate de părinţi prin care se derogă, de pildă, de la regula egalităţii 

şi solidarităţii exercitării autorităţii părinteşti, şi, în acest caz, dacă derogarea trebuie să fie limitată la 

anumite acte, drepturi sau îndatoriri, şi produce efecte doar o perioadă limitată de timp. 

În afară de cazurile divorţului, stabilirii filiaţiei, copilului dinafara căsătoriei ai cărui părinţi nu 

locuiesc împreună, cazuri în care instanţa de tutelă poate acorda exercitarea autorităţii numai unuia 

dintre părinţi, autoritatea părintească poate fi exercitată numai de un părinte în cazul în care celălalt 

părinte este mort, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicţie, decăzut din exerciţiul 

drepturilor părinteşti sau, din orice motiv, se află în imposibilitate de a-şi exprima voinţa (Art.507). 

(iv). Capitolul IV „Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti” 

[Art.508-512] NCC introduce o reglementare mai detaliată şi mai completă cu privire la 

decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti, având în vedere atât dispoziţiile Codului familiei, cât şi 

pe cele din Legea nr.272/2004. 

Art.508 dispune, la alin.(1), că instanţa de tutelă, la sesizarea organelor autorităţilor administraţiei 

publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, poate pronunţa decăderea din exerciţiul drepturilor 

părinteşti dacă părintele pune în pericol viaţa, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente 

aplicate acestuia, prin consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuzivă, neglijenţă gravă în 

îndeplinirea obligaţiilor părinteşti ori atingerea gravă a interesului superior al acestuia. 

Organele autorităţii administraţiei publice locale la care face referire textul sunt direcţiile generale de 

asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, serviciile publice de asistenţă socială care, potrivit 

Art.36 din Legea nr.272/2004, au dreptul să efectueze vizite la locuinţa minorilor despre care există 

informaţii că ar fi puşi în pericol în mediul familial, şi dacă, în urma acestor vizite, se constată că 

dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială este primejduită, sunt obligate să sesizeze de 

îndată instanţa competentă în vederea decăderii totale sau parţiale a unuia sau ambilor părinţi din 

drepturile părinteşti. 

Potrivit Art.508 alin.(2), cererea se judecă de urgenţă, cu citarea părinţilor şi analiza raportului de 

anchetă psihosocială, prezenţa procurorului fiind obligatorie.  Textul nu prevede expres că instanţa de 

tutelă este obligată să dea ascultare minorului în condiţiile legii;  potrivit principiilor generale privind 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului, acesta ar trebui ascultat într-o cauză care îl priveşte, iar 

dacă legiuitorul intenţiona să stabilească o excepţie de la acest principiu, ea trebuia prevăzută expres. 

Decăderea din drepturile părinteşti este totală şi se întinde asupra tuturor copiilor născuţi la data 

pronunţării hotărârii, dar instanţa poate dispune ca decăderea să privească numai anumite drepturi, ori 

exercitarea autorităţii părinteşti numai cu privire la anumiţi copii, dar numai dacă prin aceasta nu se 

primejduieşte creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a copiilor (Art.509).  Faţă de 

gravitatea lor, considerăm că, la stabilirea unei decăderi parţiale, instanţa trebuie să se asigure că 

limitarea măsurii nu periclitează, de asemenea, nici viaţa, sănătatea sau dezvoltarea fizică a copiilor. 

Decăderea din exerciţiul drepturilor părinteşti nu scuteşte părintele de obligaţia de a da întreţinere 

copilului (Art.510). 
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Dacă, prin aplicarea măsurii decăderii, copilul se află în situaţia de a fi lipsit de îngrijirea ambilor 

părinţi, se instituie tutela (Art.511). 

Instanţa de tutelă redă exerciţiul drepturilor părinteşti dacă au încetat împrejurările care au dus la 

decăderea din exerciţiul acestora şi dacă părintele nu mai pune în pericol viaţa, sănătatea şi dezvoltarea 

copilului, până la soluţionarea cererii instanţa putând îngădui părintelui să aibă legături personale cu 

copilul, dacă aceasta este în interesul superior al acestuia. 

1.3.(e). Titlul V „Obligaţia de întreţinere” 

[Art.513-534] Ultimul titlu din Cartea a II-a „Familia” din NCC conţine dispoziţiile privitoare la 

obligaţia legală de întreţinere care există între soţ şi soţie, rude în linie dreaptă, fraţi şi surori, precum 

şi între celelalte persoane prevăzute expres de lege, printre care şi foştii soţi, în condiţiile legii.  Aşa 

cum am arătat mai sus, obligaţia de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor a fost preluată de NCC în 

cadrul Titlului IV „Autoritatea părintească”, dar considerăm că prevederea de la Art.499 se va 

completa corespunzător cu cele cuprinse în prezentul titlu. 

Noua reglementare nu aduce modificări majore celei existente.  Notăm, totuşi, modificarea, în noua 

codificare, a dispoziţiilor Art.94 din Codul familiei, în sensul că obligaţia de întreţinere se va calcula 

din venitul net al debitorului, iar nu din câştigurile sale din muncă, ceea ce ni se pare o soluţie 

echitabilă.  De asemenea, se clarifică expres modalitatea de executare a obligaţiei de întreţinere, care 

se satisface, în principal, în natură, şi doar în subsidiar prin echivalent, şi se codifică o soluţie deja 

adoptată în practică privind dreptul la restituirea întreţinerii al celui care a prestat-o fără a fi avut 

această obligaţie. 

[Impact]  Nu remarcăm un impact instituţional al prevederilor NCC din acest titlu.  Cu 

privire la faptul că, potrivit noii reglementări, cauzele privitoare la obligaţia de întreţinere vor fi de 

competenţa nou-createi instanţe de tutelă, precizăm că, în prezent, cauzele având ca obiect obligaţia de 

întreţinere sunt de competenţa instanţelor, secţiilor, respectiv, după caz, completelor pentru minori şi 

familie, astfel încât, cel puţin în prima etapă de implementare a NCC, în care competenţele instanţei de 

tutelă se vor exercita de către acestea, considerăm că noua reglementare nu va produce un impact din 

punct de vedere al resurselor umane sau financiar. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.513-515] Noua reglementare prevede expres caracterul legal al obligaţiei de întreţinere, care 

există numai între persoanele, şi numai cu îndeplinirea condiţiilor expres prevăzute de lege (Art.513).  

Deşi menţionat constat în doctrină, acesta nu este reglementat expres în Codul familiei.  Pe lângă 

caracterul legal şi, aşa cum s-a stabilit în doctrină, imperativ, obligaţia de întreţinere are şi un caracter 

reciproc (care rezultă din formularea de la Art.513 teza I) şi personal, stingându-se prin moartea 

creditorului sau debitorului, dacă legea nu prevede altfel, şi neputând fi cedată (nici activ nici pasiv) 

(Art.514).  Art.515 prevede că nimeni nu poate renunţa pentru viitor la dreptul său la întreţinere. 
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(ii). Capitolul II „Persoane între care există obligaţia de întreţinere şi 

ordinea în care aceasta se datorează” 

[Art.516-523] Noua reglementare prevede expres categoriile de persoane între care există 

obligaţia legală de întreţinere (Art.516), menţinând reglementarea actuală (Art.86 din Codul familiei).  

Mutarea dispoziţiilor expres referitoare la obligaţia de întreţinere datorată de părinţi copiilor în titlul 

referitor la autoritatea părintească nu poate fi considerată o modificare de regim juridic, întrucât textul 

Art.516 alin.(1) menţionează expres că obligaţia de întreţinere se datorează între rude în linie dreaptă, 

inclusiv în cazul rudeniei prin adopţie, iar Art.525 reglementează expres condiţiile obligaţiei de 

întreţinere datorate minorului de părinţii săi. 

După această dispoziţie de principiu, NCC reglementează expres câteva cazuri speciale de obligaţie de 

întreţinere.  Art.517 reglementează cazul întreţinerii copilului de către soţul părintelui său, cu condiţia 

ca acesta să fi contribuit la întreţinerea copilului iar părintele copilului să fie mort, dispărut sau în 

nevoie, cu obligaţia reciprocă pentru copil de a da întreţinere celui care l-a întreţinut timp de 10 ani 

(preluat de la Art.87 din Codul familiei). 

Art.518 reglementează obligaţia de întreţinere aparţinând moştenitorilor persoanei care a fost obligată 

la întreţinerea unui minor sau care i-a dat întreţinere fără a avea această obligaţie legală, care sunt 

ţinuţi, în măsura bunurilor moştenite, să continue întreţinerea dacă părinţii minorului au murit, sunt 

dispăruţi sau în nevoie, însă numai cât timp cel întreţinut este minor.  În cazul în care sunt mai mulţi 

moştenitori, obligaţia lor este solidară, fiecare contribuind la întreţinerea minorului proporţional cu 

valoarea bunurilor moştenite.  Textul reia dispoziţiile Art.96 din Codul familiei. 

Regulile referitoare la ordinea în care se datorează întreţinerea prevăzute de Art.89 din Codul familiei 

sunt menţinute de Art.519 din noua reglementare, cu două precizări.  În primul rând, se menţionează 

expres categoria foştilor soţi, care, alături de soţi, îşi datorează întreţinere înaintea celorlalţi obligaţi 

(lit.a)).  În reglementarea actuală, această regulă rezultă din coroborarea Art.24 alin.(1) şi Art.41 

alin.(2)-(5) din Codul familiei.  În al doilea rând, este eliminată menţiunea expresă din actuala 

reglementare conform căreia adoptatorul datorează întreţinere înaintea părinţilor fireşti, această regulă 

desprinzându-se din efectele adopţiei cu privire la rudenie.  Pentru clarificare, Art.520 specifică 

efectele încetării adopţiei asupra obligaţiei de întreţinere, adoptatul putând solicita întreţinere numai de 

la rudele sale fireşti (sau, după caz, de la soţ), ceea ce constituie, de asemenea, o aplicaţie a efectelor 

încetării adopţiei asupra rudeniei. 

După soţi şi foşti soţi, datorează întreţinere descendentul înaintea ascendentului şi, dacă sunt mai 

mulţi, cei mai apropiaţi în grad înaintea celor mai îndepărtaţi (Art.519 lit.b)), şi, în fine, fraţii şi 

surorile după părinţi, dar înaintea bunicilor (Art.519 lit.c)). 

Sunt preluate dispoziţiile Art.90 din Codul familiei privind pluralitatea de debitori, caz în care aceştia 

sunt ţinuţi fiecare în funcţie de mijloacele pe care le au, iar, în cazul părintelui cu drept de întreţinere 

de la mai mulţi copii, se menţine dispoziţia că acesta poate, în cazuri urgente, să pornească acţiunea 

numai împotriva unuia dintre ei, acesta având un drept de regres împotriva celorlalţi pentru partea 

fiecăruia (Art.521). 

De asemenea, se menţin prevederile Art.91 din Codul familiei privitoare la subsidiaritatea obligaţiei în 

cazul lipsei de mijloace (Art.522), şi cele ale Art.92 despre divizibilitatea întreţinerii în cazul în care 

cel obligat nu poate presta în acelaşi timp întreţinerile tuturor celor îndreptăţiţi (Art.523). 
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(iii). Capitolul III „Condiţiile obligaţiei de întreţinere” 

[Art.524-528] NCC menţine în general condiţiile obligaţiei de întreţinere din legislaţia actuală, 

dar conţine dispoziţii mai detaliate, într-o sistematizare superioară celei existente. 

Cu privire la creditor, se păstrează regula că are drept la întreţinere numai cel aflat în nevoie, 

neputându-se întreţine din munca sa sau din bunurile sale (Art.524 care reia Art.86 alin.(2) din Codul 

familiei).  În ce priveşte starea de nevoie a minorului care cere întreţinere de la părinţii săi, se 

precizează că acesta se află în nevoie dacă nu se poate întreţine din munca sa, chiar dacă ar avea 

bunuri, dar, dacă părinţii nu ar putea presta întreţinerea fără a-şi periclita propria existenţă, instanţa de 

tutelă poate încuviinţa ca întreţinerea să se asigure prin valorificarea bunurilor pe care acesta le are, cu 

excepţia celor de strictă necesitate (Art.526). 

Pierde calitatea de creditor al obligaţiei de întreţinere cel care s-a făcut vinovat faţă de debitor de fapte 

grave, contrare legii sau bunelor moravuri, iar creditorul aflat în nevoie din propria sa culpă poate cere 

numai întreţinerea de strictă necesitate.(Art.527). 

Debitor al obligaţiei de întreţinere poate fi numai cel care are mijloacele pentru a plăti sau posibilitatea 

de a le obţine, la stabilirea mijloacelor sale urmând a se avea în vedere veniturile şi bunurile sale 

precum şi posibilitatea de realizare a acestora, precum şi, pe de altă parte, celelalte obligaţii ale sale 

(Art.527). 

Dovada condiţiilor obligaţiei de întreţinere - a stării de nevoie a creditorului şi a mijloacelor 

debitorului se dovedeşte prin price mijloc de probă (Art.528). 

(iv). Capitolul IV „Stabilirea şi executarea obligaţiei de întreţinere” 

[Art.529-534] Art.529 menţine regula din Art.94 din Codul familiei, potrivit cu care întreţinerea 

este datorată potrivit cu starea de nevoie a celui care o cere şi cu mijloacele celui care e chemat să o 

plătească.  Date fiind aceste criterii de stabilire a obligaţiei, instanţa de tutelă va putea mări sau 

micşora pensia de întreţinere sau dispune încetarea plăţii ei dacă intervin schimbări în starea de nevoie 

a creditorului sau în mijloacele celui care o datorează (Art.531 alin.(1)). 

Sunt menţinute cotele din venitul lunar net (Art.94 alin.(2) din Codul familiei se referă limitativ la 

„câştigul din muncă”), datorate de părinte pentru întreţinerea copiilor, stabilindu-se, la Art.529 alin.(3), 

că întreţinerea datorată copiilor adunată cu cea datorată altor persoane nu poate depăşi jumătate din 

venitul lunar net al celui obligat.  Această plafonare provine din dispoziţia de la Art.41 alin.(3) din 

Codul familiei, care stabileşte cuantumul maxim al întreţinerilor plătibile copiilor şi fostului soţ. 

Spre deosebire de Art.93 din Codul familiei, Art.530 din noua reglementare stabileşte expres că 

obligaţia de întreţinere se execută în principal de bunăvoie, în natură (alin.(1)) şi doar în subsidiar, 

dacă ea nu este executată de bunăvoie, instanţa de tutelă poate dispune executarea acesteia prin plata 

unei pensii de întreţinere, în bani, sau sub forma unei sume fixe (care se indexează de drept trimestrial 

cu rata inflaţiei, potrivit Art.531 alin.(2)), ori ca o cotă procentuală din veniturile debitorului, cu 

respectarea cotelor maxime reglementate. 

Pensia de întreţinere se datorează de la data cererii de chemare în judecată sau de la o dată anterioară, 

dacă introducerea cererii a fost întârziată din culpa debitorului (Art.532), şi se plăteşte în rate periodice 

la termenele stabilite de părţi sau de instanţa de tutelă (Art.533 alin.(1)) sau, dacă părţile aşa convin, 
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sau dacă instanţa de tutelă decide acest lucru pentru motive temeinice, se plăteşte ca o sumă globală, în 

mod anticipat pentru o perioadă mai lungă sau chiar pentru întreaga perioadă pentru care se datorează 

întreţinerea (Art.533 alin.(3)). 

În fine, Art.534 codifică soluţia dată de doctrină şi jurisprudenţă cu privire la dreptul celui care, din 

orice motiv, dovedeşte că întreţinerea prestată de bunăvoie sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti 

nu era datorată, de a cere restituirea întreţinerii fie de la cel căruia i-a prestat-o, fie de cel care o datora, 

pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. 

1.4. Cartea a III-a „Despre bunuri” 

1.4.(a). Titlul I „Bunurile şi drepturile reale în general” 

[Art.535-554] Remarcăm în primul rând faptul că dispoziţiile cuprinse în acest titlu reprezintă, în 

mare măsură, rezultatul transpunerii opiniilor constant exprimate în doctrină şi practica judiciară cu 

privire la definirea şi clasificarea bunurilor, precum şi cu privire la identificarea drepturilor reale.  În 

afara acestei consacrări legislative a abordărilor doctrinare, au fost introduse unele clarificări şi 

actualizări ale unor concepte deja reglementate în CC.  Ca noutate, remarcăm şi faptul că formele de 

proprietate - publică, respectiv privată - au fost definite expres. 

[Impact]  Având în vedere faptul că prevederile cuprinse în prezentul titlu reprezintă, în mare 

măsură, o codificare a abordărilor deja existente în doctrină şi în practica judiciară, considerăm că 

acestea nu vor genera asupra sistemului judiciar actual un impact financiar, bugetar, ori sub aspectul 

resurselor umane. 

(i). Capitolul I „Despre bunuri în general” 

(a) Secţiunea 1 „Despre distincţia bunurilor” 

[Art.535-546] În primul rând, Art.535 introduce o definiţie a conceptului de „bunuri”, noţiune 

utilizată şi în reglementarea anterioară, dar definită doar la nivel doctrinar.  NCC preia opinia constant 

exprimată în doctrina juridică, potrivit căreia noţiunea de bunuri comportă două înţelesuri - acela de 

lucru, respectiv acela de drept referitor la lucru - şi o transpune în Art.535, care preia înţelesul restrâns 

al acestei noţiuni, respectiv acela de lucruri ce fac obiectul unui drept patrimonial, respectiv în Art.542, 

care se referă la drepturile asupra bunurilor. 

NCC renunţă la modalitatea anterioară de definire a bunurilor imobile în funcţie de natura, destinaţia 

sau obiectul acestora.  Art.537 defineşte bunurile imobile în primul rând prin raportare la natura 

acestora, dar cuprinde şi o nouă definiţie a „imobilelor prin destinaţie”, al căror criteriu de identificare 

constă în accesorialitatea faţă de un imobil prin natura sa, indiferent dacă acest caracter accesoriu 

decurge sau nu din voinţa unei persoane, subliniindu-se faptul că această accesorialitate trebuie să aibă 

„caracter permanent”.  Consecvent cu principiul instituit de Art.537 cu privire la identificarea 

imobilelor prin destinaţie (noţiune ce nu este însă utilizată de NCC), Art.538 statuează că lucrurile nu 

îşi schimbă caracterul imobil în cazul în care sunt parţial detaşate dintr-un imobil, dacă sunt destinate 

pentru a fi reintegrate în acesta (menţinându-se astfel atât caracterul de accesorialitate, cât şi caracterul 

permanent al acesteia).  Cu toate acestea, prevederile Art.538 alin.(2), deşi corespund principiului 

reglementat de Art.537 şi de Art.538 alin.(1) - respectiv acela potrivit căruia accesorialitatea determină 

caracterul imobil - sunt, în opinia noastră, defectuos redactate.  Este ,astfel, discutabil momentul la 

care materialele devin bunuri imobile, Art.538 alin.(2) făcând referire la două momente distincte în 
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timp: „materialele aduse” (subl.ns.), respectiv „momentul în care au dobândit această destinaţie” 

(sublinierea noastră).  Având în vedere dispoziţiile principiale ale Art.537, care defineşte 

accesorialitatea prin „încorporarea” unui bun într-un bun imobil, credem că şi dispoziţiile Art.538 

alin.(2) trebuie interpretate în acelaşi sens, respectiv materialele dobândesc destinaţia de bun imobil în 

momentul în care sunt încorporate, cu caracter permanent, într-un alt bun imobil.  Este recomandabil, 

însă, ca legiuitorul să clarifice acest aspect, pentru a nu lăsa loc unor interpretări contradictorii în 

practică. 

Art.539 cuprinde o nouă definiţie a noţiunii de „bunuri mobile”, conformă cu opiniile exprimate în 

doctrina judiciară, care subliniau necesitatea simplificării definiţiei acestui concept.  De asemenea, 

remarcăm actualitatea exemplelor utilizate, respectiv referirea la „undele electromagnetice” şi „energia 

de orice fel”.  De asemenea, subliniem şi noutatea definirii, prin Art.540 alin.(1), a conceptului de 

„bunuri mobile prin destinaţie”, concept utilizat în doctrină.  Art.540 alin.(2) răspunde şi observaţiilor 

doctrinare potrivit cărora bunurile mobile prin anticipaţie au un caracter mobiliar relativ, această 

calificare producându-şi efectele doar între părţile contractante, iar faţă de terţi doar de la data 

desprinderii efective a acelor bunuri de fondul în care erau încorporate.  Astfel, potrivit art. 540 

alin.(2), opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic, prin care bunurile imobile devin mobile prin 

anticipaţie, se va asigura prin notarea în cartea funciară. 

O noutate o reprezintă şi reglementarea, prin Art.541, a universalităţii de fapt.  Deşi în doctrina 

juridică acest concept era recunoscut, existau opinii contradictorii cu privire la posibilitatea instituirii 

sale prin simpla manifestare de voinţă a unei persoane, în lipsa unei dispoziţii legale exprese. 

Tot nouă este şi introducerea într-un act normativ a unei clasificări a bunurilor dezvoltate în doctrină;  

astfel, Art.543-546 clasifică bunurile în  (i) fungibile şi nefungibile (Art.543),  (ii) consumptibile şi 

neconsumptibile (Art.544),  (iii) divizibile şi indivizibile (Art.545),  (iv) principale şi accesorii 

(Art.546), prin raportare la criteriile utilizate în doctrină. 

(b) Secţiunea a 2-a „Produsele bunurilor” 

[Art.547-550] Art.547-550 cuprind definiţii actualizate ale noţiunilor de fructe (Art.548) şi 

producte (Art.549), precum şi clarificări cu privire la momentul la care se naşte dreptul de proprietate 

asupra acestora.  Art.550 alin.(4) reprezintă o reglementare nouă, ce corespunde unor interpretări din 

doctrină şi practica judiciară, instituind un drept de retenţie asupra fructelor/productelor în favoarea 

aceluia care a avansat cheltuielile necesare pentru producerea şi perceperea lor, până la restituirea de 

către proprietar a cheltuielilor respective.  Remarcăm, astfel, reglementarea expresă de către NCC a 

dreptului de retenţie, drept ce reprezenta, până la data adoptării NCC, o creaţie a practicii judiciare. 

(ii). Capitolul II „Drepturile reale în general” 

[Art.551-554] În cadrul acestui capitol al NCC sunt enumerate drepturile reale (Art.551), formele 

de proprietate (Art.552), precum şi criteriile pe baza cărora se identifică bunurile ce fac obiectul 

proprietăţii private (Art.553) sau al proprietăţii publice (Art.554). 

Fără a defini drepturile reale, NCC include în Art.551, cu caracter de noutate, o enumerare a 

drepturilor reale (atât principale, cât şi accesorii), enumerare ce corespunde interpretărilor date acestui 

concept în doctrina juridică.  Remarcăm instituirea caracterului „legal” al drepturilor reale, Art.551 

pct.11 statuând expres că sunt reale „alte drepturi cărora legea le recunoaşte acest caracter”, precum şi 
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menţionarea expresă în categoria drepturilor reale a dreptului de administrare, a dreptului de 

concesiune, precum şi a dreptului de folosinţă.  Deşi dreptul de administrare a bunurilor proprietate 

publică (sublinierea noastră) şi dreptul de concesiune erau unanim calificate în doctrină şi în practica 

judiciară ca drepturi reale, menţionarea lor expresă în NCC subliniază încă o dată actualitatea acestei 

reglementări.  În ceea ce priveşte menţionarea dreptului de folosinţă ca drept real, remarcăm faptul că, 

pe de o parte, în cuprinsul acestui articol nu se indică tipul de drept de folosinţă avut în vedere, iar, pe 

de altă parte, NCC cuprinde dispoziţii speciale aplicabile dreptului de folosinţă cu titlu gratuit, 

aplicabil cu privire la bunurile ce fac obiectul unui drept de proprietate publică.  Deoarece doctrina 

juridică recunoştea, anterior NCC, şi existenţa unui drept real de folosinţă asupra terenurilor, în 

condiţiile Art.18 alin.(3) din Legea nr.18/1991, dar califica dreptul de folosinţă născut, spre exemplu, 

din contractele de locaţiune, ca drept de creanţă, actuala reglementare din Art.551 pct.9 este 

susceptibilă să genereze interpretări diferite în practică.  Din acest motiv, considerăm utilă clarificarea, 

prin viitoarea lege de punere în aplicare a NCC, a noţiunii de drept de folosinţă avută în vedere de 

Art.551 pct.9 (presupunem doar că legiuitorul NCC a avut în vedere dreptul de folosinţă cu titlu gratuit 

reglementat de Art.874-875).  Având în vedere enumerarea limitativă a drepturilor reale (implicit prin 

instituirea caracterului legal al acestora), remarcăm faptul că dreptul de retenţie - drept recunoscut, 

până la NCC, de doctrină şi de practica judiciară - nu este calificat ca drept real, în pofida opiniei 

unanim exprimată în doctrină anterior adoptării NCC. 

Remarcăm, drept noutate, şi includerea unor definiţii cu privire la obiectul dreptului de proprietate 

privată (Art.553), respectiv al dreptului de proprietate publică (Art.554).  De asemenea, o noutate o 

reprezintă şi dispoziţiile Art.553 alin.(2) care, spre deosebire de Art.447 CC, prevăd că moştenirile 

vacante şi imobilele fără stăpân (imobilele cu privire la care proprietarul iniţial a renunţat la dreptul de 

proprietate), intră în domeniul privat al comunelor, oraşelor sau municipiilor.  Această abordare a 

legiuitorului NCC este consecventă cu clasificarea propusă în vederea identificării bunurilor ce fac 

parte din domeniul public, existenţa unui uz sau interes public fiind dificil de justificat în cazul 

moştenirilor vacante sau a imobilelor fără stăpân. 

1.4.(b). Titlul II „Proprietatea privată” 

[Art.555-692] NCC reglementează pe larg în acest titlu regulile privind conţinutul, întinderea şi 

stingerea dreptului de proprietate privată, limitele exercitării dreptului de proprietate, accesiunea, ca 

mod de dobândire a dreptului de proprietate privată, precum şi două dintre modalităţile specifice 

dreptului de proprietate privată, respectiv proprietatea comună şi, cu titlu de noutate, proprietatea 

periodică. 

Deoarece multe dintre dispoziţiile NCC cuprinse în acest titlu reprezintă abordări cu totul noi ale unor 

probleme intens dezbătute în doctrina juridică, am inclus comentarii detaliate cu privire la acestea pe 

parcursul analizei referitoare la dispoziţiile relevante.  Subliniem, însă, noutatea şi importanţa 

prevederii Art.556 alin.(4), potrivit căreia întabularea în cartea funciară a drepturilor reale are efect 

constitutiv.  Această abordare va „revoluţiona” sistemul de publicitate al cărţilor funciare, generând un 

impact semnificativ asupra activităţii birourilor de carte funciară şi putând conduce inclusiv la 

creşterea numărului unui anumit tip de acţiuni pe rolul instanţelor judecătoreşti. 

Trebuie remarcată şi codificarea, în premieră, a regulilor referitoare la acţiunea în revendicare, dar şi 

reglementarea detaliată a principiilor aplicabile în cazul accesiunii şi al proprietăţii comune. 
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[Impact]  Întrucât dispoziţiile cuprinse în acest titlu reprezintă, în mare măsură, o transpunere 

a principiilor enunţate de CC sau a opiniilor formulate în doctrină şi în practica judiciară, nu este de 

aşteptat ca acestea să producă un impact instituţional, financiar-bugetar sau administrativ asupra 

actualului sistem judiciar, cu excepţia creşterii volumului de activitate al birourilor de cadastru şi 

publicitate imobiliară, care va genera inclusiv nevoia creşterii numărului de persoane implicate în 

activitatea acestora.  În afară de aceasta, deşi nu reprezintă obiectul prezentei analize, remarcăm 

atribuţiile acordate instanţelor judecătoreşti, care au, potrivit noilor reglementări, dreptul de a interveni 

pentru a suplini voinţa părţilor în anumite situaţii prevăzute de lege;  spre deosebire, însă, de situaţiile 

anterior reglementate, instanţele vor suplini voinţa părţilor fără a se limita la anumite obligaţii asumate 

anterior de acestea, ci având dreptul să aprecieze, pe considerente de utilitate şi oportunitate, asupra 

necesităţii încheierii unor acte juridice sau chiar cu privire la obligarea unor coproprietari să renunţe la 

cota-parte ce le revine din dreptul de proprietate (Art.692).  Considerăm că, în multe cazuri, aceste 

atribuţii nou-acordate instanţelor judecătoreşti sunt excesive ar putea chiar crea probleme de 

constituţionalitate;  comentarii detaliate în acest sens au fost incluse în cuprinsul analizei referitoare la 

articolele NCC relevante. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.555-566] Având în vedere dispoziţiile cuprinse în acest capitol, remarcăm, încă o dată, 

sistematizarea şi definirea unor concepte fundamentale pentru reglementarea cât mai completă a 

regimului juridic aplicabil proprietăţii private.  Astfel, pe lângă enumerarea completă, cu respectarea 

opiniilor exprimate în doctrină, a modurilor de dobândire a proprietăţii, remarcăm identificarea 

cazurilor în care dreptul de proprietate privată se stinge, precum şi definirea modalităţii specifice de 

apărare a dreptului de proprietate, respectiv acţiunea în revendicare. 

[Impact]  Întrucât principiile transpuse prin dispoziţiile cuprinse în acest capitol existau deja 

în doctrină şi jurisprudenţă, considerăm că impactul acestora din punct de vedere instituţional, ori 

financiar-bugetar asupra sistemului judiciar va fi, practic, inexistent.  De asemenea, aceste dispoziţii 

ale NCC nu vor genera un impact în ceea ce priveşte resursele umane alocate actualului sistem 

judiciar. 

(a) Secţiunea 1 „Conţinutul, întinderea şi stingerea dreptului 

de proprietate privată” 

[Art.555-562] Astfel cum am indicat mai sus, NCC cuprinde prevederi exprese şi mai detaliate 

decât cele cuprinse la Art.480-482 CC cu privire la proprietate.  De asemenea, noile prevederi sunt 

sistematizate diferit, ceea ce ar trebui să conducă la o mai bună înţelegere a conceptelor reglementate. 

Prin Art.555, legiuitorul NCC a preluat definiţia conţinutului dreptului de proprietate instituită de 

Art.480 CC, modificând-o în acord cu interpretările şi observaţiile formulate în doctrina juridică. 

Definirea limitelor exercitării dreptului de proprietate, prin Art.556, este, însă, o noutate faţă de 

reglementarea anterioară.  Deşi redactarea este conformă cu opiniile exprimate în doctrină, remarcăm 

faptul că legiuitorul NCC, atunci când indică criteriul de identificare a limitelor exercitării dreptului de 

proprietate, se referă la limitele corporale ale lucrurilor ce fac obiectul dreptului de proprietate.  Acest 

criteriu nu este, însă, aplicabil în cazul bunurilor necorporale;  va rămâne astfel în sarcina doctrinei şi a 

practicii judiciare să stabilească limitele exercitării dreptului de proprietate privată în cazul bunurilor 

necorporale.  Dispoziţiile Art.556 alin.(2) şi (3), potrivit cărora exercitarea atributelor dreptului de 
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proprietate poate fi limitată prin lege sau chiar prin convenţie, este conformă atât cu dispoziţiile 

Constituţiei, cât şi cu principiile enunţate de CEDO. 

Art.557 cuprinde o enumerare completă a modurilor de dobândire a dreptului de proprietate privată, 

preluând astfel criticile formulate în doctrină cu privire la reglementarea anterioară a Art.644 şi 

Art.645 CC.  Deosebit de importantă este dispoziţia cuprinsă în Art.557 alin.(4), potrivit căreia dreptul 

de proprietate asupra imobilelor se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară, cu excepţia cazurilor în 

care legea prevede altfel, în mod expres.  Caracterul constitutiv de drept al înscrierii în cartea funciară 

reprezintă o modificare foarte importantă a actualului sistem juridic, cu evidente beneficii pe termen 

lung.  Având în vedere noutatea reglementării, este de aşteptat ca impactul practic al acestei 

reglementări să fie foarte puternic, fiind de aşteptat o creştere a volumului de activitate a oficiilor de 

cadastru şi publicitate imobiliară, precum şi creşterea semnificativă a numărului de acţiuni în prestaţie 

tabulară (practic, inexistente în ultimii ani).  Fiind vorba despre o modificare fundamentală în materia 

dobândirii dreptului de proprietate privată asupra imobilelor, credem că este recomandabilă 

desfăşurarea unei campanii intense de informare a publicului, pentru a se asigura o protecţie efectivă a 

drepturilor acestuia. 

Art.558 transpune principiul „res perit domini”, prevăzând totodată posibilitatea derogării de la 

această regulă prin convenţie. 

Art.559 reglementează întinderea dreptului de proprietate asupra terenurilor, respectiv cu privire la 

suprafaţa solului, subsolului şi a spaţiului de deasupra terenului.  Această reglementare, ce 

reformulează dispoziţiile anterioare ale Art.489 şi Art.490 CC, reprezintă un caz particular al 

principiului corporalităţii, prevăzut de Art.556.  Trebuie menţionat, însă, că exercitarea atributelor 

dreptului de proprietate asupra subsolului, apelor şi spaţiului de deasupra terenului urmează să se facă 

în condiţiile prevăzute de legile speciale.  Întrucât reglementarea cuprinsă în Art.559 are caracter 

general, credem că ar fi util ca, prin legea de aplicare a NCC, să fie nuanţate aceste dispoziţii, în sensul 

reglementării şi a abuzului de drept. 

Obligaţia de grăniţuire, reglementată de Art.560, nu constituie o noutate în ceea ce priveşte conţinutul 

său, ci o reformulare a principiului anterior instituit de Art.584 CC.  Dreptul de îngrădire prevăzut de 

Art.561, reprezintă, de asemenea, o reformulare a Art.585 CC. 

Remarcăm, sub acelaşi semn al sistematizării noţiunilor, noutatea reglementării modurilor de stingere 

a dreptului de proprietate privată, cuprinsă în Art.562, reglementare ce lipsea din legislaţia anterioară.  

În ceea ce priveşte posibilitatea renunţării la dreptul de proprietate privată asupra unor bunuri imobile, 

această situaţie era reglementată indirect, anterior NCC, doar de Legea nr.18/1991.  Sub acest aspect, o 

noutate o reprezintă dispoziţia potrivit căreia dreptul de proprietate privată asupra unui imobil se stinge 

prin înscrierea declaraţiei de renunţare în cartea funciară, ceea ce corespunde noului rol al cărţii 

funciare instituit de NCC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Apărarea dreptului de proprietate 

privată” 

[Art.563-566] Trebuie subliniată noutatea reglementării, prin NCC, a mijloacelor de acţiune 

pentru apărarea dreptului de proprietate privată, recunoscute atât în doctrină, cât şi în practica 

judiciară.  Lipsa reglementării exprese a acţiunii în revendicare a fost întotdeauna considerată un 

minus important al actualului CC. 
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Art.563 preia opiniile unanim exprimate în doctrină şi în practica judiciară cu privire la caracteristicile 

acţiunii în revendicare, atât în ceea ce priveşte imprescriptibilitatea acesteia, cât şi modul de exercitare.  

Recunoaşterea dreptului de proprietate al terţului dobânditor de bună-credinţă corespunde soluţiilor din 

practica judiciară, fiind un mijloc important pentru asigurarea stabilităţii circuitului civil.  Cu toate 

acestea, având în vedere faptul că Art.563 alin.(3) se referă la dobândirea cu bună-credinţă a dreptului 

de proprietate în condiţiile legii (sublinierea noastră), precum şi faptul că acest principiu a generat 

numeroase interpretări atât în doctrină, cât şi în practică, propunem ca, prin legea de aplicare a NCC, 

să se indice ipotezele la care face referire Art.563(3).  O asemenea interpretare legală ar conduce la 

uniformizarea soluţiilor ce vor fi adoptate în practica judiciară. 

Corespunzător noului caracter constitutiv recunoscut înscrierilor în cartea funciară, Art.565 prevede că 

proba dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară.  În practică, această dispoziţie va 

conduce la o creştere a numărului cauzelor având ca obiect rectificarea cărţilor funciare, acest tip de 

acţiune fiind singurul mijloc prin care se va putea cerceta legalitatea şi valabilitatea actelor care au stat 

la baza efectuării înscrierilor în cartea funciară. 

În ceea ce priveşte efectele acţiunii în revendicare, reglementate de Art.566, suntem din nou în 

prezenţa codificării opiniilor exprimate în doctrină şi în practica judiciară, ceea ce ar trebui să 

contribuie la aplicarea fără dificultăţi a noilor dispoziţii legale.  Din nou, remarcăm recunoaşterea 

expresă a dreptului de retenţie de care se bucură terţul care a efectuat cheltuieli necesare şi utile cu 

privire la bunul revendicat, până la restituirea cheltuielilor respective sau, după caz, până la data la 

care i se furnizează o garanţie îndestulătoare cu privire la rambursarea acestora. 

Tot o noutate, în ceea ce priveşte reglementarea expresă, o reprezintă şi prevederile Art.564 referitoare 

la acţiunile negatorii.  Întrucât şi aceste dispoziţii, ca şi cele referitoare la acţiunea în revendicare, 

reprezintă o transpunere a opiniilor constant exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă, efectul 

reglementării nu este de aşteptat să fie semnificativ. 

(ii). Capitolul II „Accesiunea” 

[Art.567-601] NCC reglementează pe larg accesiunea, ca mod de dobândire a dreptului de 

proprietate, preluând, pe de o parte, principiile instituite de CC, iar, pe de altă parte, instituind reguli ce 

doreau să clarifice această instituţie, în general prin preluarea unor soluţii evidenţiate de doctrină.  Cu 

toate acestea, în special în cazul determinării momentului la care se naşte dreptul de proprietate în 

temeiul accesiunii, dispoziţiile NCC sunt în continuare neclare şi vor trebui revizuite prin legea de 

punere în aplicare a NCC. 

Din punct de vedere al sistematizării, acest capitol al NCC analizează distinct accesiunea mobiliară de 

cea imobiliară, iar cu privire la acest ultim aspect prevede reglementări pentru fiecare caz de accesiune 

imobiliară - naturală sau artificială - analizat în doctrină şi identificat de practica judiciară. 

[Impact]  Având în vedere faptul că reglementările cuprinse în acest capitol propun soluţii 

pentru rezolvarea unor probleme teoretice analizate în doctrină şi în practică, preluând, în mare 

măsură, principiile deja reglementate şi interpretările doctrinare, nu este de aşteptat ca aceste dispoziţii 

să aibă un impact instituţional ori financiar-bugetar asupra sistemului judiciar actual.  Astfel cum am 

subliniat, însă, datorită schimbării rolului cărţii funciare şi instituirii caracterului constitutiv al 

înscrierilor, este de aşteptat ca activitatea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară să crească 

semnificativ, ceea ce va genera necesitatea asigurării personalului care să îndeplinească noile atribuţii.  
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Un comentariu detaliat cu privire la acest aspect va fi inclus în analiza referitoare la Titlul VII - 

„Cartea Funciară”. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.567-568] Art.567, care defineşte accesiunea ca mod de dobândire a proprietăţii, reprezintă o 

reformulare a reglementării anterior cuprinsă în Art.482 şi în Art.486 CC, renunţându-se la principiul 

potrivit căruia proprietarul unui bun dobândeşte proprietatea asupra produselor bunului în temeiul 

accesiunii.  În scopul sistematizării reglementării, Art.568 cuprinde o enumerare a tipurilor accesiunii, 

respectiv accesiune naturală şi artificială. 

(b) Secţiunea a 2-a „Accesiunea imobiliară naturală” 

[Art.569-576] În această materie, dispoziţiile cuprinse în NCC (Art.569-574), transpun, cu mici 

diferenţe generate de modernizarea exprimării şi de raţiuni de sistematizare, prevederile Art.495-498 şi 

ale Art.500-502 din CC. 

O noutate o reprezintă reglementarea cuprinsă în Art.575, care, spre deosebire de Art.502 CC, prevede 

că albia părăsită de o apă curgătoare care şi-a format un nou curs va avea regimul juridic stabilit prin 

legea specială.  Această dispoziţie corespunde principiilor ce guvernează, în legislaţia română, regimul 

aplicabil apelor, permiţând legiuitorului să intervină cu mai multă uşurinţă în cazul în care va fi 

necesară o modificare a reglementărilor existente. 

În ceea ce priveşte accesiunea naturală asupra animalelor, Art.576 stabileşte noi reguli faţă de cele 

instituite anterior de Art.503 CC.  În primul rând, Art.576 alin.(1) reglementează accesiunea naturală 

asupra animalelor domestice, ipoteză ce lipsea din cuprinsul Art.503 CC.  Potrivit noilor dispoziţii, 

proprietarul terenului pe care s-au rătăcit animale domestice devine şi proprietar al acestora, în cazul în 

care nu sunt revendicate de proprietarul iniţial în termen de 30 de zile de la data la care proprietarul 

terenului a depus, la primăria localităţii, o declaraţie scrisă prin care a anunţat faptul că animalele au 

pătruns pe terenul său.  În plus, Art.576 nu mai face referire la animalele sălbatice, singurele avute în 

vedere de Art.503 CC,  cu privire la care accesiunea nu ar fi fost aplicabilă date fiind prevederile 

legilor speciale, ci la animalele şi păsările denumite în doctrină „semisălbatice”.  O noutate o 

reprezintă şi reglementarea expresă a accesiunii cu privire la roiurile de albine, prevederile cuprinse în 

Art.576 alin.(3) fiind preluate din CCI.  Având în vedere aceste noi dispoziţii ale Art.576, aplicarea în 

practică a accesiunii naturale cu privire la animale şi/sau păsări va necesita administrarea unui 

probatoriu mult mai complex decât cel obişnuit de până acum. 

(c) Secţiunea a 3-a „Accesiunea imobiliară artificială” 

1.Dispoziţii comune 

[Art.577-579] NCC tratează pe larg accesiunea imobiliară artificială, prevederile referitoare la 

această materie reprezentând, pe de o parte, o transpunere a anumitor opinii majoritar exprimate în 

doctrină şi în jurisprudenţă, iar, pe de altă parte, soluţii cu totul noi cu privire la anumite probleme 

identificate în practică în materia accesiunii imobiliare artificiale. 

Din punct de vedere al sistematizării, prevederile NCC aplicabile accesiunii imobiliare artificiale sunt 

grupate în dispoziţii comune (generale), precum şi în dispoziţii specifice, în funcţie de caracteristicile 

accesiunii pe care o reglementează, şi anume lucrări realizate de proprietarul terenului cu materialele 
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altuia, lucrări realizate de un terţ asupra imobilului altuia, respectiv dispoziţii speciale.  Această 

sistematizare a prevederilor aplicabile corespunde clasificării utilizate în doctrină în vederea analizării 

regulilor aplicabile în materia accesiunii imobiliare artificiale. 

În primul rând, remarcăm faptul că principalul criteriu în funcţie de care se apreciază dacă 

funcţionează accesiunea imobiliară nu mai este „terenul”, ci „imobilul”.  Deşi această problemă fusese 

rezolvată deja în practică, trebuie remarcată reflectarea acestei soluţii şi în cuprinsul prevederilor 

legale. 

În cadrul Art.577 remarcăm atât reglementarea expresă a principiului fundamental al accesiunii 

imobiliare artificiale, potrivit căruia construcţiile, lucrările, plantaţiile şi orice alte lucrări efectuate 

asupra unui imobil (denumite generic „lucrări”) revin proprietarului acelui imobil, cât şi soluţionarea 

controversei doctrinare referitoare la momentul naşterii dreptului de proprietate asupra acelor lucrări în 

patrimoniul proprietarului imobilului.  Astfel, Art.577 alin.(2) prevede că dreptul de proprietate asupra 

lucrării se naşte în favoarea proprietarului imobilului din momentul începerii lucrării, pe măsura 

realizării ei, dacă prin lege sau prin act juridic nu se prevede altfel.  Observăm, astfel, că legiuitorul 

NCC a îmbrăţişat una dintre opiniile exprimate în doctrină, potrivit căreia proprietarul imobilului 

dobândeşte de drept proprietatea asupra lucrărilor efectuate cu privire la imobilul său, prin simpla 

încorporare a materialelor aferente lucrării respective în imobil.  Cu toate acestea, aşa cum vom arăta 

în continuare, din alte dispoziţii ale NCC rezultă că este totuşi necesară o manifestare de voinţă din 

partea proprietarului imobilului, din care să rezulte că acesta înţelege să utilizeze dreptul pe care legea 

i-l conferă, acela de a deveni proprietar asupra lucrărilor făcute cu privire la imobilul său, solicitând 

înscrierea dreptului său de proprietate în cartea funciară.  Din această perspectivă, considerăm că este 

util ca, prin legea de punere în aplicare, dispoziţiile cu caracter general ale Art.577 să fie completate 

pentru a se corela cu prevederile Art.557 alin.(4). 

Art.578 cuprinde o clasificare a lucrărilor, în funcţie de autonomia acestora, precum şi în funcţie de 

utilitatea lor.  O clasificare a lucrărilor adăugate este făcută şi în funcţie de caracterul durabil sau 

temporar al acestora, deşi regimul juridic aplicabil lucrărilor cu caracter temporar nu este analizat în 

această secţiune a NCC.  Mai mult, face obiectul reglementării doar regimul juridic aplicabil lucrărilor 

cu caracter durabil, indiferent dacă sunt autonome sau adăugate, ceea ce ar putea să conducă la ideea 

că lucrările cu caracter temporar sunt supuse unor reglementări diferite.  Considerăm că este util ca şi 

această inadvertenţă să fie clarificată prin legea de punere în aplicare a NCC. 

Art.579 alin.(1) reia dispoziţiile Art.492 CC, reglementând prezumţia potrivit căreia orice lucrare 

făcută asupra unui imobil este considerată a aparţine proprietarului imobilului respectiv şi a fi făcută 

pe cheltuiala lui, dacă nu se dovedeşte altfel.  Potrivit Art.579 alin.(2), prezumţia de mai sus este 

înlăturată în cazul în care lucrarea este făcută de titularul unui drept de superficie, atunci când 

proprietarul imobilului nu şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra lucrării noi, sau în alte cazuri 

prevăzute de lege.  Aceste prevederi ale Art.579 alin.(2) ar trebui corelate, pentru a fi corect 

interpretate, cu dispoziţiile Art.577 alin.(1), potrivit căruia accesiunea imobiliară artificială operează în 

favoarea proprietarului imobilului asupra căruia se execută lucrarea, cu excepţia cazului în care prin 

act juridic sau prin lege se prevede altfel.  Rezultă, astfel, că orice act juridic prin care proprietarul 

unui imobil permite unui terţ să execute o lucrare asupra imobilului său, recunoscând dreptul de 

proprietate al terţului asupra lucrării respective, ar trebui să reprezinte o „probă contrară” în sensul 

Art.579 alin.(2).  Şi prevederea cuprinsă în Art.579 alin.(2), potrivit căreia prezumţia de accesiune este 
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înlăturată în cazul în care „proprietarul imobilului nu şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra 

lucrării noi”, este susceptibilă să genereze dispute în practică.  Astfel cum prevede Art.557 alin.(4), 

dreptul de proprietate se dobândeşte prin înscriere în cartea funciară, cu excepţia cazului în care legea 

prevede altfel.  Coroborând prevederile Art.557 alin.(4) cu cele ale Art.577 alin.(2), rezultă că este 

necesară o manifestară neechivocă a voinţei proprietarului imobilului de a invoca în favoarea sa 

beneficiul accesiunii asupra lucrării executate, în lipsa căreia prezumţia accesiunii este înlăturată.  

Deci, în cele din urmă, legiuitorul NCC consideră că dreptul de proprietate asupra lucrării nu se naşte 

în patrimoniul proprietarului imobilului pe măsura realizării lucrării, aşa cum prevede Art.577 alin.(2), 

ci doar la înscrierea acestui drept în cartea funciară.  În afară de această aparentă contradicţie între 

dispoziţiile Art.557 alin.(4) şi cele ale Art.577 alin.(2), prevederea potrivit căreia prezumţia de 

proprietate este înlăturată în cazul în care „proprietarul imobilului nu şi-a întabulat dreptul de 

proprietate asupra lucrării noi” pare a fi redactată incomplet.  Va trebui clarificat, prin legea de punere 

în aplicare, cât timp trebuie să se manifeste pasivitatea proprietarului imobilului în a cere înscrierea în 

cartea funciară a dreptului său de proprietate asupra lucrării, pentru ca această pasivitate să conducă la 

înlăturarea prezumţiei de accesiune.  Mai mult, această obligaţie instituită indirect în sarcina 

proprietarului imobilului, de a cere înscrierea în cartea funciară a dreptului său de proprietate asupra 

lucrării, trebuie corelată cel puţin cu regulile aplicabile în prezent în materia executării lucrărilor de 

construcţii.  Va trebui, astfel, să se ţină seama de faptul că, potrivit Legii nr.50/1991, până la semnarea 

procesului-verbal de recepţie a lucrărilor, o construcţie nu poate fi întabulată în cartea funciară.  Astfel, 

proprietarul imobilului nu ar putea cere înscrierea dreptului său de proprietate asupra lucrării înainte de 

finalizarea acesteia, iar în tot acest timp pasivitatea sa ar putea reprezenta o „probă contrară” cu privire 

la operarea accesiunii, în sensul Art.579 alin.(2).  Recomandăm clarificarea acestor aspecte prin legea 

de punere în aplicare a NCC. 

2. Realizarea lucrării cu materialele altuia 

[Art.580] Art.580 reia, într-o redactare uşor diferită, dispoziţiile Art.493 CC, reglementând 

acel tip de accesiune imobiliară artificială ce intervine în cazul în care lucrarea este efectuată de 

proprietarul imobilului, dar cu materialele unui terţ.  Soluţia propusă de Art.580 nu diferă de 

prevederile iniţiale ale Art.493 CC, respectiv proprietarul imobilului devine proprietarul lucrării, iar 

proprietarul materialelor are doar dreptul să primească preţul materialelor respective, precum şi dreptul 

de a fi despăgubit pentru orice prejudicii ar fi suportat ca urmare a executării acelei lucrări. 

Aşa cum am menţionat, NCC reglementează accesiunea asupra lucrărilor cu caracter autonom distinct 

de accesiunea asupra lucrărilor adăugate.  Această abordare reprezintă o noutate faţă de CC, care nu 

specifică dacă regulile accesiunii se aplică şi în cazul lucrărilor adăugate. 

3. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil 

asupra imobilului altuia 

[Art.581-582] Art.581 reglementează situaţia în care lucrările autonome, cu caracter durabil, sunt 

realizate de un terţ de bună-credinţă asupra imobilului altuia.  În acest caz, proprietarul imobilului are 

următoarele drepturi:  (a) să ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al 

lucrării, plătind, la alegerea sa, autorului lucrării, fie valoarea materialelor şi a manoperei, fie sporul de 

valoare adus imobilului prin efectuarea lucrării, sau  (b) să ceară obligarea autorului lucrării să 

cumpere imobilul la valoarea de circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.  
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În vreme ce soluţia prevăzută de Art.581 lit.a) păstrează principiul instituit de Art.494 alin.(3) teza a 

II-a CC, respectând totodată principiul nou-instituit privind efectul constitutiv de drepturi al înscrierii 

în cartea funciară, soluţia propusă de Art.581 lit.b) este absolut nouă.  Această măsură, ce poate fi 

dispusă de instanţă la cererea proprietarului imobilului - obligarea terţului care a executat cu bună-

credinţă lucrarea la cumpărarea imobilului - reprezintă o modalitate în care drepturile proprietarului 

imobilului sunt protejate efectiv, deoarece se oferă o rezolvare echitabilă ipotezei în care proprietarul 

imobilului nu ar fi dorit să îşi aproprie lucrarea.  Totodată, soluţia propusă este echitabilă şi pentru 

terţul de bună-credinţă ce a executat lucrarea asupra imobilului altuia, acestuia dându-i-se posibilitatea 

de a-şi consolida proprietatea şi de a se folosi de lucrarea executată. 

Art.582 reglementează situaţia în care lucrările autonome, cu caracter durabil, sunt realizate asupra 

imobilului altuia de un terţ de rea-credinţă.  În acest caz, proprietarul imobilului are dreptul:  (a) să 

ceară instanţei să dispună înscrierea sa în cartea funciară ca proprietar al lucrării, plătind, la alegerea 

sa, autorului lucrării, jumătate din valoarea materialelor şi a manoperei, ori din sporul de valoare adus 

imobilului prin efectuarea lucrării,  (b) să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia, sau  

(c) să ceară obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de circulaţie pe care acesta ar 

fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.  Remarcăm, pe lângă noua soluţie propusă, ca şi în cazul 

lucrărilor efectuate de terţi de bună-credinţă, respectiv posibilitatea proprietarului imobilului de a-l 

obliga pe terţul care a executat lucrarea să achiziţioneze imobilul, şi dreptul proprietarului imobilului 

de a-şi apropria lucrarea, plătind însă autorului acesteia doar jumătate din costul materialelor şi al 

manoperei, ori a sporului de valoare adus imobilului.  Legiuitorul NCC răspunde astfel criticilor 

formulate în doctrină cu privire la dispoziţiile Art.494 alin.(3) teza I CC, care subliniau faptul că 

situaţia terţului de rea-credinţă era mai bună decât cea a terţului de bună-credinţă în cazul în care 

proprietarul imobilului alegea să păstreze lucrarea.  Potrivit noii reglementări, dat fiind dreptul 

proprietarului imobilului de a achita doar jumătate din costul lucrării, sancţiunea aplicată terţului de 

rea-credinţă este evidentă.  Observaţiile formulate în doctrină şi în jurisprudenţă, potrivit cărora 

desfiinţarea lucrărilor poate fi făcută doar pe baza autorizaţiilor administrative prevăzute de lege, au 

fost, de asemenea, reflectate în cuprinsul Art.582 alin.(2). 

4. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil 

asupra imobilului altuia 

[Art.583-585] NCC reglementează, prin Art.583, Art.584 şi Art.585, obligaţiile proprietarului 

imobilului care, în temeiul accesiunii, dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrărilor adăugate 

imobilului său, cu caracter durabil, de către un terţ. 

Art.583 prevede că proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrărilor adăugate 

necesare din momentul efectuării acestora, având obligaţia de a plăti autorului acestor lucrări 

cheltuielile rezonabile efectuate, chiar dacă imobilul nu mai există.  Dacă autorul lucrării a fost de rea-

credinţă, proprietarul imobilului poate deduce din suma datorată contravaloarea fructelor imobilului, 

diminuată cu costurile necesare obţinerii acestora. 

Art.584 reglementează situaţia lucrărilor adăugate utile, distingând după cum autorul acestora este de 

bună sau de rea-credinţă.  Astfel, potrivit Art.584 alin.(1), proprietarul imobilului devine proprietarul 

lucrării adăugate utile, executată cu bună-credinţă, din momentul efectuării acesteia, având obligaţia de 

a plăti, la alegerea sa, fie valoarea materialelor şi a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului.  
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În cazul în care lucrarea a fost, însă, efectuată de un terţ de rea-credinţă, Art.585 alin.(2) prevede că 

proprietarul imobilului are dreptul să aleagă între:  (a) a deveni proprietarul lucrării, cu sau fără 

înscriere în cartea funciară, în funcţie de caracterul lucrării, plătind autorului lucrării jumătate din 

valoarea lucrării sau a sporului de valoare adus imobilului, sau  (b) a cere obligarea autorului lucrării la 

desfiinţarea acesteia, cu repunerea în situaţia anterioară şi plata de daune-interese.  În situaţia în care 

valoarea lucrării este considerabilă, indiferent dacă a fost efectuată cu bună sau cu rea-credinţă, 

proprietarul imobilului are dreptul de a cere ca autorul lucrării să cumpere imobilul la valoarea pe care 

acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat.  Remarcăm şi în cazurile reglementate de Art.584 şi 

Art.585 contradicţia dintre regula privind momentul dobândirii dreptului de proprietate asupra lucrării 

- momentul efectuării acesteia - şi necesitatea efectuării înscrierii în cartea funciară pentru a dobândi 

dreptul de proprietate asupra lucrării.  Aceste aspecte vor trebui clarificate prin legea de punere în 

aplicare a NCC. 

În ceea ce priveşte lucrările adăugate voluptuare, Art.585 reglementează dreptul proprietarului 

imobilului de a şi le apropria, fără a fi necesară înscrierea în cartea funciară şi fără a avea obligaţia de 

a-l despăgubi în vreun fel pe autorul lucrării, respectiv dreptul de a cere autorului de rea-credinţă al 

lucrărilor să le desfiinţeze.  În plus, Art.585 alin.(2) prevede că autorul de bună-credinţă are dreptul de 

a ridica lucrările efectuate înainte de restituirea imobilului către proprietar, cu condiţia de a readuce 

imobilul în situaţia anterioară.  Având în vedere acest drept al autorului lucrării de a ridica lucrarea 

respectivă, înţelegem că proprietarul imobilului nu dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării 

din momentul efectuării acesteia, ci doar în cazul în care i s-a predat imobilul cu lucrarea respectivă, şi 

îşi manifestă intenţia de a păstra lucrarea. 

5. Înţelesul unor termeni 

[Art.586] Trebuie subliniată şi noutatea reglementării, prin Art.586, a noţiunii de bună-

credinţă a terţului care execută o lucrare asupra imobilului altuia.  Şi în acest caz, legiuitorul NCC a 

preluat, în mare măsură, opiniile formulate în doctrină;  se clarifică, astfel, că este de bună-credinţă 

terţul care se considera la data realizării lucrării proprietarul imobilului, întemeindu-se pe cuprinsul 

cărţii funciare, sau pe un mod de dobândire a proprietăţii nesupus înscrierii în cartea funciară, dacă 

viciul titlului pe care se întemeia terţul nu rezulta din cartea funciară şi nici nu era cunoscut de acel terţ 

pe o altă cale.  Potrivit Art.586 alin.(3), de bună-credinţă este şi terţul care execută lucrarea 

întemeindu-se pe un drept de superficie, sau pe orice alt drept care, potrivit legii, îi permite să devină 

proprietarul lucrării executate asupra unui imobil.  Considerăm că, prin legea de aplicare a NCC, 

reglementarea cuprinsă în Art.586 alin.(3) va trebui clarificată, în sensul că este de bună-credinţă terţul 

care se întemeiază pe un drept ce-i permite executarea lucrării, fără a cunoaşte viciile titlului ce-i 

conferă dreptul respectiv (sublinierea noastră).  În caz contrar, s-ar putea interpreta că proprietarul 

imobilului ce a acordat un drept de superficie ar beneficia totuşi de accesiune în temeiul Art.581, ceea 

ce ar goli de conţinut însuşi dreptul de superficie.  Opiniile exprimate în doctrină, potrivit cărora nu 

beneficiază de prezumţia de bună-credinţă terţul care a construit cu nerespectarea sau fără a obţine 

autorizaţiile prevăzute de lege, sunt reflectate de Art.586 alin.(2). 
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6. Dispoziţii speciale 

[Art.587-597] Astfel cum am menţionat, NCC a preluat numeroase opinii exprimate în doctrina 

juridică în legătură cu diferite aspecte ale accesiunii imobiliare artificiale observate în practică.  O 

parte dintre aceste opinii sunt transpuse prin Art.587-597, fiind grupate într-o subsecţiune intitulată 

„Dispoziţii speciale”. 

Art.587 reglementează situaţia lucrării cu caracter durabil realizată de autor parţial pe terenul său şi 

parţial pe terenul vecin, distingând după cum autorul lucrării este de bună sau de rea-credinţă.  Astfel, 

în cazul în care autorul lucrării este de bună-credinţă, proprietarul imobilului pe care a fost efectuată 

parţial lucrarea are dreptul să ceară înscrierea în cartea funciară a unui drept de coproprietate al 

vecinilor asupra imobilului rezultat, incluzând şi terenul aferent, cota de coproprietate stabilindu-se în 

funcţie de contribuţia fiecăruia.  Potrivit Art.587 alin.(2), în cazul în care autorul lucrării a acţionat cu 

rea-credinţă, proprietarul terenului vecin are dreptul să ceară desfiinţarea lucrării şi obligarea autorului 

la plata de daune-interese, ori de a solicita înscrierea în cartea funciară a unui drept de coproprietate al 

vecinilor asupra lucrării rezultate, la stabilirea cotelor-părţi urmând să fie luată în calcul jumătate din 

valoarea contribuţiei autorului lucrării.  Valoarea contribuţiei fiecărei părţi, respectiv cota de 

proprietate, urmează să fie stabilită, în lipsa acordului părţilor implicate, de către instanţa 

judecătorească.  Aceste soluţii, instituite de Art.587, reprezintă o noutate absolută în materia accesiunii 

imobiliare artificiale şi este de aşteptat să îşi găsească o largă aplicare în practică. 

Art.588 stabileşte regula aplicabilă cu privire la accesiunea asupra lucrărilor provizorii.  Potrivit 

acestei dispoziţii, lucrarea provizorie va trebui desfiinţată de către autorul său, în cazul în care nu 

există o înţelegere contrară cu proprietarul imobilului;  cel care execută lucrarea cu rea-credinţă va 

trebui să repare şi toate prejudiciile cauzate, inclusiv prin lipsa de folosinţă.  Remarcăm faptul că 

Art.588 teza I face referire la o „înţelegere” care poate fi încheiată între proprietarul imobilului şi 

autorului lucrării;  o interpretare posibilă a acestei prevederi ar fi aceea că proprietarul imobilului nu ar 

putea să pretindă, în temeiul accesiunii, un drept de proprietate asupra lucrării, decât dacă şi autorului 

lucrării este de acord. 

Art.589 prevede că, orice înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul 

accesiunii se efectuează, atunci când înscrierea este necesară, fie pe baza unei convenţii în formă 

autentică încheiate de părţile implicate, fie pe baza unei hotărâri judecătoreşti.  În fapt, această regulă 

stabilită de Art.589 nu reprezintă o derogare de la dreptul comun în materia înscrierilor în cartea 

funciară, dar reprezintă o prevedere ce intră în mod vădit în contradicţie cu principiile instituite de 

articolele anterioare, care prevedeau că dreptul de proprietate se naşte în patrimoniul proprietarului 

imobilului pe măsura efectuării lucrărilor.  Aşa cum am arătat, această lipsă de corelare va trebui 

rezolvată prin legea de punere în aplicare a NCC. 

O noutate o reprezintă şi regula cuprinsă în Art.590, potrivit căreia, până la încheierea convenţiei, 

respectiv până la data introducerii acţiunii de către cel îndreptăţit la înscrierea în cartea funciară, 

autorul lucrării are dreptul de a-şi ridica materialele.  Potrivit Art.590 alin.(2), doar cel care a executat 

cu rea-credinţă lucrarea ar putea fi obligat să plătească daune-interese proprietarului imobilului.  Deşi 

raţiunea acestei dispoziţii a Art.590 este evidentă, trebuie să atragem atenţia asupra faptului că acest 

drept al autorului de a desfiinţa lucrarea executată asupra imobilului altuia contrazice principiile 
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anterior instituite cu privire la momentul naşterii dreptului de proprietate asupra lucrării, iar o 

clarificare din partea legiuitorului NCC ar fi binevenită. 

Art.591 alin.(1) prevede că termenul de prescripţie cu privire la dreptul autorului lucrării de a pretinde 

proprietarului imobilului sumele la care este îndreptăţit nu curge cât timp autorul lucrării este lăsat să 

deţină imobilul.  Această soluţie reprezintă o codificare a opiniilor exprimate în doctrină, care 

recunosc faptul că, până la data la care există o manifestare neechivocă a voinţei proprietarului 

imobilului cu privire la exercitarea dreptului de accesiune, autorul lucrării nu poate reclama plata 

indemnizaţiei la care este îndreptăţit.  Remarcăm noutatea prevederilor Art.591 alin.(2), potrivit cărora 

autorul de bună-credinţă al lucrării beneficiază de o ipotecă legală asupra imobilului, până la data la 

care proprietarul acestuia îi achită sumele la care autorul lucrării este îndreptăţit. 

NCC stabileşte şi regulile aplicabile în cazul în care proprietarul imobilului cere autorului lucrării să 

cumpere imobilul, potrivit Art.581, Art.582 sau Art.584.  Astfel, Art.592 prevede că, atunci când 

părţile nu ajung la o înţelegere, proprietarul imobilului poate cere instanţei de judecată să stabilească 

preţul şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.  Şi în acest caz se 

instituie o ipotecă legală, de această dată în favoarea proprietarului iniţial al imobilului, pentru plata 

preţului de către autorul lucrării. 

O noutate o reprezintă şi soluţia propusă de Art.593, care clarifică o altă problemă dezbătută în 

doctrină şi în jurisprudenţă, şi anume efectele pe care pasivitatea manifestată de proprietarul imobilului 

pe parcursul efectuării lucrărilor le are în determinarea bunei sau relei-credinţe a autorului lucrării.  De 

această dată, soluţia reglementată de Art.593 se îndepărtează de opiniile exprimate în practică, 

deoarece se consideră că pasivitatea proprietarului imobilului nu conduce la înlăturarea relei-credinţe a 

autorului lucrării.  Aşa cum am arătat, această problemă primise o dezlegare diferită în jurisprudenţă, 

care considerase că cererea de desfiinţare a lucrării, formulată de un proprietar ce manifestase 

indiferenţă pe parcursul efectuării lucrării, reprezenta abuz de drept. 

Art.594 reglementează obligaţia autorului care efectuează o lucrare asupra imobilului altuia cu 

materialele unui terţ de a plăti proprietarului materialelor contravaloarea acestora, precum şi daune-

interese, după caz. 

Soluţiile adoptate în practica judiciară cu privire la modalitatea de stabilire a indemnizaţiilor ce se 

cuvin autorilor lucrărilor au fost transpuse în dispoziţiile Art.594, care prevede că instanţa învestită cu 

stabilirea cuantumului indemnizaţiei va trebui să ţină seama de valoarea de circulaţie a bunului la data 

hotărârii judecătoreşti.  Remarcăm că, deşi soluţia reflectată de Art.594 fusese constant aplicată în 

practică, era o soluţie criticată de doctrină, care considera că valoarea indemnizaţiei trebuia să fie 

determinată în funcţie de valoarea bunului/lucrării de la data efectuării lucrării. 

Subliniem noutatea prevederilor Art.596, potrivit cărora şi titularul unui drept de superficie, sau al altui 

drept real asupra imobilului altuia care îi permite să dobândească proprietatea asupra lucrării realizate 

asupra acelui imobil, vor beneficia, în caz de accesiune, de drepturile şi vor avea obligaţiile prevăzute 

pentru proprietarul imobilului, cu excepţia cazului în care există o convenţie contrară.  Autorului 

lucrării care beneficiază de un drept real ce nu-i permite să dobândească proprietatea asupra lucrării i 

se aplică, însă, regimul aplicabil autorului de rea-credinţă, sau, în cazul în care lucrarea este una 

adăugată, regimul aplicabil lucrărilor efectuate de uzufructuar. 
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Art.597 prevede că lucrările efectuate de un detentor precar sunt supuse regulilor aplicabile 

posesorului de rea-credinţă, fără însă ca detentorul precar să poată fi obligat să cumpere imobilul.  

Având în vedere faptul că NCC nu prevede reguli speciale aplicabile posesorului de rea-credinţă, ci 

autorului de rea-credinţă care efectuează lucrări asupra imobilului altuia, considerăm că este necesară 

corectarea terminologiei utilizate de Art.597; de altfel, acest aspect a fost deja avut în vedere prin 

Proiectul LPA NCC. 

(d) Secţiunea a 4-a „Accesiunea mobiliară” 

[Art.598-601] Spre deosebire de dispoziţiile anterioare ale CC, NCC propune o simplificare a 

regulilor aplicabile în materia accesiunii mobiliare.  Astfel, singurul criteriu aplicabil în vederea 

determinării celui îndreptăţit să exercite dreptul de proprietate asupra unui bun mobil confecţionat cu 

materialele unui alt proprietar este raportul dintre valoarea materialelor şi valoarea manoperei, 

renunţându-se la clasificarea bunurilor în principale şi accesorii. 

Potrivit Art.598, în cazul în care un bun mobil este produs din materiale aparţinând unui alt proprietar, 

dreptul de proprietate asupra bunului mobil rezultat aparţine fie celui care l-a confecţionat, fie 

proprietarului materialelor, în funcţie de raportul dintre valoarea materialelor şi valoarea manoperei, 

determinate la data confecţionării bunului.  Proprietarul bunului este dator să plătească proprietarului 

materialelor, respectiv celui care a confecţionat bunul, despăgubiri egale cu valoarea materialelor, sau, 

după caz, a manoperei. 

Conform Art.599, dacă diferenţa dintre valoarea materialelor şi cea a manoperei este nesemnificativă, 

proprietatea asupra bunului va fi comună şi se va exercita potrivit regulilor aplicabile în materia 

coproprietăţii. 

Dreptul de proprietate asupra bunului rezultat din unirea a două sau mai multe mobile având 

proprietari diferiţi se determină potrivit regulilor enunţate de Art.598, respectiv Art.599.  În plus, 

Art.600 prevede că fiecare dintre proprietarii bunurilor unite poate cere separarea bunurilor, dacă prin 

aceasta celălalt proprietar nu ar suferi un prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului său. 

(iii). Capitolul III „Limitele juridice ale dreptului de proprietate privată” 

[Art.602-630] NCC transpune opiniile formulate în doctrină, care calificau obligaţiile născute din 

sau în legătură cu raporturile de vecinătate, drept veritabile limite ale exercitării dreptului de 

proprietate.  Sunt reglementate, în cadrul acestui capitol, atât drepturile şi obligaţiile anterior calificate 

de CC drept servituţi naturale şi legale, cât şi obligaţiile impuse proprietarilor imobilelor în temeiul 

altor acte normative.  Pe lângă limitele legale ale exercitării dreptului de proprietate, sunt analizate şi 

principiile ce guvernează limitele ce pot fi stabilite prin convenţia părţilor, ori de către instanţele 

judecătoreşti. 

[Impact]  Deşi dispoziţiile cuprinse în acest capitol sunt importante din perspectiva abordării 

teoretice a problemelor de drept pe care le reglementează, nu este de aşteptat ca aceste prevederi să 

aibă un impact instituţional, financiar-bugetar sau asupra resurselor umane alocate sistemului judiciar. 
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(a) Secţiunea 1 „Limite legale” 

[Art.602-625] Legiuitorul NCC include în categoria limitelor legale ale exercitării dreptului de 

proprietate toate obligaţiile care decurg din necesitatea asigurării protecţiei mediului şi a bunei 

vecinătăţi, sarcinile care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului, precum şi obligaţiile privind 

asigurarea dreptului de trecere pentru utilităţi, pentru efectuarea unor lucrări, pentru reintrarea în 

posesie, ori cele determinate starea de necesitate.  Limitele legale analizate în cuprinsul NCC se 

completează, însă, cu alte limite ce sunt ori pot fi stabilite prin acte normative speciale, ce guvernează 

regimul juridic aplicabil anumitor bunuri ori care stabilesc condiţiile de desfăşurare a anumitor 

activităţi. 

1. Dispoziţii comune 

[Art.602-603] În subsecţiunea intitulată „Dispoziţii comune” sunt incluse principiile ce justifică 

instituirea unor limite în exercitarea dreptului de proprietate.  Art.602 preia principiul stabilit de 

Art.586 CC, enunţând regula potrivit căreia limitele legale ale exercitării dreptului de proprietate pot fi 

stabilite fie în interes public, fie în interes privat;  corespunzător interesului ocrotit, Art.602 alin.(2) 

prevede că limitele ce slujesc intereselor private pot fi modificate prin convenţia părţilor, impunând, 

însă, obligaţia îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară în vederea asigurării opozabilităţii 

faţă de terţi a acelor convenţii care derogă de la regimul general.  Probabil în scopul unei reglementări 

cât mai complete a principiilor aplicabile în materia limitelor exercitării dreptului de proprietate, 

legiuitorul NCC preia, în Art.603, dispoziţiile Art.44 alin.(7) din Constituţie. 

De o reglementare detaliată se bucură acele limite ale exercitării dreptului de proprietate care erau 

calificate în CC drept servituţi naturale şi legale. 

2. Folosirea apelor 

[Art.604-610] Dispoziţiile NCC referitoare la folosirea apelor preiau şi detaliază dispoziţiile 

anterioare ale Art.578-582 CC, adăugând însă şi noi limite de exercitare a dreptului de proprietate. 

Stabilind obligaţia proprietarului fondului inferior de a accepta curgerea firească a apelor provenind de 

pe fondul superior cu care acesta se învecinează, şi preluând dispoziţiile Art.578 CC, Art.604 instituie, 

însă, şi dreptul proprietarului fondului inferior de a efectua, cu autorizarea instanţei, lucrările necesare 

schimbării direcţiei apelor, pe fondul său.  O noutate o reprezintă şi reglementarea, prin Art.605, a 

unor cazuri speciale care sunt asimilate de legiuitorul NCC curgerii fireşti a apelor.  Astfel, se 

consideră că proprietarul fondului inferior nu poate să împiedice curgerea pe fondul său a apelor 

eliberate ca urmare a unor lucrări subterane efectuate cu privire la fondul superior, a celor provenite 

din secarea terenurilor mlăştinoase şi nici a celor utilizate în scop casnic, agricol sau industrial, dacă 

acea curgere precede vărsarea într-un curs de apă sau într-un şanţ.  Proprietarul fondului superior 

rămâne obligat să ia măsurile necesare pentru a asigura o perturbare minimă a drepturilor 

proprietarului fondului inferior şi să repare prejudiciile produse acestuia din urmă.  Obligaţiile 

instituite de Art.605 asupra proprietarului fondului inferior nu se aplică în cazul în care pe acest fond 

se află o construcţie, împreună cu grădina şi curtea aferentă, ori un cimitir.  Considerăm discutabilă 

atât includerea în categoria apelor cu o curgere firească a apelor utilizate în scop casnic sau industrial 

de către proprietarul fondului superior, cât şi raţiunea excluderii din domeniul de aplicare a Art.605 

doar a fondurilor pe care sunt edificate construcţii.  De asemenea, nu se justifică lipsa din 
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reglementarea Art.605 a dreptului proprietarului fondului inferior de a face lucrările necesare 

schimbării direcţiei apelor, dacă acestea îi provoacă prejudicii. 

O noutate o reprezintă şi reglementarea dreptului unui proprietar care are dreptul de a dispune efectiv 

de surse de apă, de a efectua lucrările necesare captării apei pe terenul proprietarului riveran opus 

(Art.606).  Noţiunile utilizate în cuprinsul acestui articol, respectiv „ape naturale sau artificiale”, 

precum şi prevederile referitoare la executarea lucrărilor, vor trebui determinate, în practică, pe baza 

dispoziţiilor legale speciale aplicabile în materie, respectiv Legea nr.107/1996. 

O nouă limitare cu privire la dreptul proprietarului unui imobil de a dispune de apa care îi prisoseşte 

pentru necesităţile curente este impusă prin Art.607, care instituie în sarcina acestui proprietar 

obligaţia de a oferi (în schimbul unei compensaţii) acest surplus proprietarului care nu şi-ar putea-o 

procura decât cu o cheltuială excesivă. 

În ceea ce priveşte utilizarea izvoarelor, Art.608 preia dispoziţiile Art.581 CC şi parţial pe cele ale 579 

CC, fără a detalia, însă, ca în reglementarea anterioară, conceptul de „drepturi dobândite” de 

proprietarul fondului inferior cu privire la izvor.  Pentru a evita interpretări contradictorii în practică, 

recomandăm clarificarea, prin legea de punere în aplicare a NCC, a modurilor în care proprietarul 

fondului inferior poate dobândi drepturi asupra izvorului aflat pe fondul superior, precum şi detalierea 

eventualelor formalităţi ce ar trebui îndeplinite pentru constituirea sau asigurarea opozabilităţii acestor 

drepturi. 

Principiul, reglementat de Art.609, privind dreptul proprietarului fondului pe care se află un izvor de a 

primi despăgubiri în cazul în care o persoană, prin lucrările efectuate, a determinat secarea, micşorarea 

sau afectarea în alt mod a apelor izvorului respectiv, nu reprezintă însă o limită a modului de exercitare 

a dreptului de proprietate, ci decurge din principiile ce guvernează răspunderea civilă delictuală, astfel 

încât reglementarea sa în acest titlu este discutabilă. 

Art.610 reprezintă o normă de trimitere la dispoziţiile speciale, aplicabile în materia regimului juridic 

al apelor, care este însă defectuos redactată.  Astfel, exprimarea utilizată în cuprinsul Art.610 

(„dispoziţiile prezentului paragraf se completează [...]”), ar trebui corectată de legiuitor. 

3. Picătura streşinii 

[Art.611] Limitele de exercitare a dreptului de proprietate reglementate anterior în CC ca 

servituţi legale, sunt, de asemenea, preluate de NCC.  Astfel, obligaţia proprietarului de a construi 

streaşina casei astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin, 

anterior prevăzută de Art.615 CC, este preluată şi de Art.611. 

4. Distanţa şi lucrările intermediare cerute pentru 

anumite construcţii, lucrări şi plantaţii 

[Art.612-613] Şi principiile referitoare la distanţa care trebuie respectată pentru anumite 

construcţii, lucrări sau plantaţii, la vederea asupra proprietăţii vecinului şi la dreptul de trecere, anterior 

reglementate de Art.607-609, Art.611-614 şi Art.616-619 CC, au fost preluate, cu unele modificări, de 

NCC. 

Astfel, Art.612, care reglementează distanţa minimă dintre construcţii, lucrări sau plantaţii şi linia de 

hotar, impune, spre deosebire de Art.610 CC, obligaţia respectării unei distanţe de 0,6 m, dacă nu se 
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prevede altfel prin lege sau regulamentele de urbanism aplicabile.  O clarificare a precedentelor 

dispoziţii ale CC referitoare la plantarea arborilor a fost adusă de Art.613, potrivit căruia arborii a 

căror înălţime atinge 2 metri trebuie sădiţi la o distanţă de cel puţin 2 metri de linia de hotar.  

Dispoziţiile Art.613 alin.(2) şi (3) reflectă prevederile Art.608 şi Art.609 CC. 

5. Vederea asupra proprietăţii vecinului 

[Art.614-616] În ceea ce priveşte limitele referitoare la vederea asupra proprietăţii vecinului, 

Art.614, care reglementează construirea unei ferestre sau a altei deschideri în zidul comun, reia 

dispoziţiile Art.612 CC.  Noi distanţe trebuie însă respectate pentru deschiderea în zid a ferestrelor de 

vedere (Art.615), astfel:  2 metri între fondul aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, 

balconul sau altă lucrare similară care este orientată către acel fond, respectiv 1 metru, în cazul în care 

fereastra, balconul sau lucrarea similară nu sunt paralele cu linia de hotar.  Remarcăm noutatea 

prevederilor Art.616, care transpun decizii adoptate în practica judiciară, potrivit cărora ferestre de 

lumină pot fi deschise la orice distanţă de fondul învecinat, dacă sunt construite astfel încât să 

împiedice vederea către acel fond. 

6. Dreptul de trecere 

[Art.617-620] Dreptul de trecere, respectiv limitele impuse pentru exercitarea dreptului de 

proprietate al proprietarului fondului aservit, sunt detaliat reglementate de Art.617-620.  Deşi noile 

dispoziţii respectă principiile anterior instituite de Art.616-619 CC, remarcăm clarificarea unor 

concepte, prin transpunerea unor opinii exprimate în doctrină şi în jurisprudenţă, dar şi unele 

inadvertenţe ce ar trebui corectate de legiuitor. 

Art.617 reglementează dreptul de trecere pe fondul vecinului, drept de care se bucură proprietarul unui 

fond lipsit de acces la calea publică.  Legiuitorul NCC nu mai preia dispoziţiile anterioare referitoare la 

modul în care trebuie făcută această trecere (de exemplu, pe drumul cel mai scurt), limitând-se să 

prevadă regula potrivit căreia trecerea trebuie făcută în aşa fel încât să afecteze cât mai puţin 

exercitarea dreptului de proprietate asupra fondului care are acces la calea publică.  Art.617 alin.(4) 

prevede expres imprescriptibilitatea dreptului de trecere, preluând astfel opiniile unanim exprimate în 

doctrină, precum şi faptul că dreptul de trecere se stinge în momentul în care fondul dominant 

dobândeşte un alt acces la calea publică.  Remarcăm faptul că, din cuprinsul Art.617, lipseşte 

reglementarea privind dreptul proprietarului fondului cu acces la calea publică de a primi despăgubiri 

pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi ca urmare a acordării dreptului de trecere.  

Având însă în vedere faptul că Art.620 reglementează expres prescripţia acţiunii în despăgubire, 

acţiune ce poate fi exercitată de proprietarul fondului aservit, credem că lipsa acelei prevederi exprese 

este o lacună ce ar putea fi cu uşurinţă completată prin legea de punere în aplicare a NCC.  De 

asemenea, remarcăm faptul că, deşi tratează dreptul de trecere în materia limitelor exercitării dreptului 

de proprietate privată, iar nu în capitolul destinat servituţilor, legiuitorul NCC utilizează în continuare 

noţiunea de „fond dominant”. 

Art.618 reglementează anumite cazuri speciale referitoare la exercitarea dreptului de trecere.  Astfel, 

potrivit Art.618 alin.(1), în cazul în care lipsa accesului la calea publică a fost provocat de încheierea 

unui act juridic (vânzare, schimb, partaj etc.), dreptul de trecere va continua să fie exercitat prin acelaşi 

loc ca şi înainte de încheierea actului respectiv.  Conform Art.618 alin.(2), dacă lipsa accesului este 

imputabilă proprietarului care pretinde trecerea, accesul va fi permis doar cu acordul proprietarului 
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care are acces la calea publică şi cu plata dublului despăgubirii.  Considerăm că aceste dispoziţii ale 

Art.618 alin.(2) trebuie clarificate, fiind susceptibile să conducă la interpretări diferite în practică.  În 

primul rând, ar trebui stabilite criteriile pe baza cărora se determină dacă lipsa accesului la calea 

publică este sau nu imputabilă proprietarului;  astfel, în doctrină şi în practica judiciară se consideră că, 

inclusiv în cazul în care proprietarul fondului dominant a pierdut accesul la calea publică prin vânzare, 

partaj etc., acesta nu ar mai putea să beneficieze de un drept de trecere decât cu acordul proprietarului 

fondului aservit.  Cu toate acestea, dată fiind reglementarea distinctă a acestui din urmă caz, în 

cuprinsul Art.618 alin.(1), înţelegem că încheierea unui asemenea act juridic „incomplet” nu ar fi 

totuşi imputabilă proprietarului care a pierdut accesul, în sensul Art.618 alin.(2).  Mai mult, credem că 

este discutabilă însăşi raţiunea reglementării cazului detaliat de Art.618 alin.(2).  Astfel, pentru că 

dreptul de trecere poate fi instituit doar cu consimţământul proprietarului fondului ce are acces la calea 

publică, nu mai suntem în prezenţa unei limitări legale a dreptului de proprietate, ci, eventual, a unei 

limitări convenţionale.  Din această perspectivă, nu are sens prevederea potrivit căreia trecerea se va 

face „cu plata dublului despăgubirii”, dat fiind faptul că părţile pot, prin convenţie, să determine liber 

condiţiile în care se exercită drepturile acordate;  nu în ultimul rând, utilizarea noţiunii de 

„despăgubire” este evident improprie, deoarece sensul reglementării este acela de instituire a unui preţ 

al dreptului de trecere, în timp ce „despăgubire” înseamnă repararea unui prejudiciu produs.  Pentru 

aceste motive, considerăm că raţiunea şi modul de redactare a dispoziţiilor Art.618 alin.(2) vor trebui 

revizuite de legiuitor, eventual prin proiectul legii de punere în aplicare a NCC. 

Remarcăm enumerarea, în Art.619, a modurilor de dobândire a dreptului de trecere, respectiv prin 

convenţia părţilor, prin hotărâre judecătorească, sau prin folosinţă continuă pe timp de zece ani.  

Această ultimă modalitate de dobândire a dreptului de trecere reprezintă o premieră, fiind o soluţie ce 

contravine interpretărilor date în jurisprudenţă până la această dată.  Astfel, dreptul de trecere, inclusiv 

potrivit reglementării cuprinse în Art.617 alin.(3), este imprescriptibil, nefiind susceptibil să se stingă 

prin neuz.  Este discutabil, astfel, cum se poate impune condiţia utilizării continue drept mod de 

dobândire a dreptului de trecere prin uzucapiune.  Mai mult, credem că ar fi prezentat relevanţă 

condiţia ca folosinţa să se facă netulburat, dar această cerinţă nu a fost prevăzută de legiuitorul NCC.  

În concluzie, considerăm că reglementarea uzucapiunii ca mod de dobândire a dreptului de folosinţă ar 

trebui revizuită, inclusiv pentru a revizui eventuale abuzuri ce ar putea apărea în practică. 

Art.620 reformulează şi clarifică, în sensul stabilit de doctrină, dispoziţiile Art.619 CC referitoare la 

prescripţia dreptului la acţiunea în despăgubire pe care proprietarul fondului aservit o poate exercita 

împotriva proprietarului fondului dominant. 

7. Alte limite legale 

[Art.621-625] NCC enumeră şi anumite situaţii speciale în care exercitarea dreptului de 

proprietate privată este limitată de obligaţia acordării unui drept de trecere în favoarea altor persoane.  

Se reglementează astfel, cu titlu general, dreptul de trecere pentru reţele edilitare care deservesc 

fonduri învecinate sau din aceeaşi zonă (Art.621).  Deşi prevederi referitoare la dreptul de acces pentru 

reţele utilitare există şi în actele normative cu caracter special care guvernează serviciile respective, 

considerăm că vor trebui clarificate, prin legea de punere în aplicare a NCC, dispoziţiile Art.621 

alin.(2), care utilizează criterii neclare - „foarte costisitor” - pentru determinarea obligaţiei de acordare 

a dreptului de trecere pentru reţele edilitare, precum şi cele ale Art.621 alin.(3) şi (4), care se referă la 

„utilităţi noi”.  Termenul utilizat - „utilităţi noi” - este impropriu, intenţia legiuitorului fiind, probabil, 
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aceea de a se referi la noi trasee ale reţelelor edilitare.  În plus, pentru o reglementare completă, ar 

trebui detaliată şi situaţia reţelelor edilitare deja existente. 

Şi dreptul de trecere reglementat de Art.622 are caracter de noutate, reglementând obligaţia 

proprietarului unui fond de a permite utilizarea fondului său pentru efectuarea unor lucrări necesare 

fondului învecinat, respectiv accesul vecinului pe terenul său pentru tăierea crengilor şi culegerea 

fructelor.  Dispoziţiile Art.622 alin.(2) referitoare la dreptul proprietarului care a acordat dreptul de 

trecere de a primi despăgubiri pentru prejudiciile „pe care bunul le-a cauzat fondului” sunt neclare şi ar 

trebui clarificate, deoarece din redactarea textului nu rezultă care este „bunul” ce ar fi putut provoca 

prejudicii. 

Situaţia reglementată de Art.624, referitoare la dreptul de a cere despăgubiri de la persoana care a fost 

salvată, de care beneficiază proprietarul unui bun ce a fost folosit sau distrus de către o altă persoană 

care se apăra pe sine ori pe altul de un pericol iminent, nu reprezintă o limită referitoare la exercitarea 

dreptului de proprietate privată, ci o aplicare specială a regulilor din materia răspunderii civile 

delictuale.  Din acest motiv, considerăm că aceste dispoziţii nu ar trebui păstrate în capitolul referitor 

la limitele dreptului de proprietate privată. 

Limitele speciale reglementate de Art.621-624 au doar un caracter exemplificativ, urmând ca limitele 

legale de exercitare a dreptului de proprietate să fie determinate de la caz la caz, în funcţie de regimul 

juridic special aplicabil anumitor categorii de bunuri.  Acest principiu este expres reglementat de 

Art.625. 

(b) Secţiunea a 2-a „Limite convenţionale” 

[Art.626-629] Reglementând dreptul proprietarilor de a consimţi liber la instituirea unor limite cu 

privire la exercitarea dreptului lor de proprietate, în măsura în care aceste limite nu încalcă ordinea 

publică şi bunele moravuri (Art.626), legiuitorul NCC detaliază în Art.627-629 regimul aplicabil 

clauzei de inalienabilitate. 

În primul rând, subliniem importanţa reglementării exprese a clauzei de inalienabilitate, ale cărei 

condiţii de valabilitate erau, în sistemul CC, o creaţie a doctrinei şi a practicii judiciare.  Analizând 

dispoziţiile Art.627-629, rezultă că principiul recunoscut în sistemul CC, potrivit căruia clauzele de 

inalienabilitate sunt valabile doar în anumite condiţii, este păstrat şi de NCC, care prevede însă expres 

aceste condiţii de valabilitate. 

Potrivit Art.627, prin convenţie sau testament se poate interzice înstrăinarea unui bun, dar pentru o 

durată de maxim 49 de ani şi dacă există un interes serios şi legitim.  Art. 627 alin.(1) teza a II-a 

determină şi momentul la care începe să curgă termenul clauzei de inalienabilitate, respectiv data 

dobândirii bunului.  Art.627 alin.(2) codifică la rândul său opinii exprimate în doctrină, potrivit cărora 

efectele clauzei de inalienabilitate pot înceta prin dispoziţia instanţei, dacă interesul care a justificat 

introducerea clauzei respective nu mai există sau dacă există un interes superior care impune încetarea 

acesteia.  Este de aşteptat ca noţiunea de „interes superior” utilizată de Art.627 alin.(2) să genereze 

interpretări contradictorii în practică, fiind exclusiv atribuţia instanţelor judecătoreşti de a stabili care 

este interesul preponderent la un anumit moment.  Credem că ar fi util ca legiuitorul să clarifice, sau 

chiar să elimine din cuprinsul Art.627 alin.(2) posibilitatea înlăturării clauzei de inalienabilitate pe 

considerente de „interes superior”, deoarece, pe de o parte, scopul clauzei de inalienabilitate este acela 

de a preveni înstrăinarea unui bun atât timp cât există un anumit interes, indiferent de evoluţia 
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circumstanţelor, iar, pe de altă parte, conceptul de „interes superior” este foarte vag şi poate conduce la 

decizii abuzive.  Astfel, considerăm că această posibilitate de desfiinţare a clauzei de inalienabilitate 

ori de câte ori instanţa judecătorească apreciază că este necesar datorită unui interes superior poate 

conduce la golirea de conţinut a acestui tip de clauză. 

Atunci când clauza de inalienabilitate constituite motivul determinant pentru încheierea unei convenţii, 

nulitatea sa atrage nulitatea întregii convenţii (Art.627 alin.(3) teza I).  Potrivit Art.627 alin.(3) teza a 

II-a, caracterul determinant al clauzei de inalienabilitate se prezumă în contractele cu titlu oneros.  

Deşi această prezumţie este relativă, putând fi înlăturată prin probă contrară, considerăm că dispoziţia 

legală ar trebui clarificată, deoarece referirea la „contracte cu titlu oneros” este prea largă, iar utilizarea 

prezumţiei ar putea fi excesivă. 

Art.628 prevede expres că, pentru a fi opozabilă terţilor (care, în această materie, cuprind şi succesorii 

cu titlu particular şi creditorii dobânditorului ţinut de obligaţia de a nu înstrăina), clauza de 

inalienabilitate trebuie făcută publică, prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.  

Rezultă, astfel, că, în măsura în care obiectul clauzei îl constituie bunuri imobile, aceasta trebuie 

înscrisă în cartea funciară, în condiţiile Art.902.  În toate cazurile, inopozabilitatea clauzei de 

inalienabilitate nu afectează dreptul beneficiarului acesteia de a pretinde daune-interese proprietarului 

care era ţinut de obligaţie, dar nu a respectat-o. 

Sancţiunile prevăzute de Art.629 pentru nerespectarea clauzei de inalienabilitate sunt similare cu cele 

general aplicabile în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale:  înstrăinătorul poate să ceară 

rezoluţiunea contractului, iar beneficiarul clauzei poate cere anularea actului de înstrăinare încheiat cu 

nerespectarea acesteia (doar în cazul în care clauza de inalienabilitate era opozabilă 

subdobânditorului). 

Dispoziţia Art.629 alin.(3), potrivit căreia bunurile ce fac obiectul clauzei de inalienabilitate nu pot fi 

supuse urmăririi silite atât timp cât clauza îşi produce efectele, reprezintă, de asemenea, o transpunere 

a opiniilor unanim exprimate în doctrina juridică. 

(c) Secţiunea a 3-a „Limite judiciare” 

[Art.630] Art.630 alin.(1) prevede că, în situaţia în care proprietarului unui fond, prin 

exercitarea dreptului său de proprietate, provoacă proprietarului vecin inconveniente mai mari decât 

cele normale în relaţiile de vecinătate, poate fi obligat de către instanţa judecătorească, din 

considerente de echitate, la plata de despăgubiri în folosul celui vătămat şi la restabilirea situaţiei 

anterioare, atunci când acest lucru este posibil.  Remarcăm însă faptul că principiul obligării la plata de 

despăgubiri a proprietarului care, prin exercitarea dreptului său, provoacă prejudicii proprietarului 

fondului învecinat, reprezintă o consecinţă a principiilor ce guvernează răspunderea civilă delictuală, 

iar nu o limitare propriu-zisă a exerciţiului dreptului de proprietate.  De abia în cuprinsul Art.630 

alin.(2) se face referire la o limitare în exercitarea dreptului de proprietate, ce ar putea fi impusă de 

către instanţa judecătorească atunci când aceasta consideră că prejudiciul suportat de proprietar este 

minor prin comparaţie cu necesitatea sau utilitatea desfăşurării activităţii prejudiciabile de către 

proprietarul vecin; impunerea acestei limitări (ce constă în recunoaşterea dreptului de desfăşurare a 

activităţii prejudiciabile, implicit în obligarea proprietarului vecin de a permite exercitarea acestei 

activităţi), îl îndreptăţeşte totuşi pe proprietarul afectat să primească despăgubiri pentru prejudiciul 

suferit.  Considerăm că această dispoziţie legală ar trebui eliminată, întrucât ar putea fi calificată drept 
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o nerespectare a dispoziţiilor Art.44 alin.(1) teza a II-a din Constituţie, iar aplicarea sa în practică ar 

putea conduce la decizii abuzive.  Astfel, potrivit dispoziţiei constituţionale invocate, limitele 

exercitării dreptului de proprietate pot fi stabilite doar prin lege, nu şi de către instanţele judecătoreşti.  

Având în vedere faptul că a permite exercitarea unei activităţi prejudiciabile în condiţiile Art.630, 

implică, pentru instanţa judecătorească, efectuarea unei evaluări asupra importanţei şi oportunităţii 

exercitării unui drept de proprietate într-un anumit mod, prin raportare la exercitarea unui alt drept de 

proprietate, considerăm că acordarea unei asemenea atribuţii instanţelor judecătoreşti contravine 

principiului constituţional enunţat şi, în practică, deschide calea unor decizii abuzive. 

[Art.792-794] Prevederile cuprinse în acest capitol definesc noţiunea de administrator al bunurilor 

altuia, stabilesc regulile aplicabile în vederea determinării remuneraţiei acestuia şi domeniul de 

aplicare al dispoziţiilor cuprinse în acest capitol. 

Potrivit Art.792 alin.(1), calitatea de administrator rezultă din împuternicire acordată prin legat şi 

acceptată de administrator, sau din convenţie.  Art.729 alin.(3) stabileşte caracterul general al 

dispoziţiilor cuprinse în acest titlu, care urmează să se aplice ori de câte ori legea, actul constitutiv sau 

împrejurările concrete nu impun aplicarea altui regim juridic de administrare.  Remarcăm, însă, 

contradicţia dintre aceste dispoziţii şi cele ale Art.794, potrivit cărora dispoziţiile cuprinse în Titlul V 

al NCC se vor aplica în toate cazurile, în absenţa unor dispoziţii legale contrare;  această contradicţie 

va putea fi eliminată prin legea de punere în aplicare a NCC, eventual prin eliminarea dispoziţiilor 

Art.794. 

(iv). Capitolul IV „Proprietatea comună” 

[Art.631-686] NCC propune, spre deosebire de CC, o reglementare detaliată a coproprietăţii, ca 

modalitate a dreptului de proprietate.  Dispoziţiile cuprinse în acest capitol păstrează, cu câteva 

excepţii (printre care, notabilă, este cea referitoare la efectul constitutiv de drepturi al actului de 

partaj), principiile anterior reglementate de CC, transpun opinii formulate în doctrină sau soluţii 

evidenţiate constant în practica judiciară, dar statuează, uneori discutabil, noi principii aplicabile în 

această materie. 

[Impact]  Cu excepţia comentariului general, referitor la creşterea volumului de activitate la 

nivelul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, nu anticipăm ca dispoziţiile NCC cuprinse în 

acest capitol să genereze un impact semnificativ din punct de vedere instituţional, financiar-bugetar, 

sau al resurselor umane, asupra sistemului judiciar actual. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.631-633] Legiuitorul NCC defineşte în această secţiune noţiunea de coproprietate (Art.631), 

formele acesteia - respectiv proprietatea pe cote-părţi (coproprietatea) şi proprietatea în devălmăşie - şi 

tipurile de coproprietate (obişnuită şi forţată) (Art.632), instituind şi o prezumţie relativă cu privire la 

existenţa coproprietăţii atunci când un bun este stăpânit în comun (Art.633).  Deşi redactarea utilizată 

de Art.633 este neclară - fiind discutabilă reprezentarea legiuitorului asupra noţiunii de „stăpânire” a 

bunului, nedefinită - ,ceea ce ar face utilă o clarificare prin legea de punere în aplicare a NCC, 

reglementarea acestei prezumţii va conduce, în practică, la o revizuire a modului în care va fi analizată 

buna-credinţă a terţilor ce încheie acte juridice cu persoane în privinţa cărora operează prezumţia de 

coproprietate. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Coproprietatea obişnuită” 

[Art.634-645] Reglementările cuprinse în această secţiune reprezintă, în mare măsură, transpuneri 

ale opiniilor exprimate în doctrină şi a soluţiilor pronunţate în practica judiciară în materia 

coproprietăţii.  Au fost introduse, astfel, prevederi referitoare la întinderea cotelor-părţi (Art.634), 

repartizarea beneficiilor şi a sarcinilor între coproprietari, inclusiv a fructelor bunului comun (Art.635 

şi Art.637) şi a dreptului la restituirea cheltuielilor (Art.638), exercitarea dreptului de folosinţă asupra 

bunului (Art.636 şi Art.639), condiţiile pentru încheierea actelor juridice cu privire la bun (Art.640-

Art.642), calitatea procesuală a coproprietarilor (Art.643), încheierea unor contracte de administrare cu 

privire la bunurile ce fac obiectul coproprietăţii (Art.644), precum şi o dispoziţie specială, potrivit 

căreia regulile aplicabile în materia coproprietăţii se aplică mutatis mutandis şi în cazul cotitularilor 

altor drepturi reale. 

Stabilind faptul că fructele bunului comun se cuvin tuturor coproprietarilor, proporţional cu cota lor 

parte din drept (Art.637), NCC reglementează, în Art.638 alin.(2), şi modul în care coproprietarii îşi 

pot exercita drepturile asupra fructelor produse de bun.  Păstrând distincţia făcută în doctrină între 

fructele naturale şi industriale, pe de o parte, şi fructele civile ale bunului, pe de altă parte, NCC se 

îndepărtează, însă, de soluţiile adoptate până acum în practica judiciară, statuând faptul că şi fructele 

industriale fac parte din masa partajabilă cât timp nu au fost consumate ori înstrăinate.  Redactarea 

tezei a II-a a Art.638 alin.(2), care se referă la dreptul coproprietarilor interesaţi de a primi despăgubiri, 

ar trebui revizuită;  pe de o parte, consumarea fructelor industriale sau înstrăinarea acestora sunt 

prevăzute ca excepţii de la regula includerii lor în masa partajabilă, ceea ce înseamnă că sunt permise, 

iar pe de altă parte se prevede că despăgubirile vor fi acordate în toate cazurile, cu excepţia situaţiei în 

care fructele industriale au pierit în mod fortuit. 

Cu privire la modul de exercitare a dreptului de folosinţă asupra bunului ce face obiectul 

coproprietăţii, în Art.639 se prevede că modul de folosire se determină cu acordul coproprietarilor, 

sau, în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.  Propunem reanalizarea acestei soluţii 

legislative, care va permite instanţelor judecătoreşti să înlocuiască voinţa părţilor şi să decidă asupra 

oportunităţii utilizării bunului comun într-un mod sau altul;  cu privire la acest aspect, practica 

judiciară de până acum apreciase, în mod întemeiat, că în situaţia în care coproprietarii nu se înţeleg cu 

privire la folosirea materială a bunului aceştia au la îndemână numai calea încetării coproprietăţii prin 

partaj. 

Dispoziţii ce diferă de soluţiile adoptate în doctrină sau în jurisprudenţă, precum şi anumite redactări 

defectuoase, sunt cuprinse şi în Art.641-642 referitoare la condiţiile de încheiere a actelor de 

administrare şi de dispoziţie, precum şi la sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării acestor reguli. 

Astfel, Art.641 alin.(1) derogă de la regula aplicabilă până la această dată cu privire la actele de 

administrare, care, conform opiniilor unanim exprimate, puteau fi încheiate de către oricare dintre 

coproprietari în temeiul gestiunii de afaceri, sau a mandatului tacit, şi instituie regula potrivit căreia 

actele de administrare cu privire la bunul comun vor putea fi făcute doar cu acordul coproprietarilor ce 

deţin majoritatea cotelor-părţi.  Remarcăm, printre exemplele de acte de administrare enumerate în 

cadrul Art.641 alin.(1), cesiunile de venituri imobiliare, pentru a sublinia inadvertenţa dintre această 

calificare şi cea cuprinsă în Art.641 alin.(4), potrivit căreia cesiunile de venituri imobiliare sunt 

calificate drept acte de dispoziţie, pentru încheierea cărora este necesar acordul unanim al 
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coproprietarilor.  Această redactare defectuoasă va trebui corectată, prin legea de punere în aplicare a 

NCC sau printr-un alt act normativ. 

Remarcăm şi noutatea dispoziţiilor Art.641 alin.(2), ce instituie o excepţie de la regula stabilită de 

Art.641 alin.(1), potrivit cărora actele de administrare ce afectează posibilitatea unui coproprietar de a 

utiliza bunul, ori care impun o sarcină excesivă prin raportare la cota sa parte, nu vor putea fi efectuate 

decât cu acordul acelui coproprietar. 

Potrivit Art.641 alin.(3), instanţa poate suplini, prin hotărâre, acordul coproprietarului aflat în 

imposibilitate de a-şi exprima voinţa, sau care se opune în mod abuziv la efectuarea unui act de 

administrare indispensabil menţinerii utilităţii sau valorii bunului. 

În ceea ce priveşte actele de dispoziţie, NCC păstrează soluţiile adoptate unanim în doctrină şi în 

practica judiciară, Art.641 alin.(4) statuând cerinţa ca aceste acte să fie încheiate cu acordul unanim al 

coproprietarilor.  Astfel cum am arătat mai sus, va trebui clarificată contradicţia dintre alin.(1) şi 

alin.(4) ale Art.641, care califică cesiunile de venituri imobiliare atât ca acte de administrare, cât şi ca 

acte de dispoziţie. 

O noutate o reprezintă şi sancţiunea prevăzută de Art.642 pentru cazul nerespectării condiţiilor de 

încheiere a actelor de administrare, respectiv a actelor de dispoziţie.  Potrivit acestei dispoziţii, actele 

juridice încheiate cu nerespectarea regulilor prevăzute de Art.641 sunt inopozabile proprietarului care 

nu a consimţit, expres sau tacit, la încheierea actului.  Considerăm că redactarea acestui articol este 

defectuoasă şi ar trebui modificată.  În primul rând, va trebui făcută o distincţie între nerespectarea 

cvorumului necesar pentru încheierea actelor de administrare (regula majorităţii presupune, per se, 

faptul că acordul nu este exprimat de toţi coproprietarii, iar a considera actul inopozabil celor care nu 

şi-au exprimat acordul este ilogic), şi a unanimităţii prevăzute pentru actele de dispoziţie.  De 

asemenea, Art.642 alin.(1) face referire la consimţământul expres sau tacit „la încheierea actului”, ceea 

ce este inexact, deoarece lipsa acestui consimţământ la momentul încheierii actului (respectiv 

nerespectarea obligaţiei referitoare la cvorum), reprezintă însăşi ipoteza în care devin incidente 

dispoziţiile Art.642.  Având în vedere opiniile exprimate în doctrină, considerăm că legiuitorul NCC ar 

fi trebuit să aplice sancţiunea inopozabilităţii în cazul în care actul respectiv nu a fost ratificat ulterior 

de către coproprietarul care nu consimţise la încheierea actului respectiv. 

O derogare de la opiniile unanim exprimate în doctrină, precum şi de la soluţiile adoptate în practica 

judiciară, o reprezintă dispoziţiile Art.643, potrivit cărora oricare dintre coproprietari poate sta singur 

în justiţie, indiferent de calitatea procesuală, în orice acţiune referitoare la coproprietate, inclusiv în 

cazul acţiunii în revendicare.  Chiar dacă această dispoziţie are drept scop simplificarea modului de 

administrare şi apărare a coproprietăţii, considerăm că această soluţie ar putea fi justificată doar în 

cazul acţiunilor în care unul dintre coproprietari are calitatea de reclamant.  Recunoaşterea calităţii 

procesuale pasive doar a unuia dintre coproprietari cu privire la acţiuni ce au ca obiect coproprietatea 

este o soluţie ce contravine şi principiilor enunţate de NCPC şi este inechitabilă pentru coproprietarii 

care nu participă la judecată, chiar dacă, potrivit Art.643 alin.(2), hotărârile potrivnice unui 

coproprietar nu vor fi opozabile celorlalţi coproprietari, deoarece, prin hotărârea respectivă, poate fi 

rezolvată o problemă de drept ce va fi interpretată similar de o instanţă învestită cu o cerere având 

acelaşi temei ca şi cererea iniţial admisă.  Pentru aceste motive, recomandăm modificarea prevederilor 

Art.643. 
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Conform Art.644, coproprietarii pot, pe baza acordului lor unanim, să deroge printr-un contract de 

administrare de la regulile instituite de NCC cu privire la repartizarea beneficiilor şi sarcinilor între 

coproprietari, exercitarea în comun a dreptului de folosinţă, încheierea actelor de administrare şi 

sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării regulilor prevăzute pentru încheierea actelor de către 

coproprietari.  Din cuprinsul Art.644 alin.(2) rezultă că oricare dintre coproprietari are ulterior dreptul 

să denunţe unilateral acest contract de administrare.  În cazul în care obiectul coproprietăţii îl 

constituie bunuri imobile, încheierea contractului de administrare, precum şi denunţarea acestuia, vor 

fi notate în cartea funciară. 

Subliniem şi noutatea instituirii, prin Art.645, a principiului potrivit căruia regulile aplicabile în 

materia coproprietăţii se aplică în mod corespunzător şi cotitularilor unui drept real principal.  Cu 

privire la acest aspect, remarcăm o exprimare defectuoasă în cadrul Art.645, care face referire la 

„exercitarea împreună” a unui drept real principal;  recomandăm modificarea redactării, pentru a se 

preciza că regula se referă la co-titularii unui drept real (respectiv cei care au dobândit dreptul real prin 

una dintre modalităţile prevăzute de lege). 

(c) Secţiunea a 3-a „Coproprietatea forţată” 

[Art.646-666] Ca şi în cazul dispoziţiilor referitoare la coproprietatea obişnuită şi în cadrul 

secţiunii ce reuneşte prevederile aplicabile coproprietăţii forţate au fost preluate, în mare măsură, 

opiniile şi soluţiile exprimate în doctrină şi în practica judiciară. 

1. Dispoziţii comune 

[Art.646-647] În subsecţiunea dedicată dispoziţiilor generale, NCC enumeră, transpunând opiniile 

exprimate în doctrină, cazurile de coproprietate forţată, fără a mai defini însă criteriile pe baza cărora 

se determină acestea (de exemplu, destinaţia bunului). 

Art.647 transpune, la rândul său, opiniile exprimate în doctrină cu privire la regimul juridic general 

aplicabil coproprietăţii forţate:  regula exercitării dreptului de folosinţă asupra întregului bun comun, 

cu condiţia respectării destinaţiei acestuia şi a dreptului de folosinţă de care beneficiază şi ceilalţi 

coproprietari (Art.647 alin.(1)), regula transmiterii dreptului de proprietate asupra bunului ce face 

obiectul coproprietăţii forţate, atunci când acesta este accesoriu, doar împreună cu dreptul de 

proprietate asupra bunului principal (Art.647 alin.(2)), respectiv regula împărţirii cheltuielilor aferente 

bunului comun proporţional cu cota-parte din dreptul de proprietate aferentă fiecărui coproprietar 

(Art.647 alin.(3)).  Cu privire la acest ultim aspect, propunem clarificarea, prin legea de punere în 

aplicare a NCC, a formulării tezei a II-a din Art.647 alin.(3), noţiunea de „întindere a bunului 

principal”, indicată drept criteriu pentru stabilirea cotei-părţi din dreptul de proprietate asupra bunului 

accesoriu, fiind neclară şi susceptibilă să genereze interpretări contradictorii. 

2. Coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile 

cu mai multe etaje sau apartamente 

[Art.648-659] În subsecţiunea referitoare la coproprietatea asupra părţilor comune din clădirile cu 

mai multe etaje sau apartamente (Art.648-659), au fost transpuse prevederi preluate din legislaţia 

specială, fiind însă incluse şi reguli noi. 
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I. Părţile comune 

[Art.648-652] Reguli speciale au fost prevăzute cu privire la exercitarea dreptului de coproprietate 

forţată asupra părţilor comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente. 

Art.648 defineşte noţiunea de „părţi comune” în clădiri sau ansambluri rezidenţiale pornind de la 

criteriul, utilizat în doctrină, privind destinaţia bunurilor, coproprietatea forţată derivând din faptul că 

bunurile respective pot fi folosite doar în comun, în vederea întrebuinţării spaţiilor aflate în proprietate 

exclusivă. 

Art.649 enumeră bunuri care sunt considerate părţi comune, precizând, însă, că prin lege sau prin 

voinţa părţilor şi alte bunuri care sunt destinate folosinţei comune pot fi calificate drept părţi comune.  

O noutate faţă de soluţiile adoptate până acum în practica judiciară o reprezintă dispoziţiile Art.649 

alin.(2), potrivit cărora coşurile de fum, de aerisire, precum şi spaţiile pentru spălătorii şi uscătorii sunt 

considerate părţi comune exclusiv pentru coproprietarii care utilizează aceste utilităţi în conformitate 

cu proiectul clădirii.  Deşi redactarea nu este foarte clară, principiul reglementat ar putea fi aplicat în 

practică în numeroase situaţii, contribuind la o rezolvare echitabilă a cazurilor în care respectarea 

principiului utilizării spaţiilor comune de către toţi proprietarii ar fi condus la lezarea drepturilor de 

proprietate exclusivă a altor proprietari (de exemplu, accesul către uscătorie se face, conform 

proiectului clădirii, exclusiv din una dintre locuinţe etc.).  Pentru a facilita aplicarea acestui principiu, 

credem că ar fi utilă clarificarea redactării acestei dispoziţii legale (de exemplu, noţiunea de „utilităţi” 

ar trebui înlocuită cu cea de „părţi comune”, ar trebui clarificat ce se înţelege prin „utilizare în 

conformitate cu proiectul clădirii”).  De asemenea, tot în scopul simplificării aplicării principiului 

instituit de Art.649 alin.(2), ar fi utilă şi reglementarea expresă a modului în care se suportă cheltuielile 

aferente acestor părţi comune aflate în folosinţa exclusivă a unora dintre proprietari. 

NCC instituie o altă importantă derogare de la principiul potrivit căruia dreptul de folosinţă asupra 

întregului bun ce face obiectul coproprietăţii forţate se exercită de către fiecare coproprietar.  Astfel, 

Art.650 alin.(1) prevede posibilitatea atribuirii unor părţi comune în folosinţa exclusivă a unora dintre 

coproprietari, în cazul în care „prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlalţi coproprietari”.  Potrivit 

Art.650 alin.(2), această decizie se va adopta cu o majoritate de două treimi din numărul 

coproprietarilor şi al cotelor părţi (cvorum şi majoritate ce trebuie respectate şi în cazul adunărilor 

generale, dacă sunt constituite asociaţii de proprietari).  Recomandăm revizuirea dispoziţiei cuprinse în 

Art.650, fie în vederea clarificării, sau chiar a eliminării acesteia.  Având în vedere principiul ce 

guvernează exercitarea dreptului de folosinţă asupra bunurilor ce fac obiectul coproprietăţii forţate - 

respectiv posibilitatea oricăruia dintre coproprietari de a folosi întregul bun ce face obiectul 

coproprietăţii - se poate presupune că orice limitare a acestui drept de folosinţă este de natură să lezeze 

drepturile coproprietarilor ce nu vor mai avea acest drept, ca urmare a atribuirii bunului în folosinţa 

exclusivă a altor coproprietari.  O asemenea atribuire a folosinţei exclusive ar putea fi calificată drept 

un partaj al folosinţei, operaţiune considerată în doctrină drept incompatibilă cu regimul juridic 

aplicabil coproprietăţii forţate.  Mai mult, adoptarea deciziei de atribuire în folosinţă exclusivă unora 

dintre coproprietari, fără votul unanim al tuturor coproprietarilor implicaţi, contravine inclusiv 

regulilor ce guvernează exercitarea dreptului de proprietate privată.  Astfel, potrivit Art.626, este 

admisibilă limitarea convenţională a exercitării dreptului de proprietate, dacă proprietarul însuşi 

consimte.  Or, în ipoteza reglementată de Art.650 alin.(2), decizia de atribuire a bunului comun în 

folosinţa exclusivă a unora dintre coproprietari poate să fie luată chiar şi fără acordul acelor 
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coproprietari care pierd dreptul de folosinţă şi cărora li se limitează astfel, printr-o voinţă externă, 

modul de exercitare a dreptului de proprietate asupra bunului comun.  Din aceste motive, considerăm 

că este recomandabil ca prin legea de punere în aplicare a NCC, sau printr-un alt act normativ, 

dispoziţiile Art.650 alin.(2) să fie modificate pentru a preciza că decizia de atribuire în folosinţă 

exclusivă se va lua cu acordul tuturor coproprietarilor bunului comun. 

Pe baza definiţiei părţilor comune cuprinse în Art.648, Art.651 statuează caracterul accesoriu al 

dreptului de proprietate asupra părţilor comune în raport cu dreptul de proprietate asupra spaţiului din 

clădire ce reprezintă bunul principal, şi reia regula deja stabilită de Art.647 alin.(2), potrivit căreia 

actele de dispoziţie cu privire la cota-parte din dreptul de coproprietate forţată asupra părţilor comune 

vor putea fi încheiate doar o dată cu actele de dispoziţie asupra bunurilor principale.  Este de neînţeles 

totuşi motivul pentru care Art.651 nu face referire la „acte de dispoziţie”, ci doar la „înstrăinare şi 

ipotecare”;  recomandăm revizuirea redactării, pentru utilizare termenilor generici consacraţi. 

Art.652 stabileşte regula pe baza căreia se determină cotele-părţi, în lipsa unei dispoziţii contrare în 

titlul de proprietate, respectiv prin raportarea suprafeţei utile a fiecărui spaţiu locativ la totalul 

suprafeţei utile a spaţiilor locative din clădire.  Această regulă nu îşi găseşte însă aplicabilitatea în 

cazul special prevăzut de Art.649 alin.(2), ceea ce subliniază încă o dată necesitatea completării acelei 

dispoziţii prin legea de punere în aplicare a NCC. 

II. Drepturile şi obligaţiile coproprietarilor 

[Art.653-658] Reglementând drepturile şi obligaţiilor ce revin coproprietarilor părţilor comune, 

NCC transpune atât principiile enunţate în doctrină (cu privire la exercitarea dreptului de folosinţă, 

suportarea cheltuielilor), precum şi prevederi deja incluse în legislaţia specială (de exemplu, obligaţia 

proprietarilor de a permite accesul în spaţiile ce constituie bunurile principale, reglementate de 

Art.656). 

Art.657 prevede reguli speciale, aplicabile în cazul distrugerii clădirii, pentru a asigura protejarea 

drepturilor coproprietarilor.  Potrivit Art.657 alin.(1), orice coproprietar are dreptul de a cere vânzarea 

la licitaţie publică a terenului şi a materialelor de construcţie rezultate, în cazul în care clădirea a fost 

distrusă în întregime sau într-o proporţie mai mare de jumătate din valoarea ei.  Această dispoziţie ar 

trebui clarificată şi completată prin legea de punere în aplicare a NCC, pentru a detalia condiţiile în 

care trebuie organizată licitaţia publică şi modul în care se va face distribuirea sumelor obţinute între 

coproprietari.  În cazul în care clădirea a fost distrusă în proporţie mai mică, Art.657 alin.(2) prevede 

obligaţia coproprietarilor de a contribui la refacerea părţilor comune, proporţional cu cotele-părţi pe 

care le deţineau, precum şi sancţiunea aplicabilă în cazul în care vreunii dintre aceştia refuză sau nu 

pot să participe la refacere.  Această sancţiune, respectiv obligaţia coproprietarilor care nu participă la 

refacere de a le ceda celorlalţi coproprietari cotele lor părţi din dreptul de proprietate, în schimbul unui 

preţ ce se va determina prin acordul părţilor sau de către instanţa judecătorească, ar trebui revizuită de 

legiuitor.  În primul rând, soluţia propusă contravine regulilor aplicabile în materia coproprietăţii 

forţate, întrucât, dat fiind caracterul accesoriu al dreptului de coproprietate asupra părţilor comune faţă 

de dreptul de proprietate asupra spaţiului din clădire care constituie bunul principal, nu se va putea 

înstrăina doar dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi, aşa cum pare să rezulte din redactarea 

Art.650 alin.(2).  Acceptându-se soluţia sancţionatorie propusă de Art.657 alin.(2), ar însemna ca 

proprietarii care şi-au cedat cotele lor părţi din dreptul de proprietate să piardă dreptul de a utiliza 
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părţile comune ale imobilului, ceea ce ar conduce la imposibilitatea utilizării bunului asupra cărora 

deţin dreptul de proprietate exclusivă.  Din aceste motive, aplicarea în practică a dispoziţiilor Art.650 

alin.(2) poate atrage numeroase dificultăţi, fiind recomandabilă revizuirea sancţiunii propuse. 

Şi reglementarea cuprinsă în Art.658 reprezintă o soluţie cu totul nouă în materia încetării stării de 

coproprietate forţată.  Pornind de la principiul potrivit căruia coproprietatea forţată este determinată de 

destinaţia bunului deţinut în comun, respectiv necesitatea utilizării acestuia în vederea exercitării 

dreptului de proprietatea asupra bunului principal, Art.658 reglementează un caz de încetare a 

coproprietăţii forţate prin încetarea destinaţiei de folosinţă comună pentru părţile comune din clădire, 

prin voinţa proprietarilor, urmând să fie ulterior aplicate dispoziţiile referitoare la coproprietate.  Deşi, 

teoretic, soluţia propusă ar putea fi aplicabilă cu privire la unele dintre părţile comune ale unei clădiri, 

nu ar putea fi acceptată în cazul acelor bunuri care, prin natura lor, au o destinaţie comună (de 

exemplu, fundaţia clădirii, conducte ce deservesc clădirea etc.).  Mai mult, în conformitate cu Art.658 

alin.(1), decizia referitoare la încetarea folosinţei comune a bunului ar putea fi adoptată cu o majoritate 

de două treimi din numărul coproprietarilor, indiferent de cotele-părţi deţinute de aceştia din dreptul de 

proprietate asupra bunurilor comune, ceea ce conduce, ca şi în cazul Art.650 alin.(2), la o limitare a 

exercitării dreptului de proprietate prin voinţa unor terţi.  Şi posibilitatea încheierii unor acte de 

dispoziţie (Art.658 alin.(2) face din nou referire la „înstrăinare” şi „ipotecare”), cu acordul doar a două 

treimi din numărul coproprietarilor, este de natură să afecteze dreptul de proprietate al acelor 

coproprietari care nu participă la vot sau se opun adoptării deciziei.  Soluţia propusă de Art.658 

alin.(3), respectiv dreptul acestor din urmă coproprietari de a primi despăgubiri pentru prejudiciul pe 

care îl suportă ca urmare a adoptării deciziei, nu poate reprezenta o soluţie echitabilă pentru situaţia în 

care limitarea exercitării dreptului de proprietate a unuia dintre proprietari este consecinţa unei decizii 

adoptate de ceilalţi coproprietari din considerente de oportunitate.  Considerăm că actualele prevederi 

ale Art.658 încalcă principiile aplicabile în materia coproprietăţii şi, în practică, ar putea fi aplicate 

abuziv, determinând o limitare a exercitării dreptului de proprietate contrară dispoziţiilor 

constituţionale. 

3. Coproprietatea asupra despărţiturilor comune 

[Art.660-666] NCC reglementează în Art.660-666 şi coproprietatea asupra despărţiturilor 

comune, preluând, într-o nouă redactare, principiile instituite de Art.590-609 CC. 

(d) Secţiunea a 4-a „Proprietatea comună în devălmăşie” 

[Art.667-668] NCC transpune în Art.667 definiţia proprietăţii în devălmăşie adoptată majoritar şi 

în doctrină, precum şi opiniile doctrinare potrivit cărora acest tip de coproprietate se poate naşte nu 

doar prin efectul legii, ci şi în temeiul voinţei părţilor.  Potrivit Art.668, regulile aplicabile proprietăţii 

devălmaşe sunt cele incidente în regimul comunităţii legale, cu excepţia cazului în care legea specială 

în temeiul căreia s-a născut proprietatea devălmaşă nu cuprinde dispoziţii contrare. 

(e) Secţiunea a 5-a „Partajul” 

[Art.669-686] NCC reglementează în detaliu regulile aplicabile partajului, transpunând, în mare 

măsură, opiniile exprimate în doctrină şi soluţiile adoptate în practica judiciară, dar statuează şi 

principii noi, care să completeze unele dintre prevederile nou-introduse în materia coproprietăţii. 
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Pornind de la regula prevăzută de Art.728 CC referitoare la imprescriptibilitatea dreptului de a cere 

partajul bunului comun, Art.669 cuprinde o dispoziţie nouă, referitoare la posibilitatea suspendării 

partajului prin act juridic sau hotărâre judecătorească;  aceste cazuri de suspendare a partajului sunt 

detaliat reglementate de Art.672 şi de Art.673. 

Art.671 stabileşte anumite cazuri în care bunurile comune nu pot fi partajate.  Astfel, se transpune 

principiul recunoscut în doctrină, potrivit căruia proprietatea comună în devălmăşie şi bunurile situate 

pe linia de hotar între fonduri aparţinând unor proprietari diferiţi nu pot fi partajate, nici prin hotărâre 

judecătorească şi nici prin bună-învoială, dar se derogă de la regula potrivit căreia bunurile ce fac 

obiectul coproprietăţii forţate nu pot fi partajate, recunoscându-se dreptul coproprietarilor de cere 

partajul bunurilor respective în cazul în care acestea încetează a mai fi destinate folosinţei comune, 

respectiv de a-şi împărţi prin bună-învoială bunurile ce fac obiectul coproprietăţii forţate.  Această 

dispoziţie completează principiul instituit de Art.658, cu privire la care am formulat, însă, critici, 

având în vedere formularea prea generală şi posibilitatea adoptării deciziei de schimbare a destinaţiei 

fără acordul tuturor coproprietarilor. 

NCC transpune, prin Art.672, principiul instituit de Art.728 alin.(2) CC, referitor la posibilitatea 

suspendării partajului, prin convenţia părţilor, pentru o perioadă de maxim 5 ani.  Pentru asigurarea 

opozabilităţii unei asemenea convenţii referitoare la partajul unui bun imobil, vor trebui îndeplinite 

formalităţile de publicitate prevăzute de lege. 

Un nou caz de suspendare a partajului este prevăzut de Art.673, potrivit căruia instanţa judecătorească 

poate dispune o asemenea suspendare, pentru o perioadă de cel mult un an, în cazul în care există 

riscul ca interesele unora dintre coproprietari să fie grav prejudiciate.  Aceste dispoziţii vor trebui 

corelate cu dispoziţiile NCCP referitoare la suspendare, în special în ceea ce priveşte căile de atac pe 

care coproprietarii interesaţi le pot exercita împotriva încheierii prin care se dispune suspendarea 

partajului. 

NCC transpune, în Art.676, principiile aplicate în practica judiciară în vederea partajării bunurilor 

comune, distingând după cum bunurile sunt sau nu comod partajabile în natură, fără a se prezenta însă 

criteriile ce pot fi utilizate de instanţe în vederea desemnării coproprietarului căruia să îi fie atribuit 

întregul bun. 

Stabilind dreptul coproprietarilor de a cere, în vederea partajului, stingerea datoriilor născute în 

legătură cu bunul comun, Art.677 limitează aceste datorii la cele care sunt ori devin scadente în cursul 

anului în care are loc partajul;  considerăm însă că o asemenea limitare nu se justifică, fiind dreptul 

coproprietarilor şi atribuţia instanţei judecătoreşti, în caz de neînţelegere între aceştia, de a stabili 

modul în care trebuie achitate datoriile aferente coproprietăţii, astfel încât să fie respectate interesele 

legitime ale coproprietarilor şi ale creditorilor. 

Stabilind regulile aplicabile executării silite cu privire la cota-parte deţinută de un coproprietar, 

Art.678 alin.(2) reiterează dreptul de preferinţă pe care coproprietarii îl au, la preţ egal, în vederea 

dobândirii bunului comun.  De asemenea, Art.678 alin.(3) şi alin.(4) reiterează dreptul de urmărire de 

care se bucură creditorul ce deţine o garanţie asupra bunului comun, precum şi condiţiile de publicitate 

care trebuie îndeplinite în vederea asigurării opozabilităţii faţă de terţi a convenţiilor de suspendare a 

partajului. 
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În ceea ce priveşte drepturile creditorilor personali ai unui coproprietar, Art.679 transpune regulile 

consacrate de Art.785 CC. 

Trebuie subliniată noutatea principiul reglementat de Art.680, care, contrar regulilor aplicabile până la 

această dată, consacră caracterul constitutiv de drepturi al partajului.  În plus, corespunzător regulii 

nou-instituite cu privire la rolul înscrierii în cartea funciară, partajul asupra bunurilor imobile îşi 

produce efectul constitutiv doar de la data la care convenţia, sau hotărârea judecătorească, după caz, 

sunt înscrise în cartea funciară.  Efectul constitutiv de drepturi al partajului nu împiedică însă aplicarea 

regulii potrivit căreia actele legal încheiate de coproprietari, anterior împărţelii, sunt opozabile şi celui 

căruia i-a fost atribuit bunul în urma partajului, astfel cum prevede expres Art.681. 

Art.683, referitor la obligaţia coproprietarilor de a garanta reciproc, în limitele cotelor-părţi, pentru 

evicţiune şi vicii ascunse, transpune dispoziţiile Art.787 şi Art.788 CC, prevăzând însă expres, 

conform principiului răspunderii pentru fapta proprie, că un coproprietar este exonerat de răspundere 

dacă prejudiciul a fost determinat de fapta săvârşită exclusiv de un alt coproprietar. 

Art.684, care reglementează cazurile în care poate fi desfiinţat partajul, precum şi Art.685, referitor la 

pierderea dreptului coproprietarului care a înstrăinat bunurile atribuite de a mai invoca nulitatea 

partajului, atunci când a cunoscut cauza de nulitate anterior înstrăinării, transpun opiniile unanim 

exprimate în doctrină cu privire la aceste situaţii. 

Dispoziţiile Art.686, potrivit cărora dispoziţiile referitoare la partaj se aplică bunurilor ce fac obiectul 

coproprietăţii, indiferent de izvorul acesteia, precum şi bunurilor deţinute în devălmăşie, sunt însă 

redundante, Art.669-671 reglementând cu claritate domeniul de aplicare a principiilor ce guvernează 

partajul bunurilor comune. 

(v). Capitolul V „Proprietatea periodică” 

[Art.687-692] Subliniem noutatea reglementării, prin NCC, a regulilor generale aplicabile 

proprietăţii periodice, respectiv a dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile ce poate fi 

exercitat pe durată limitată.  Introducerea acestor reglementări este justificată, pe de o parte, de 

dispoziţiile Directivei 94/47/CE referitoare la protecţia dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale 

contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe timp limitat a unor bunuri imobiliare, 

precum şi de cele ale Art.12 din Legea nr.282/2004, potrivit cărora dispoziţiile acestui act normativ 

special urmează a fi completate cu cele ale codului civil. 

Din punct de vedere al impactului asupra cadrului actual al sistemului judiciar, ar trebui remarcate 

prevederile Art.691, care reglementează dreptul instanţelor de a dispune, la cererea co-titularilor 

interesaţi, obligarea unuia dintre co-titularii dreptului de proprietate periodică la vânzarea către ceilalţi 

a cotei sale părţi din dreptul de proprietate.  Procedura prevăzută de Art.691 constă în cercetarea de 

principiu de către instanţă a îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate a cererii, concretizată într-o 

încheiere supusă recursului, respectiv în cercetarea fondului cauzei.  Această procedură specială ar 

putea fi avută în vedere în procesul de evaluare a potenţialei evoluţii a gradului de încărcare a 

instanţelor judecătoreşti. 

Deşi NCC stabileşte principii ce guvernează drepturile şi obligaţiile coproprietarilor ce deţin 

proprietăţi periodice, remarcăm faptul că nu sunt stabilite expres regulile de determinare a cotei-părţi 

din dreptul de proprietate periodică, deşi indirect se face referire la determinarea acestei cote în funcţie 
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de intervalul de timp în care proprietarul are dreptul să-şi exercite, în mod periodic, dreptul de 

folosinţă.  Recomandăm completarea dispoziţiilor referitoare la proprietatea periodică inclusiv cu 

reguli explicite de determinare a cotei-părţi din dreptul de proprietate, pentru a facilita aplicarea 

unitară în practică a acestor prevederi. 

Art.687 defineşte proprietatea periodică drept acel drept de proprietate caracterizat prin exercitarea 

folosinţei, în mod succesiv şi repetitiv, în intervale de timp determinate, egale sau inegale.  Ca noutate 

faţă de dispoziţiile legale existente, NCC prevede posibilitatea exercitării unei proprietăţi periodice şi 

asupra bunurilor mobile.  Având în vedere însă regimul juridic aplicabil bunurilor mobile, precum şi 

regulile derogatorii incidente în materia proprietăţii periodice, recomandăm completarea acestui 

capitol al NCC, sau a legii speciale, în vederea instituirii unui sistem de publicitate a drepturilor de 

proprietate periodică inclusiv cu privire la bunurile mobile.  În acest fel, se va putea asigura o protecţie 

efectivă atât a titularilor drepturilor de proprietate periodică asupra bunurilor mobile, cât şi a 

circuitului civil, în general. 

Potrivit Art.688, proprietatea periodică se naşte prin act juridic, rămânând supusă dispoziţiilor 

aplicabile în materia cărţilor funciare, în ceea ce priveşte efectul constitutiv al înscrierii acestui drept. 

Potrivit Art.689, fiecare coproprietar are dreptul să dispună liber de cota sa de proprietate, care, în 

această materie, priveşte intervalul de timp în care proprietarul respectiv are dreptul de a folosi bunul.  

Actele de administrare sau de dispoziţie, încheiate de un proprietar în legătură cu o cotă-parte din 

dreptul de proprietate aferentă unui interval de timp ce nu-i aparţine, sunt inopozabile titularului cotei-

părţi respective, dar actele sunt lovite doar de nulitate relativă în cazul în care terţii co-contractanţi au 

fost de bună-credinţă.  Pentru a asigura însă o protecţie efectivă a titularilor dreptului de proprietate 

periodică asupra bunurilor mobile, considerăm, astfel cum am arătat, recomandabil să fie instituit un 

sistem de publicitate şi cu privire la proprietatea periodică a bunurilor mobile (similar, spre exemplu, 

Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare). 

Art.690 reglementează drepturile şi obligaţiile co-titularilor dreptului de proprietate periodică similar 

celor aplicabile în cazul coproprietăţii obişnuite. 

Remarcăm noutatea sancţiunii prevăzute de Art.691, potrivit căruia proprietarul care tulbură în mod 

grav exercitarea proprietăţii periodice de către alţi proprietari poate fi obligat să îşi înstrăineze cota-

parte din dreptul de proprietate celorlalţi titulari ai acestui drept.  Constituţionalitatea acestei dispoziţii, 

ce are ca efect lipsirea proprietarului de cota sa parte din dreptul de proprietate periodică, ar putea fi 

însă pusă în discuţie, chiar dacă proprietarul sancţionat urmează să primească în schimbul transferului 

silit al dreptului de proprietate un preţ determinat de un expert independent, deoarece se ajunge la 

pierderea dreptului de proprietate ca sancţiune pentru o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii. 

Art.692 prevede un singur caz de încetare a proprietăţii periodice, respectiv acela când unul dintre 

proprietari dobândeşte şi cotele-părţi din dreptul de proprietate deţinute de ceilalţi proprietari, urmând 

ca alte cazuri speciale să fie reglementate de acte normative cu caracter special, incidente în acest 

domeniu. 
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1.4.(c). Titlul III „Dezmembrămintele dreptului de proprietate privată 

[Art.693-772] Corespunzător opiniilor exprimate în doctrină, legiuitorul NCC a reglementat într-

un titlu distinct dezmembrămintele dreptului de proprietate, ca drepturi reale distincte ce reprezintă 

atribute desprinse din conţinutul dreptului de proprietate.  În general, dispoziţiile cuprinse în acest titlu 

reprezintă transpuneri ale prevederilor anterioare ale CC, respectiv ale interpretărilor date de doctrină 

şi de jurisprudenţă principiilor respective, dar sunt introduse şi reguli noi, generate de cele mai multe 

ori de considerente de echitate. 

[Impact]  Având în vedere faptul că nu sunt reglementate noi instituţii, dispoziţiile Titlului III 

din Carte a III-a nu vor avea un impact de ordin bugetar, financiar sau cu privire la resursele umane 

necesar a fi alocate actualului sistem judiciar.  Cu toate acestea, va fi necesară clarificarea, prin legea 

de punere în aplicare a NCC, a unora dintre dispoziţiile nou-introduse, în special în materia dreptului 

de superficie, a dreptului de uzufruct şi a servituţilor (respectiv servitutea de trecere). 

(i). Capitolul I „Superficia” 

[Art.693-702] Calificarea dreptului de superficie drept dezmembrământ al dreptului de proprietate 

era unanimă în doctrină şi în jurisprudenţă, deşi superficia nu beneficia de o reglementare expresă în 

cadrul CC.  Pornind de la analizele doctrinare, NCC consacră un întreg capitol reglementării regimului 

juridic aplicabil dreptului de superficie, dar instituie şi principii ce se îndepărtează de la opiniile 

unanim exprimate în doctrină până la această dată. 

Potrivit Art.693 alin.(1), superficia constă în dreptul unei persoane de a avea sau de a edifica o 

construcţie pe terenul altuia (indiferent dacă este localizată la suprafaţa sau în subsolul terenului 

respectiv), precum şi în dreptul de folosinţă asupra acelui teren.  Deşi în cuprinsul definiţiei dreptului 

de superficie se face referire doar la construcţii, Art.702 precizează, în acord cu opiniile constant 

exprimate în doctrină, că dispoziţiile referitoare la dreptul de superficie cu privire la construcţii se 

aplică şi plantaţiilor, sau altor lucrări autonome cu caracter durabil. 

În ceea ce priveşte dobândirea dreptului de superficie, Art.693 alin.(2) prevede că dreptul de superficie 

poate fi dobândit prin act juridic, prin uzucapiune, sau printr-un alt mod prevăzut de lege, fiind însă 

necesară pentru constituire înscrierea acestui drept în cartea funciară.  Deşi nu reprezintă moduri 

distincte de dobândire a dreptului de superficie, înscriindu-se în ipoteza generală de dobândire „prin 

act juridic”, Art.693 alin.(3), respectiv Art.693 alin.(4) reglementează două dintre situaţiile identificate 

în doctrină ca dând naştere unui drept de superficie:  transmiterea dreptului de proprietate asupra 

construcţiei separat de dreptul de proprietate asupra terenului (Art.693 alin.(3)), respectiv renunţarea 

proprietarului terenului la dreptul său de a invoca accesiunea asupra construcţiei executate de un terţ, 

precum şi cesiunea către un terţ a dreptului de a invoca accesiunea (Art.693 alin.(4)).  Deşi Art.693 

alin.(3) şi alin.(4) se referă la două dintre cazurile de transmitere a dreptului de superficie analizate în 

doctrină, remarcăm faptul că actuala reglementare nu răspunde totuşi problemelor ridicate în practică.  

Astfel, din reglementarea Art.693 alin.(3) teza I, potrivit căreia „superficia se poate înscrie şi în 

temeiul unui act juridic prin care proprietarul întregului fond a transmis exclusiv construcţia”, pare să 

rezulte că legiuitorul NCC a îmbrăţişat opiniile exprimate în doctrină, conform cărora dreptul de 

superficie se poate transmite prin simplul transfer al dreptului de proprietate asupra construcţiei, chiar 

şi în lipsa unei prevederi speciale cu privire la superficie.  Această prevedere a Art.693 alin.(3) teza I 

va trebui, însă, corelată cu actualele prevederi ale Art.2 alin.(2) din Legea nr.247/2005 - Titlul X 
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(Circulaţia juridică a terenurilor), în ceea ce priveşte forma pe care trebuie să o îmbrace actul prin care 

se transmite exclusiv dreptul de proprietate asupra construcţiei şi, implicit, dreptul de superficie;  

astfel, regula generală este aceea că dreptul de proprietate asupra construcţiilor (cu excepţia 

locuinţelor), se poate transmite prin act sub semnătură privată, în timp ce drepturile reale pot fi 

constituite prin acte între vii, potrivit Art.2 alin.(2) din Legea nr.247/2005 - Titlul X (Circulaţia 

juridică a terenurilor), numai prin acte încheiate în formă autentică.  Pentru a evita apariţia unor 

interpretări contradictorii sau chiar a unor dispute doctrinare, considerăm că prevederile Art.693 

alin.(2) teza I vor trebui clarificate în ceea ce priveşte forma pe care trebuie să o îmbrace actul prin 

care se constituie un drept de superficie;  dacă va fi cazul, vor trebui modificate dispoziţiile Art.2 

alin.(2) din Legea nr.247/2005 - Titlul X. 

O reformulare este necesară şi cu privire la dispoziţiile Art.693 alin.(4) teza a II-a, potrivit cărora 

„[Superficia] se poate înscrie în favoarea unui terţ pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea”.  

Redactarea acestui text este deficitară, putându-se doar intui faptul că legiuitorul NCC a avut în vedere 

posibilitatea dobândirii dreptului de superficie de către un terţ care a edificat o lucrare pe terenul altuia 

şi a dobândit ulterior, în calitate de cesionar, dreptul de a invoca accesiunea asupra construcţiei; în 

acest caz, noţiunea de „terţ” ar trebui înlocuită cu cea de „constructor”, clarificându-se şi faptul că 

dreptul de a invoca accesiunea este cedat constructorului. 

O importantă diferenţă faţă de abordarea doctrinară anterioară există, însă, în ceea ce priveşte durata 

dreptului de superficie.  Astfel, spre deosebire de opiniile exprimate anterior în doctrină şi în 

jurisprudenţă, potrivit cărora dreptul de superficie există pe întreaga durată de viaţă a lucrării 

(construcţiei), Art.694 prevede că superficia se poate constitui pentru o durată de cel mult 99 de ani, 

putând fi reînnoită.   Această limitare există, însă, numai cu privire la superficia dobândită prin act 

juridic, fiind incompatibilă cu uzucaparea dreptului de superficie;  întrucât această diferenţă nu rezultă 

din redactarea Art.694, recomandăm clarificarea acestui aspect prin legea de punere în aplicare a NCC. 

În ceea ce priveşte întinderea şi exercitarea dreptului de superficie, Art.695 alin.(1) teza I face referire 

la limitele şi condiţiile prevăzute prin „actul constitutiv” al acestui drept.  Întrucât dreptul de superficie 

se poate dobândi şi pe alte căi, în afara actului juridic, recomandăm modificarea redactării Art.695 

alin.(1) teza I, cu atât mai mult cu cât noţiunea de „act constitutiv” este utilizată pentru prima dată în 

cuprinsul acestui capitol. 

Art.695 alin.(2) face referire la o limitare a exercitării dreptului de superficie, generată de limitele 

materiale ale construcţiei, în cazul în care un terţ a dobândit dreptul de proprietate asupra construcţiei 

deja edificate, statuând faptul că titularul superficiei nu are dreptul de a modifica structura construcţiei.  

Termenul utilizat - „structura” - este, însă, imprecis şi recomandăm modificarea sau clarificarea sa, 

deoarece ipoteza ce ar trebui avută în vedere este cea a amprentei la sol a construcţiei respective. 

În cazul în care titularul superficiei nu respectă limitele generate de limitele materiale ale construcţiei, 

proprietarul terenului are dreptul de a alege, conform Art.695 alin.(3), între a solicita încetarea 

dreptului de superficie, respectiv repunerea în situaţia anterioară.  În primul caz, dreptul la acţiune al 

proprietarului poate fi exercitat în termen de 3 ani, fără ca legiuitorul NCC să prevadă momentul de la 

care începe să curgă acest termen.  Întrucât modificarea unei construcţii reprezintă o activitate 

exercitată în timp, recomandăm precizarea termenului de la care începe să curgă dreptul proprietarului 
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terenului de a cere încetarea dreptului de superficie (spre exemplu, data la care a fost emisă autorizaţia 

de construire cu privire la noua construcţie). 

Art.695 alin.(4) reiterează, în conformitate cu opiniile exprimate în doctrină, principiul potrivit căruia 

superficiarul poate dispune liber de dreptul său asupra construcţiei (lucrării), putând însă încheia acte 

de dispoziţie cu privire la dreptul său de superficie numai odată cu cele având ca obiect construcţia. 

Potrivit Art.696, superficiarul poate exercita acţiunile necesare pentru protejarea dreptului său, 

acţiunea confesorie de superficie fiind, conform Art.696 alin.(2), imprescriptibilă.  Recomandăm 

reanalizarea acestei din urmă dispoziţii, avându-se în vedere faptul că dreptul de superficie este, 

potrivit NCC, temporar. 

Remarcăm noutatea reglementării introduse de Art.697, respectiv aceea de a propune criterii pe baza 

cărora să fie evaluată contravaloarea dreptului de superficie acordat unui superficiar prin act juridic cu 

titlu oneros.  Cu toate acestea, considerăm că se impune reformularea redactării Art.697 alin.(1), care 

face referire la „modalităţi de plată”, deşi sensul reglementării este evident acela de cuantum al unei 

obligaţii de plată.  De asemenea, recomandăm clarificarea prevederilor aceluiaşi Art.697 alin.(1), 

deoarece criteriile propuse pentru evaluare, de care instanţele judecătoreşti vor trebui să ţină seama 

atunci când vor fi chemate să determine suma datorată de superficiar în schimbul dreptului de folosinţă 

asupra terenului, nu au în vedere faptul că superficiarul este proprietarul construcţiei. 

Reglementând cazurile de încetare a dreptului de superficie, Art.698 preia opiniile exprimate în 

doctrină cu privire la acest aspect.  Corespunzător noii reglementări potrivit căreia dreptul de 

superficie are o durată limitată în timp, care nu este în mod esenţial legată de durata de existenţă a 

construcţiei, Art.698 pct.(c) prevede că pieirea construcţiei atrage încetarea dreptului de superficie 

doar dacă există o prevedere specială în acest sens.  Considerăm că aceste dispoziţii ale Art.698 ar 

trebui clarificate prin legea de punere în aplicare a NCC, în vederea reglementării distincte a modului 

de încetare a dreptului de superficie dobândit prin uzucapiune. 

Art.699 reglementează efectele încetării dreptului de superficie prin expirarea termenului, distingând 

cu privire la dreptul de proprietate asupra construcţiei edificate de superficiar, respectiv cu privire la 

dezmembrămintele şi garanţiile create de superficiar.  Potrivit Art.699 alin.(1), în absenţa unei 

stipulaţii contrare, proprietarul terenului dobândeşte prin accesiune dreptul de proprietate asupra 

construcţiei edificate de superficiar, cu obligaţia de a plăti superficiarului contravaloarea acestei 

construcţii calculate la data expirării termenului superficiei.  Conform Art.699 alin.(2), în cazul în care 

valoarea construcţiei edificate de către titularul dreptului de superficie este egală sau mai mare decât 

valoarea terenului, proprietarul terenului poate cere constructorului să cumpere terenul la valoarea de 

circulaţie pe care acesta ar fi avut-o dacă nu ar fi existat construcţia;  constructorul poate refuza doar 

dacă ridică clădirea şi repune terenul în situaţia anterioară.  Această soluţie a fost inspirată din 

prevederile Art.1116 alin.(2) CCQ, fiind întemeiată pe considerente de echitate.  Remarcăm însă 

utilizarea, în redactarea Art.699 alin.(2) a noţiunii de „constructor” în locul celei corecte de „titular al 

dreptului de superficie”. 

Art.699 alin.(3) şi alin.(4) reglementează situaţia dezmembrămintelor consimţite de superficiar, 

respectiv a ipotecilor constituite de acesta cu privire la construcţie şi dreptul de superficie.  Soluţiile 

propuse, în acord cu opiniile exprimate şi anterior în doctrină, sunt inspirate din prevederile Art.954 şi 

Art.2816 din CCI. 
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Remarcăm faptul că NCC nu reglementează regimul juridic aplicabil construcţiei în cazul încetării 

dreptului de superficie constituit ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unei 

construcţii existente.  Această ipoteză ar trebui reglementată expres de NCC, deoarece regulile 

accesiunii nu îi sunt aplicabile, iar pe de altă parte regula instituită de Art.694, referitoare la durata 

limitată în timp a dreptului de superficie, pare să se aplice şi în cazul superficiilor constituite prin 

transferul dreptului de proprietate asupra unor construcţii existente. 

Corespunzător cazurilor de încetare a dreptului de superficie, Art.700 şi Art.701 reglementează 

efectele încetării dreptului de superficie prin consolidare, respectiv prin pieirea construcţiei. 

(ii). Capitolul II „Uzufructul” 

[Art.703-748] Dispoziţiile NCC referitoare la uzufruct păstrează, în mare măsură, principiile 

anterior reglementate de Art.517-564 CC, pe care le reformulează şi le clarifică, dar cuprind şi noi 

reguli, preluate de legiuitor fie din doctrină sau practica judiciară, fie din dispoziţii similare ale CCQ 

sau CCF. 

[Impact]  Deşi prevederile cuprinse în acest capitol nu sunt susceptibile să producă un 

impact de ordin financiar-bugetar, sau sub aspectul necesarului de resurse umane asupra sistemului 

judiciar actual, câteva dintre prevederile nou-introduse vor trebui reanalizate, fie în vederea clarificării 

prin legea de punere în aplicare, fie în vederea reformulării printr-o lege de modificare a actualului 

NCC.  De asemenea, vor trebui modificate dispoziţiile referitoare la efectuarea înscrierilor în Arhiva 

Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, pentru a reflecta corespunzător dispoziţiile Art.737. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.703-708] NCC cuprinde, în această secţiune, dispoziţiile cu caracter general referitoare la 

definiţia uzufructului, modul de constituire şi de apărare a acestui drept real, obiectul şi durata sa.  În 

general, prevederile NCC cu privire la aceste aspect reprezintă reformulări ale dispoziţiilor anterioare 

ale CC, cu completări generate de opiniile exprimate în doctrină. 

Astfel, definiţia noţiunii de uzufruct, cuprinsă în Art.703, preia dispoziţiile anterioare ale Art.517 CC 

dar le clarifică, prevăzând expres dreptul uzufructuarului de a culege fructele bunului asupra căruia 

poartă dreptul de uzufruct. 

Art.704, referitor la modurile de constituire a dreptului de uzufruct, respectă principiile instituite de 

Art.518 CC, dar prevede expres necesitatea înscrierii dreptului de uzufruct în cartea funciară, în 

conformitate cu dispoziţiile nou-introduse de NCC cu privire la efectul constitutiv al înscrierilor în 

cartea funciară. 

O noutate o reprezintă şi menţionarea expresă în Art.705 a dreptului uzufructuarului de a exercita 

acţiuni confesorii în vederea apărării dreptului său. 

De asemenea, remarcăm şi prevederea cuprinsă în Art.706 alin.(1) potrivit căreia uzufructul poate să 

aibă ca obiect o universalitate de fapt, o masă patrimonială sau o cotă-parte din acestea, răspunzându-

se astfel opiniilor exprimate în doctrină cu privire la posibilitatea constituirii unui drept de uzufruct 

asupra unui fond de comerţ, sau asupra unei părţi din patrimoniu.  Dispoziţiile referitoare la obiectul 

dreptului de uzufruct sunt completate de Art.707, care preia principiul instituit de Art.535 CC, fără a 

mai păstra, însă, limitarea nejustificată referitoare la aluviuni. 
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O reformulare a dispoziţiilor anterioare ale Art.559 şi Art.560 CC o reprezintă şi prevederile Art.708 

referitoare la durata uzufructului. 

(b) Secţiunea a 2-a „Drepturile şi obligaţiile uzufructuarului 

şi ale nudului proprietar” 

[Art.709-736] Reglementând drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar, legiuitorul NCC 

păstrează, în mare măsură, principiile instituite de CC dar aduce şi unele modificări importante. 

1. Drepturile uzufructuarului şi ale nudului proprietar 

[Art.709-722] O primă modificare o reprezintă amendarea principiului instituit iniţial de Art.526 

CC în materia cvasiuzufructului, referitor la obligaţia uzufructuarului de a restitui nudului proprietar la 

încetarea uzufructului fie bunuri de aceeaşi cantitate, calitate sau valoare, fie contravaloarea acestora.  

Spre deosebire de Art.526 CC, care permitea uzufructuarului să opteze pentru modalitatea de executare 

a obligaţiei, Art.712 prevede expres că alegerea aparţine nudului proprietar, care are dreptul de a 

pretinde uzufructuarului fie restituirea unor bunuri similare, fie contravaloarea pe care acestea ar fi 

avut-o la data încetării uzufructului. 

Un nou principiu este instituit şi cu privire la uzufructul asupra unor bunuri care, deşi neconsumptibile, 

se uzează ca urmare a utilizării lor.  Pe lângă ipotezele deja reglementate de Art.528 CC, preluate într-

o nouă redactare de Art.713 alin.(1) şi (2), Art.713 alin.(3) reglementează situaţia acelor bunuri care se 

deteriorează rapid prin utilizare;  pentru această ipoteză, legiuitorul NCC a preluat soluţia instituită de 

Art.1128 CCQ, instituind dreptul uzufructuarului de a dispune de bunurile respective, dar şi obligaţia 

acestuia de a restitui nudului proprietar, la încetarea uzufructului, contravaloarea pe care bunurile 

respective ar fi avut-o la acea dată.  Deşi Art.713 alin.(1) şi Art.713 alin.(3) reglementează ipoteze 

distincte, diferenţa între domeniile de aplicare - „bunuri care se uzează ca urmare a utilizării lor”, 

respectiv „bunuri care se deteriorează rapid prin utilizare” - este dificil de făcut în practică;  din acest 

motiv, este recomandabil ca legiuitorul să propună, prin legea de punere în aplicare a NCC, criterii de 

diferenţiere. 

O altă noutate o reprezintă modificarea, prin Art.714, a principiului incesibilităţii uzufructului, 

aplicabil în reglementarea actuală a CC.  Astfel, potrivit Art.714, uzufructuarul are dreptul de a 

dispune de dreptul său, putându-l ceda fără acordul nudului proprietar, cu excepţia cazului în care 

există un acord contrar.  Corespunzător noilor reguli aplicabile în materia cărţii funciare, cesiunea 

uzufructului trebuie înscrisă în cartea funciară pentru a-şi produce efectele.  Remarcăm şi dispoziţiile 

Art.714 alin.(3) teza a II-a, potrivit cărora, după notificarea cesiunii, uzufructuarul iniţial rămâne 

obligat faţă de nudul proprietar în calitate de fideiusor al cesionarului, impunând astfel în sarcina 

uzufructuarului iniţial o obligaţie de garanţie născute în temeiul legii.  Recomandăm modificarea 

redactării Art.714 alin.(3) în vederea utilizării unei terminologii unitare:  astfel, deşi se referă la 

uzufructuarul iniţial - cedent în ipoteza reglementată - legiuitorul NCC foloseşte sintagma de 

„uzufructuar”, ceea ce poate conduce la interpretări contradictorii în practică.  În ceea ce priveşte 

dispoziţiile Art.713 alin.(4), care îşi propune să clarifice, conform soluţiilor propuse în doctrina 

franceză, eventualele incertitudini cu privire la durata dreptului de uzufruct în cazul cesionării acestuia, 

recomandăm modificarea textului în vederea corelării sale cu principiile instituite de Art.708 alin.(4), 

care instituie un caz special de existenţă a dreptului de uzufruct chiar şi după decesul persoanei în 

favoarea căruia fusese instituit. 
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Şi reglementarea cuprinsă în Art.715, referitoare la contractele de locaţiune încheiate de către 

uzufructuar, reprezintă o noutate faţă de principiile instituite de CC.  Art.715 alin.(4) statuează regula 

potrivit căreia toate locaţiunile încheiate de uzufructuar se sting odată cu dreptul de uzufruct, dacă 

acesta a încetat prin expirarea termenului pentru care a fost constituit.  Reguli diferite se aplică, însă, în 

cazul în care dreptul de uzufruct încetează intempestiv, respectiv prin decesul sau încetarea existenţei 

uzufructuarului persoană juridică, când, potrivit Art.715 alin.(2), locaţiunile de imobile continuă până 

la împlinirea termenului lor, dar nu mai mult de 3 ani de la data stingerii dreptului de uzufruct, cu 

condiţia ca aceste locaţiuni să fi fost înscrise în cartea funciară.  Dispoziţii speciale se aplică, potrivit 

Art.715 alin.(3), şi în cazul în care uzufructuarul reînnoise contractele de închiriere sau de arendare, 

înainte de expirarea contractelor iniţiale, înscriind această reînnoire a termenului în cartea funciară. 

În ceea ce priveşte drepturile uzufructuarului cu privire la lucrările şi îmbunătăţirile aduse bunurilor ce 

au făcut obiectul dreptului de uzufruct, Art.716 alin.(1) şi (2) păstrează soluţiile anterior reglementate 

de Art.539 alin.(2) CC, prevăzând faptul că uzufructuarul are dreptul să primească despăgubiri doar 

pentru lucrările necesare efectuate asupra unui imobil, fără a fi însă îndreptăţit să primească 

despăgubiri pentru orice alte lucrări, chiar dacă acestea au condus la sporirea valorii bunului.  Această 

regulă este însă contrazisă de reglementarea cuprinsă în Art.716 alin.(3), potrivit căreia uzufructuarul 

are dreptul să fie despăgubit pentru lucrările efectuate cu acordul proprietarului care au condus la 

sporirea valorii bunului.  Recomandăm astfel reanalizarea redactării Art.716 alin.(1) şi Art.716 

alin.(3), în vederea eliminării inadvertenţelor. 

Dispoziţiile cuprinse în Art.717-722, referitoare la drepturile uzufructuarului de exploatare a pădurilor 

tinere, a pădurilor înalte, a pomilor fructiferi, precum şi a carierelor de piatră, nisip şi a comorilor sunt 

reformulări ale regulilor existente, prevăzute de Art.529-533, Art.537 alin.(1) şi Art.538 CC. 

2. Obligaţiile uzufructuarului şi nudului proprietar 

[Art.723-736] Acelaşi principiu, de reluare a principiilor anterior reglementate, dar într-o nouă 

formulare, este aplicabil şi cu privire la obligaţiile uzufructuarului de inventariere a bunurilor 

(Art.723), de răspundere pentru prejudicii (Art.725) şi de constituire a garanţiei pentru îndeplinirea 

obligaţiilor ce-i revin (Art.726).  O noutate o reprezintă dispoziţiile Art.724, care prevăd dreptul 

uzufructuarului de a schimba destinaţia bunurilor, cu condiţia ca această schimbare să nu prejudicieze 

drepturile nudului proprietar, precum şi dispoziţiile Art.726 alin.(3), care reglementează posibilitatea 

instituirii unor măsuri conservatorii în cazul în care uzufructuarul pune în pericol drepturile nudului 

proprietar.  Deşi nou-reglementate, aceste dispoziţii decurg din regulile deja instituite şi nu sunt 

susceptibile să producă un impact major. 

În ceea ce priveşte obligaţia uzufructuarului de a constitui o garanţie pentru îndeplinirea obligaţiilor 

sale, Art.727, care preia dispoziţiile anterioare ale Art.542 şi Art.543 CC, aduce şi o noutate, prin 

reglementarea numirii unui administrator care să gestioneze imobilele ce fac obiectul uzufructului, 

precum şi fructele celorlalte bunuri. 

Dispoziţiile referitoare la drepturile uzufructuarului în cazul întârzierii în depunerea garanţiei 

(Art.728), la efectuarea reparaţiilor (Art.729-Art.730), la obligaţiile ce revin uzufructuarului şi nudului 

proprietar în cazul distrugerii bunurilor ce fac obiectul uzufructului din cauza vechimii sau a cazului 

fortuit (Art.731), ori la obligaţiile ce incumbă uzufructuarului în legătură cu datoriile aferente fondului 

ipotecat (Art.732), litigiile privind folosinţa bunurilor (Art.733-734), sau suportarea sarcinilor 
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proprietăţii (Art.735), precum şi la obligaţiile în caz de pieire a turmei, reprezintă de asemenea 

reformulări are principiilor reglementate de CC, completate conform opiniilor şi clarificărilor aduse în 

doctrină. 

3. Dispoziţii speciale 

[Art.737-745] Noi dispoziţii sunt, însă, introduse de NCC în subsecţiunea intitulată „dispoziţii 

speciale” din cadrul secţiunii referitoare la drepturile şi obligaţiile uzufructuarului şi ale nudului 

proprietar. 

Astfel, Art.737 prevede regulile de publicitate ce trebuie îndeplinite în cazul constituirii unui drept de 

uzufruct asupra creanţelor, ceea ce va conduce la necesitatea completării corespunzător a dispoziţiilor 

referitoare la efectuarea înregistrărilor în Arhiva Electronică a Garanţiilor Reale Mobiliare.  Drepturile 

şi obligaţiile ce revin uzufructuarului în cazul unui drept de uzufruct ce are ca obiect drepturi de 

creanţă sunt reglementate de Art.738. 

O noutate o reprezintă şi actuala reglementare, prin Art.739, a obligaţiei de restituire a sumelor 

încasate în avans de către titularul unui drept de uzufruct asupra unei rente viagere, care derogă de la 

regula anterior instituită de Art.527 CC. 

Remarcăm dispoziţiile Art.740, referitoare la dreptul nudului proprietar de a spori capitalul care face 

obiectul uzufructului, dar şi la dreptul uzufructuarului de a exercita uzufructul şi asupra bunurilor 

astfel dobândite.  O reglementare specială este introdusă de Art.740 alin.(2), potrivit căreia dreptul de 

uzufruct se întinde şi asupra bunului dobândit de nudul proprietar ca urmare a cedării dreptului său.  

Redactarea Art.740 alin.(2) este defectuoasă, fiind neclar dacă legiuitorul s-a referit la bunurile 

dobândite ce urmare a cedării nudei proprietăţi, ori a dreptului de a spori capitalul.  În ambele situaţii, 

recomandăm revizuirea redactării în vederea clarificării acestor dispoziţii. 

Şi dispoziţiile cuprinse în Art.741, referitoare la modul de exercitare a dreptului de vot aferent unor 

acţiuni sau altor valori mobiliare, a unei părţi indivize sau oricărui alt bun, precum şi cele ale Art.742, 

referitoare la dreptul de a încasa dividende, reprezintă o noutate.  Recomandăm clarificarea, prin legea 

de punere în aplicare a NCC, a dispoziţiilor Art.741 alin.(2) referitoare la cazurile în care dreptul de 

vot aparţine uzufructuarului şi armonizarea acestora cu prevederile Art.113 din Legea nr.31/1990. 

Art.743, reglementând obligaţia nudului proprietar de a restitui sumele avansate de uzufructuarul care 

a plătit datoriile aferente masei patrimoniale primite în uzufruct, reia, într-o nouă formulare, 

dispoziţiile de principiu ale CC şi completările formulate în doctrină.  Cu toate acestea, recomandăm 

revizuirea redactării Art.743 alin.(3) în care, deşi este preluat principiul instituit de Art.550 CC, se 

utilizează sintagma „cel care moşteneşte un uzufruct” în locul celei corecte, care priveşte dobândirea 

unui drept de uzufruct prin legat.  Recomandăm modificarea acestei formulări, pentru a evita 

confuziile ce ar putea apărea în legătură cu eventuala transmitere prin succesiune a dreptului de 

uzufruct, incompatibilă cu caracterul viager al acestui drept; de altfel, acest aspect a fost avut în vedere 

de legiuitor, Proiectul LPA NCC conţinând o prevedere expresă în acest sens. 

Şi prevederea cuprinsă în Art.744, referitoare la dreptul creditorilor de a urmări bunurile date în 

uzufruct pentru a obţine plata datoriilor aferente masei patrimoniale, are caracter de noutate, dar 

principiul reglementat este o consecinţă a dispoziţiilor anterioare ale Art.743, nesusceptibilă să 

genereze o interpretare diferită de acestea. 
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De asemenea, remarcăm instituirea prin Art.745 a unor dispoziţii speciale referitoare la drepturile pe 

care uzufructuarul le poate exercita cu privire la bunurile ce compun un fond de comerţ. 

(c) Secţiunea a 3-a „Stingerea uzufructului” 

[Art.746-748] Cazurile de stingere a uzufructului, reglementate de Art.746-748, nu au caracter de 

noutate decât în ceea ce priveşte unele dispoziţii aplicabile în cazuri speciale de încetare a dreptului de 

uzufruct.  Astfel, corespunzător noilor termene aplicabile în materia prescripţiei achizitive, dreptul de 

uzufruct se stinge în cazul neuzului pe o perioadă de 10 ani, respectiv de 2 ani dacă dreptul de uzufruct 

are ca obiect un drept de creanţă, potrivit Art.746 alin.(1) lit.e).  Deoarece reglementarea cuprinsă în 

Art.746 alin.(2) reprezintă o consecinţă a caracterului viager al uzufructului, recomandăm completarea 

reglementării în vederea corelării sale şi cu dispoziţiile Art.708 alin.(4). 

Remarcăm noutatea prevederii cuprinse în Art.747 alin.(3) teza a II-a, conform căreia, în vederea 

garantării plăţii rentei datorate de către nudul proprietar uzufructuarului în cazul stingerii uzufructului 

sau preluării folosinţei bunului imobil de către nudul proprietar, instanţa poate dispune înscrierea în 

cartea funciară, în beneficiul uzufructuarului, a unui drept de ipotecă legală. 

(iii). Capitolul III „Uzul şi abitaţia” 

[Art.749-754] Dispoziţiile NCC referitoare la dreptul de uz şi de abitaţie preiau principiile 

anterior instituite de CC, cu două modificări importante. 

În primul rând, prin Art.750, care reglementează dreptul de abitaţie, se extinde sfera beneficiarilor 

dreptului de abitaţie.  Astfel, titularul dreptului de abitaţie are dreptul de a locui în locuinţa nudului 

proprietar nu doar împreună cu membrii familiei sale, ci şi împreună cu părinţii ori cu alte persoane 

aflate în întreţinere.  Întrucât legiuitorul nu distinge, rezultă că ar putea beneficia de dreptul de abitaţie 

instituit în favoarea unuia dintre soţi şi părinţii celuilalt soţ.  Este recomandabil ca acest aspect, precum 

şi definirea noţiunilor de „familie” şi „persoane aflate în întreţinere”, să fie clarificate de către 

legiuitor, eventual prin legea de punere în aplicare a NCC, pentru a oferi practicienilor criterii legale 

de interpretare. 

O altă noutate o reprezintă dispoziţia cuprinsă în Art.752, care derogă de la principiul anterior instituit 

de Art.572 alin.(2) CC;  potrivit Art.752, titularul dreptului de abitaţie nu mai are dreptul de a ceda 

dreptul său, ori de a închiria partea din imobil pe care nu o utilizează.  Soluţia este justificată de 

caracterul intuitu personae pe care îl are şi dreptul de abitaţie, caracter subliniat astfel de legiuitorul 

NCC. 

[Impact]  Având în vedere faptul că dispoziţiile cuprinse în acest capitol nu derogă, cu 

excepţiile menţionate mai sus, de la regulile existente în sistemul CC, nu este de aşteptat un impact de 

ordin financiar-bugetar ori al resurselor umane.  Sub aspectul reglementării recomandăm, însă, 

completarea Art.751 referitor la constituirea dreptului de uz şi a dreptului de abitaţie, pentru a corela 

prevederile acestuia cu principiile aplicabile în materia cărţii funciare. 
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(iv). Capitolul IV „Servituţile” 

[Art.755-772] Reglementând servituţile naturale drept limite de exercitare a dreptului de 

proprietate, alături de servituţile izvorâte din raporturile de vecinătate, legiuitorul NCC stabileşte în 

prezentul capitol regulile aplicabile servituţilor constituite „prin fapta omului” (uzucapiune dar şi act 

juridic), fără a exclude însă servituţile analizate anterior în cadrul Capitolului III, Secţiunea 1, Titlului 

II.  Ca principiu, cu excepţiile expres menţionate în continuare, noile prevederi nu derogă de la 

principiile anterior instituite de CC, dar reformulează şi clarifică unele dintre dispoziţiile anterioare. 

[Impact]  Având în vedere faptul că dispoziţiile acestui capitol al NCC nu derogă substanţial 

de la regulile anterior instituite de CC, nu este de aşteptat ca noile reglementări să producă un impact 

sub aspect financiar-bugetar sau al resurselor umane asupra actualului sistem judiciar.  Sub aspect 

teoretic însă, considerăm că sunt necesare unele clarificări şi corelări cu privire la dispoziţiile 

aplicabile servituţii de trecere. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.755-764] În cadrul acestei secţiuni sunt grupate prevederile referitoare la constituirea 

servituţilor (Art.756 şi Art.763), modalitatea de apărare a acestui drept (Art.757), precum şi o 

clasificarea a tipurilor de servituţi (Art.760-762). 

Întrucât servituţile naturale, respectiv cele izvorâte din raporturile de vecinătate, au fost analizate în 

cadrul Titlului II, Capitolul III, Secţiunea 1, Art.756 enumeră ca moduri de constituire a servituţilor 

doar actul juridic şi uzucapiunea.  Se subliniază astfel intenţia legiuitorului NCC de a distinge între 

dreptul de servitute, ca dezmembrământ al dreptului de proprietate, şi servituţile născute din raporturile 

de vecinătate, care reprezintă limitări ale exercitării dreptului de proprietate.  Cu toate acestea, având 

în vedere faptul că prezentul capitol cuprinde şi reglementări aplicabile servituţii de trecere, ce este 

reglementată şi ca limitare a dreptului de exercitare a dreptului de proprietate, dispoziţiile acestui 

capitol, inclusiv cele ce privesc modul de constituire a dreptului de servitute, vor trebui corelate cu 

cele ale Secţiunii 1 din Capitolul III al Titlului II. 

Preluând opinii unanim exprimate în doctrină, Art.758 prevede expres posibilitatea constituirii unui 

drept de servitute în considerarea unei utilităţi viitoare a fondului dominant. 

De asemenea, tot o transpunere a concluziilor interpretărilor din doctrină o reprezintă şi prevederile 

Art.759 alin.(2), referitoare la opozabilitatea faţă de terţi a servituţilor înscrise în cartea funciară, 

precum şi clasificarea tipurilor de servituţi, cuprinsă în Art.760-763. 

(b) Secţiunea a 2-a „Drepturile şi obligaţiile proprietarilor” 

[Art.765-769] Regulile privind exercitarea şi conservarea servituţilor (Art.765), posibilitatea 

proprietarului fondului aservit de a se exonera de obligaţia de a contribui la cheltuielile aferente 

lucrărilor necesare pentru exercitarea şi conservarea servituţilor (Art.766), schimbarea locului de 

exercitare a servituţilor (Art.767), obligaţia proprietarului fondului dominant de a nu agrava situaţia 

fondului aservit (Art.768), precum şi modul de exercitare a servituţilor în cazul împărţirii fondului 

dominant, respectiv a fondului aservit (Art.769), reprezintă transpunerea într-o nouă redactare a 

principiilor instituite de Art.630-635 CC, precum şi a soluţiilor identificate în doctrină drept consecinţe 

necesare ale acestor principii. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Stingerea servituţilor” 

[Art.770-771] Cu privire la cauzele care conduc la stingerea servituţilor, remarcăm prevederile 

Art.770 alin.(1) lit.d), care prevăd posibilitatea răscumpărării servituţii de către proprietarul fondului 

aservit, precum şi noul termen prevăzut de Art.770 alin.(1) lit.e). 

O noutate sub aspectul reglementării sale exprese în cuprinsul NCC, dar o soluţie recunoscută în 

doctrină, o reprezintă şi Art.771 alin.(2) teza a II-a, potrivit căruia exercitarea dreptului de servitute de 

către uzufructuar profită nudului proprietar, similar efectelor produse de exercitarea servituţii de către 

unul dintre coproprietari. 

În ceea ce priveşte posibilitatea stingerii servituţilor prin răscumpărare, remarcăm dispoziţiile Art.772 

referitoare la răscumpărarea servituţii de trecere în cazul în care există o disproporţie vădită între 

utilitatea procurată fondului dominant şi inconvenientele sau deprecierea provocată fondului aservit.  

Considerăm că ipoteza reglementată de Art.772 este aceea a unui drept de servitute diferit de servitutea 

de trecere reglementată de Art.617-620, în caz contrar existând o contradicţie evidentă între 

posibilitatea stingerii servituţii de trecere prin răscumpărare şi dispoziţiile Art.617 alin.(3).  Din acest 

motiv, recomandăm clarificarea, prin legea de aplicare a NCC, a dispoziţiilor aplicabile servituţii de 

trecere - dezmembrământ al dreptului de proprietate. 

1.4.(d). Titlul IV „Fiducia” 

[Art.773-791] Reglementarea fiduciei şi a regimului juridic aplicabil acesteia reprezintă o 

premieră pentru dreptul românesc.  Preluarea în dreptul intern a dispoziţiilor ce guvernează această 

instituţie, în special prin transpunerea prevederilor CCF - Titlul XIV, a fost determinată de aplicarea pe 

scară largă a operaţiunilor fiduciare şi de necesitatea asigurării cadrului legal necesar desfăşurării 

acestor operaţiuni şi în România. 

Dispoziţiile cuprinse în NCC cu privire la această materie au caracter principial, urmând a fi detaliate, 

astfel cum rezultă din cuprinsul Art.774 alin.(2), printr-un act normativ cu caracter special. 

[Impact]  Reglementarea generală a instituţiei fiduciei va determina, în primul rând, 

necesitatea completării cadrului legal aplicabil, atât în ceea ce priveşte statutul fiduciarilor 

(completarea legilor speciale referitoare la activitatea instituţiilor de credit, a societăţilor de investiţii şi 

de administrare a investiţiilor, a societăţilor de investiţii financiare, a societăţilor de asigurare şi 

reasigurare, precum şi a notarilor publici şi avocaţilor), cât şi a dispoziţiilor Codului Fiscal, în vederea 

reglementării modului de înregistrare a fiduciarilor şi a obligaţiilor de plată a taxelor şi impozitelor ce 

le revin acestora.  De asemenea, Art.774 alin.(2) face referire la completarea cadrului legal aplicabil 

fiduciei prin adoptarea unui act normativ cu caracter special;  considerăm că acest act va trebui să 

reglementeze, printre altele, modul în care fiduciarii ţin evidenţa maselor patrimoniale fiduciare ce le 

sunt încredinţate, a operaţiunilor pe care le efectuează şi a rezultatelor obţinute, a datoriilor fiduciare şi 

a procedurii de verificare şi/sau contestare a acestora de către constituitor sau de către beneficiar, 

precum şi modalitatea prin care se asigură transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la 

beneficiar sau, după caz, la constituitor, în cazul încetării contractului de fiducie. 

  Remarcăm faptul că Proiectul LPA NCC propune modificarea actualelor prevederi ale Art.781 în 

sensul înlocuirii registrului naţional al fiduciilor cu Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;  şi 

în acest caz va trebui modificat actul normativ referitor la organizarea acestui sistem de publicitate, 
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pentru a se asigura reglementarea modului de efectuare a înscrierilor.  Deşi opţiunea cu privire la 

determinarea registrului de publicitate aferent contractelor de fiducie aparţine exclusiv legiuitorului, 

considerăm că, dată fiind necesitatea respectării formei autentice ad validitatem a contractului de 

fiducie, registrul naţional al fiduciilor ar fi putut fi administrat de către notarii publici. 

[Art.773-791] Analizând dispoziţiile NCC referitoare la fiducie, remarcăm, în primul rând, 

definiţia dată acestei noţiuni de Art.773, potrivit căruia transferul drepturilor patrimoniale de la 

constituitor la fiduciar se face în scopul administrării acestora cu un scop determinat.  Proiectul LPA 

NCC propune modificarea acestei definiţii, în sensul precizării dreptului fiduciarului de a exercita 

drepturile asupra masei patrimoniale fiduciare în scopul indicat de către constituitor, stabilindu-se 

astfel distincţia necesară dintre fiducie şi instituţia administrării bunurilor altuia. 

De asemenea, remarcăm şi contradicţia dintre dispoziţiile Art.777, potrivit căruia şi fiduciarul poate 

avea calitatea de beneficiar al fiduciei, şi prevederile Art.775, care interzic efectuarea unei liberalităţi 

indirecte în folosul beneficiarului.  Considerăm că este necesară modificarea, prin legea de punere în 

aplicare a NCC, a dispoziţiilor Art.777, prin eliminarea posibilităţii întrunirii, în persoana fiduciarului, 

a calităţii de beneficiar. 

Art.780 instituie obligativitatea înregistrării contractelor de fiducie la organele fiscale, precum şi la 

autorităţile locale competente să colecteze impozite şi taxe locale.  Actualele prevederi ale Art.780 ar 

trebui completate, pentru a se da şi constituitorului posibilitatea de a îndeplini aceste formalităţi de 

înregistrare a contractului de fiducie.  De asemenea, recomandăm ca, prin actul normativ special ce va 

reglementa procedura de înscriere a drepturilor tabulare în cartea funciară, să fie detaliată şi procedura 

prin care se va înscrie transferul drepturilor tabulare în temeiul unui contract de fiducie, precum şi 

conţinutul acestei înscrieri (potrivit Art.782 alin.(2) registrul de publicitate imobiliară trebuie să 

menţioneze denumirea fiduciarului şi calitatea în care acţionează). 

O clarificare ar trebui adusă, prin legea de punere în aplicare a NCC, şi cu privire la dispoziţiile 

Art.787, întrucât termenii utilizaţi cu privire la bunurile afectate îndeplinirii obligaţiilor ce-i revin 

fiduciarului, respectiv „celelalte drepturi cuprinse în patrimoniul său”, sunt inexacţi, deoarece nu se 

poate concepe afectarea altor mase patrimoniale fiduciare ce s-ar putea găsi, la un moment dat, în 

patrimoniul unui fiduciar, îndeplinirii obligaţiilor proprii ale acestuia. 

1.4.(e). Titlul V „Administrarea bunurilor altuia” 

[Art.792-857] NCC introduce pentru prima dată în dreptul românesc şi reglementări referitoare la 

administrarea bunurilor altei persoane, prin transpunerea în legislaţia internă a prevederilor cuprinse în 

CCQ (Cartea a V-a, Titlul VII, Art.1299-1370). 

Aceste dispoziţii reprezintă cadrul legal general aplicabil cu privire la administrarea bunurilor altor 

persoane, cu excepţia cazului în care legea, actul constitutiv sau împrejurările concrete impun aplicarea 

altui regim juridic de administrare.  Rezultă, astfel, că, în lipsa unor prevederi legale exprese sau a 

voinţei părţilor, instanţele judecătoreşti vor avea dreptul să analizeze condiţiile în care are loc 

administrarea şi să determine regimul juridic aplicabil acesteia. 

[Impact]  În această materie, remarcăm în primul rând dreptul recunoscut de NCC instanţelor 

judecătoreşti de a aprecia asupra circumstanţelor în care are loc administrarea, de a determina atât 

regimul juridic aplicabil administrării, remuneraţiei la care administratorul este îndreptăţit, precum şi 
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cu privire la întinderea obligaţiei de despăgubire şi de reparare a daunelor produse de către 

administrator, precum şi cu privire la oportunitatea înlocuirii administratorului. 

Întrucât administratorul îşi exercită atribuţiile în temeiul unei împuterniciri acordate prin convenţie sau 

legat, recomandăm completarea dispoziţiilor NCC, sau adoptarea unui act normativ special, cu 

dispoziţii care să reglementeze şi condiţiile de formă pe care trebuie să le îmbrace actul prin care se 

conferă administratorului împuternicirea necesară, având în vedere faptul că, în cazul administrării 

depline, administratorul încheie acte de dispoziţie cu privire la bunurile administrate. 

De asemenea, este recomandabilă instituirea unui sistem de publicitate în materia drepturilor de 

administrare acordate, care să asigure atât protejarea terţilor de bună-credinţă, dar şi a beneficiarului, 

de actele încheiate abuziv de către administrator. 

Cu excepţia faptului că, în cuprinsul acestui titlu, se fac referiri la reguli derogatorii ce ar putea fi 

impuse printr-un act normativ cu caracter special, ceea ce ar determina necesitatea adoptării unor 

asemenea prevederi, nu anticipăm ca aceste dispoziţii să producă un impact instituţional sau financiar-

bugetar asupra sistemului judiciar actual. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.792-794] Prevederile cuprinse în acest capitol definesc noţiunea de administrator al bunurilor 

altuia, stabilesc regulile aplicabile în vederea determinării remuneraţiei acestuia şi domeniul de 

aplicare al dispoziţiilor cuprinse în acest capitol. 

Potrivit Art.792 alin.(1), calitatea de administrator rezultă din împuternicire acordată prin legat şi 

acceptată de administrator, sau din convenţie.  Art.729 alin.(3) stabileşte caracterul general al 

dispoziţiilor cuprinse în acest titlu, care urmează să se aplice ori de câte ori legea, actul constitutiv sau 

împrejurările concrete nu impun aplicarea altui regim juridic de administrare.  Remarcăm, însă, 

contradicţia dintre aceste dispoziţii şi cele ale Art.794, potrivit cărora dispoziţiile cuprinse în Titlul V 

al NCC se vor aplica în toate cazurile, în absenţa unor dispoziţii legale contrare;  această contradicţie 

va putea fi eliminată prin legea de punere în aplicare a NCC, eventual prin eliminarea dispoziţiilor 

Art.794. 

(ii). Capitolul I „Formele de administrare” 

[Art.795-801] NCC defineşte două forme de administrare, supuse unor reguli specifice:  (i) 

administrarea simplă, destinată conservării bunurilor şi efectuării actelor utile pentru utilizarea 

acestora potrivit destinaţiei lor obişnuite (Art.795), respectiv  (ii) administrarea deplină, ce are drept 

scop conservarea şi exploatarea în mod profitabil a bunurilor şi sporirea patrimoniului în interesul 

beneficiarului (Art.800). 

(a) Secţiunea 1 „Administrarea simplă” 

[Art.795-799] Reglementând atribuţiile administratorului împuternicit să efectueze activităţi de 

administrare simplă, Art.796 prevede dreptul acestuia de a culege fructele bunurilor, de a încasa 

creanţele administrate şi de a da chitanţe eliberatorii, de a exercita drepturile de vot, conversie şi 

răscumpărare aferente valorilor mobiliare administrate. 

Art.799 prevede şi dreptul administratorului de a face acte de dispoziţie cu privire la bunuri individual 

determinate, doar în cazul în care există autorizarea expresă a beneficiarului sau a instanţei 
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judecătoreşti, cu excepţia cazului în care bunul este supus pericolului deprecierii sau atunci când face 

parte dintr-o masă patrimonială, iar înstrăinarea sau grevarea sa este necesară pentru buna administrare 

a universalităţii.  Dispoziţiile Art.799 alin.(3) teza a II-a reiau prevederile Art.799 alin.(1) referitoare la 

actele de dispoziţie ce pot fi încheiate în cazul bunurilor individual determinate, astfel încât ar putea fi 

eliminate, pentru a se evita dublarea reglementării. 

(b) Secţiunea a 2-a „Administrarea deplină” 

[Art.800-801] Potrivit Art.801, în cazul administrării depline, administratorul poate să încheie 

acte de dispoziţie cu privire la bunurile administrate, sau să schimbe destinaţia acestora (Art.801). 

(iii). Capitolul III „Regimul juridic al administrării” 

[Art.802-845] În acest capitol sunt reglementate, cu titlu general, obligaţiile administratorului faţă 

de beneficiar, obligaţiile administratorului şi ale beneficiarului în raporturile cu terţii, regulile 

aplicabile inventarului, garanţiilor şi asigurărilor datorate de administrator, administrarea colectivă şi 

delegarea, plasamentele considerate sigure, repartiţia profiturilor şi pierderilor şi darea de seamă 

anuală datorată de administratori. 

(a) Secţiunea 1 „Obligaţiile administratorului faţă de 

beneficiar” 

[Art.802-812] Potrivit acestor dispoziţii, administratorul este ţinut să acţioneze strict în limitele 

puterilor ce îi sunt conferite, fiind obligat să respecte obligaţiile ce îi revin potrivit legii sau înţelegerii 

părţilor. 

Administratorul are obligaţia de a acţiona cu diligenţă, onestitate şi loialitate (Art.803), de a evita 

conflictele de interese şi de a anunţa beneficiarul în situaţia în care acestea apar, şi de a ţine o evidenţă 

a bunurilor administrate distinct de cele proprii (Art.807).  Totodată, administratorul nu are dreptul (cu 

excepţia cazului în care a fost autorizat expres de către beneficiar sau de instanţa judecătorească), de a 

dobândi drepturi în legătură cu bunurile administrate (Art.806), de a folosi bunurile administrate în 

interes propriu (Art.808), ori de a dispune cu titlu gratuit de bunurile sau drepturile ce i-au fost 

încredinţate. 

În această materie remarcăm dispoziţiile Art.812, potrivit cărora instanţa judecătorească are dreptul de 

a reduce întinderea răspunderii şi a despăgubirilor datorate de administrator ţinând cont de 

circumstanţele asumării administrării sau de caracterul gratuit al serviciului administratorului.  Această 

atribuţie acordată instanţelor judecătoreşti ar putea conduce, în practică, la adoptarea unor decizii ce ar 

putea contraveni intereselor beneficiarilor şi chiar intenţiei părţilor contractante. 

(b) Secţiunea a 2-a „Obligaţiile administratorului şi ale 

beneficiarului în raporturile cu terţii” 

[Art.813-817] Dispoziţiile cuprinse în această secţiune reiterează regula potrivit căreia 

administratorul este ţinut să acţioneze în limitele puterilor ce i-au fost conferite, în caz contrar fiind 

obligat personal faţă de terţii cu care contractează.  Trebuie remarcată însă prevederea Art.815 alin.(2), 

potrivit căreia administratorul care îşi exercită individual puterile pe care ar fi trebuit să le exercite 

împreună cu o altă persoană nu va fi ţinut răspunzător pentru nerespectarea obligaţiei, în măsura în 

care o astfel de exercitare a puterilor este mai avantajoasă pentru beneficiar.  Deşi nu există o 
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prevedere expresă, este evident că, şi în acest caz, instanţele judecătoreşti vor avea dreptul să aprecieze 

asupra utilităţii modului de exercitare de către administrator a puterilor ce îi reveneau. 

Art.816 şi Art.817 consacră regula potrivit căreia beneficiarul răspunde faţă de terţi pentru daunele 

produse de administrator în exercitarea atribuţiilor pe care i le-a conferit, dar numai în limita câştigului 

obţinut, precum şi obligaţia beneficiarului de a răspunde faţă de terţi pentru contractele încheiate de un 

administrator aparent, în măsura în care beneficiarul a susţinut sau a creat o asemenea aparenţă. 

Având în vedere aceste prevederi, este recomandabilă completarea dispoziţiilor acestui titlu cu noi 

reglementări care să asigure un sistem de publicitate a cazurilor de administrare a bunurilor altuia, care 

să asigure, cel puţin, cunoaşterea de către terţi a limitelor puterilor conferite administratorilor. 

(c) Secţiunea a 3-a „Inventar, garanţii şi asigurare” 

[Art.818-824] Această secţiune consacră regula potrivit căreia administratorul nu este ţinut să facă 

un inventar al bunurilor administrate, să subscrie o poliţă de asigurare sau să furnizeze o altă garanţie 

pentru executarea corespunzătoare a obligaţiilor ce-i revin, cu excepţia cazului când această obligaţie 

rezultă din lege, convenţia părţilor, sau este impusă prin hotărâre judecătorească.  Administratorul are, 

totuşi, dreptul, în acest ultim caz, să solicite instanţei să fie dispensat de aceste obligaţii, pentru motive 

temeinice.  Este evident că o asemenea dispensă ar putea fi acordată administratorului doar dacă a avut 

loc o schimbare fundamentală a circumstanţelor după data pronunţării hotărârii judecătoreşti iniţiale. 

Art.823, referitor la comunicarea şi contestarea inventarului, prevede faptul că inventarul poate fi făcut 

public numai în cazurile şi potrivit procedurilor prevăzute de lege.  Rezultă, astfel, că legiuitorul NCC 

a avut în vedere completarea cadrului general reglementat de Art.792-857 cu dispoziţii speciale, ceea 

ce determină necesitatea adoptării în viitor a unui act normativ cu caracter special. 

(d) Secţiunea a 4-a „Administrarea colectivă şi delegarea” 

[Art.825-830] Dintre dispoziţiile referitoare la regulile aplicabile adoptării hotărârilor de către mai 

mulţi administrator desemnaţi, răspunderii acestora pentru hotărârile adoptate şi prezumţiei de 

aprobare a hotărârilor, remarcăm prevederile Art.826 alin.(2) şi alin.(3) privind adoptarea hotărârilor în 

situaţii speciale.  Astfel, Art.826 alin.(3) consacră dreptul instanţelor judecătoreşti de a interveni în 

cazul în care există neînţelegeri între administratori care pun în pericol administrarea, pentru a stabili 

un nou mod de adoptare a hotărârilor, de repartizare a atribuţiilor între administratori, de acordare a 

unui drept de vot decisiv în favoarea unuia dintre administratori, sau chiar de a decide cu privire la 

înlocuirea acestora.  Aceste atribuţii deosebit de largi ale instanţelor judecătoreşti sunt susceptibile de 

aplicare abuzivă în practică, ceea ce poate conduce la afectarea intereselor beneficiarilor. 

(e) Secţiunea a 5-a „Plasamente considerate sigure” 

[Art.831-836] NCC defineşte o serie de tipuri de plasamente considerate stabile, prudente, care 

sunt permise inclusiv administratorilor împuterniciţi să exercite o administrare simplă.  Proiectul LPA 

NCC propune deja o nouă listă de criterii care să conducă la identificarea plasamentelor sigure, 

armonizată cu actuala situaţie economică. 

Remarcăm faptul că dispoziţiile Art.832 referitoare la limitele prudenţiale ale efectuării plasamentelor 

stabilesc criterii foarte largi, în funcţie de care se va aprecia, ulterior, eficienţa administrării.  
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Recomandăm modificarea prevederilor cuprinse în acest articol, în vederea instituirii unor criterii 

obiective în funcţie de care să fie evaluate plasamentele efectuate de către administratori. 

(f) Secţiunea a 6-a „Repartiţia profiturilor şi a pierderilor” 

[Art.837-841] NCC consacră regula potrivit căreia profiturile şi pierderile vor fi repartizate între 

beneficiarul fructelor şi cel al capitalului în funcţie de înţelegerea părţilor (i.e. actul constitutiv), 

instituind totodată reguli referitoare la debitarea contului de venituri (Art.838), a contului de capital 

(Art.839), dar şi cu privire la momentul naşterii dreptului beneficiarului la venitul net (Art.840). 

(g) Secţiunea a 7-a „Darea de seamă anuală” 

[Art.842-845] Această secţiune consacră obligaţia administratorului de a prezenta beneficiarului, 

minim o dată pe an, o dare de seamă a gestiunii sale, precum şi de a permite beneficiarului, în orice 

moment, să examineze registrele şi documentele justificative cu privire la gestiune. 

(iv). Capitolul IV „Încetarea administrării” 

[Art.846-857] În acest capitol, legiuitorul NCC reglementează distinct cauzele de încetare a 

dreptului de administrare, precum şi obligaţiile ce revin administratorului, dar şi beneficiarului, la 

încetarea administrării. 

(a) Secţiunea 1 „Cauzele de încetare” 

[Art.846-857] Reglementând cazurile de încetare a administrării, Art.846 lit.e) face referire la 

înlocuirea administratorului de către instanţa judecătorească, la cererea unei persoane interesate.  Şi în 

acest caz, ca şi în cele precedent subliniate, remarcăm dreptul acordat instanţelor judecătoreşti de a 

interveni, pe baza propriilor aprecieri asupra circumstanţelor, în modul de desfăşurare a unei 

administrări reglementate iniţial prin voinţa beneficiarului. 

Având în vedere dispoziţiile Art.849 referitoare la obligaţiile administratorilor şi beneficiarilor ulterior 

încetării administrării, mai ales faţă de terţii de bună-credinţă, recomandăm analizarea instituirii unui 

sistem de publicitate cu privire la cazurile de administrare a bunurilor altora, care să asigure 

opozabilitatea faţă de terţi a actelor referitoare la împuternicirea acordată administratorilor şi la 

încetarea drepturilor acestora. 

(b) Secţiunea a 2-a „Darea de seamă şi predarea bunurilor” 

[Art.850-857] Această secţiune reglementează obligaţiile ce revin administratorilor, după 

încetarea administrării, de a preda beneficiarului bunurile ce au făcut obiectul sau care au fost 

dobândite în cursul administrării, ori, după caz, valoarea de înlocuire a acestora (Art.852-853), precum 

şi de a prezenta o dare de seamă finală, necesară pentru a permite beneficiarului verificarea modului în 

care a fost exercitat dreptul de administrare (Art.850). 

Sunt, de asemenea, reglementate obligaţiile beneficiarului de a suporta cheltuielile administrării 

(Art.854), precum şi dreptul administratorului de a reţine din soldul administrării remuneraţia ce îi este 

datorată de către beneficiar (Art.856).  În materia obligaţiilor beneficiarilor faţă de administrator, 

Art.857 instituie regula solidarităţii beneficiarilor. 
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1.4.(f). Titlul VI „Proprietatea publică” 

[Art.858-875] Reglementarea regimului juridic aplicabil proprietăţii publice, alături de cel al 

proprietăţii private, reprezintă una dintre noutăţile aduse de NCC.  Dispoziţiile generale aplicabile 

acestei materii (Art.858-865) reprezintă însă, în mare măsură, o transpunere a dispoziţiilor Legii 

nr.213/1998, iar prevederile referitoare la dreptul de administrare (Art.867-870), dreptul de concesiune 

(Art.871-873) şi dreptul de folosinţă cu titlu gratuit (Art.874-875) sunt, la rândul lor, expresia unor 

dispoziţii cuprinse fie în legislaţia specială, fie a unor opinii exprimate în doctrina juridică. 

[Impact]  Având în vedere faptul că prevederile cuprinse în prezentul titlu reprezintă, în cea 

mai mare măsură, o transpunere a dispoziţiilor cuprinse în legile speciale aplicabile deja acestei 

materii, precum şi a unor abordări deja existente în doctrină, considerăm că reglementarea prin NCC a 

regimului juridic aplicabil proprietăţii publice nu va genera asupra sistemului judiciar actual un impact 

financiar, bugetar, ori sub aspectul resurselor umane. 

Remarcăm însă că, prin preluarea în cuprinsul acestui titlu a majorităţii prevederilor cuprinse în Legea 

nr.213/1998, acest act normativ cu caracter special ar trebui modificat, pentru a nu se suprapune cu 

reglementările NCC.  Subliniem, însă, faptul că dispoziţiile Legii nr.213/1998 referitoare la 

determinarea bunurilor care fac parte din domeniul public al statului, respectiv al unităţilor 

administrativ-teritoriale, ar trebui fie păstrate, fie transpuse într-un alt act normativ;  această abordare 

este conformă şi cu dispoziţiile NCC (Art.859 alin.(1)), potrivit cărora alte bunuri ce fac obiectul 

proprietăţii publice, în afara celor enumerate de Art.136 alin.(4) din Constituţie, respectiv de Art.859 

alin.(1) NCC, sunt stabilite prin lege organică, precum şi cu dispoziţiile Art.860 alin. (2) NCC, potrivit 

cărora legea (n.n. specială) va prevedea condiţiile de delimitare dintre domeniul public naţional, 

judeţean şi local. 

De asemenea, considerăm că va fi necesară păstrarea/transpunerea într-un act normativ cu caracter 

special a dispoziţiilor ce guvernează dreptul de concesiune, deoarece prevederile cuprinse în NCC au 

un caracter general şi nu reglementează, spre exemplu, procedura care trebuie urmată în vederea 

încheierii unui contract de concesiune, condiţiile în care încetează dreptul de concesiune etc.  

Remarcăm şi faptul că, spre deosebire de Legea nr.213/1998, care cuprinde dispoziţii referitoare la 

toate modurile de valorificare a dreptului de proprietate publică, NCC nu reglementează şi închirierea 

bunurilor ce fac parte din domeniul public;  întrucât nici în prezent nu există o reglementare unitară cu 

privire la acest tip de contracte de închiriere, recomandăm analizarea opţiunii introducerii într-un act 

normativ special sau în NCC a unor prevederi referitoare la închirierea bunurilor ce fac parte din 

domeniul public. 

Adoptarea unui act normativ special este necesară şi în vederea detalierii regimului juridic aplicabil 

dreptului de administrare, având în vedere dispoziţiile Art.868 alin.(2). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.858-865] Acest capitol cuprinde dispoziţiile referitoare la definiţia dreptului de proprietate 

publică, obiectul, caracteristicile şi modul de dobândire, respectiv de stingere al acestui drept. 

Art.858, referitor la definiţia dreptului de proprietate publică, transpune dispoziţiile Art.1 din Legea 

nr.213/1998.  Remarcăm faptul că legiuitorul NCC accentuează necesitatea ca bunurile ce fac parte din 

domeniul public să fi fost dobândite în mod legal;  deşi această abordare reprezintă, la rândul său, o 
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transpunere a dispoziţiei cuprinse în Art.2 din Legea nr.213/1998, trebuie remarcată deoarece răspunde 

opiniilor formulate în doctrină, dar mai ales soluţiilor din practica judiciară, care a stabilit că acţiunile 

în revendicare referitoare la bunuri imobile incluse, aparent, în domeniul public, nu sunt inadmisibile, 

instanţele judecătoreşti urmând să analizeze legalitatea dobândirii de către stat/unităţile administrativ-

teritoriale a bunurilor ce fac obiectul revendicării. 

Definind obiectul proprietăţii publice, Art.859 preia dispoziţiile Art.136 alin.(4) din Constituţie, 

precum şi opiniile formulate în doctrină cu privire la domeniul public, respectiv privat, al 

statului/unităţilor administrativ-teritoriale. 

În legătură cu delimitarea dintre domeniul public naţional, judeţean şi local, precum şi cu modul în 

care bunurile din domeniul public al statului pot fi trecute în domeniul public al unităţilor 

administrativ-teritoriale şi vice-versa, Art.860 prevede că acestea urmează să fie reglementate de legea 

specială.  Remarcăm, însă, prevederea expresă a Art.860 alin.(3), care soluţionează o dispută 

doctrinară referitoare la posibilitatea modificării titularului dreptului de proprietate publică prin decizie 

administrativă, în cazul în care apartenenţa bunului respectiv la domeniul public al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale fusese determinată prin lege organică;  prin noile dispoziţii legale 

exprese, se prevede necesitatea adoptării unui act normativ cu forţă juridică similară celei a legii 

organice, decizia administrativă neproducând efecte juridice. 

O noutate o reprezintă reglementarea cuprinsă în Art.862, referitoare la limitele exercitării dreptului de 

proprietate publică.  Deşi atât Legea nr.213/1998, cât şi doctrina, recunoşteau posibilitatea ca 

exercitarea dreptului de proprietate publică să fie limitată prin grevarea sa de servituţi, respectiv de 

limitări generate de raporturile de vecinătate, Art.862 precizează expres că aceste limitări sunt admise 

doar dacă sunt compatibile cu uzul sau interesul public căruia îi sunt destinate bunurile afectate.  În 

plus, Art.862 alin.(3) prevede că persoana care ar fi putut să beneficieze de limitarea exercitării 

dreptului de proprietate, dar pierde acest beneficiu din cauza incompatibilităţii dintre limitarea 

respectivă şi destinaţia publică a bunului, are dreptul să primească o justă despăgubire din partea 

titularului dreptului de proprietate publică.  Remarcăm, astfel, intenţia legiuitorului NCC de a asigura 

că exercitarea dreptului de proprietate publică afectează într-o măsură cât mai mică dreptul de 

proprietate al altor persoane. 

În ceea ce priveşte cazurile de dobândire, respectiv de stingere a dreptului de proprietate publică, 

Art.863 şi Art.864 preiau, cu mici diferenţe, actualele dispoziţii ale Legii nr.213/1998.  Trebuie, însă, 

remarcată clarificarea adusă de Art.864 cazului de stingere a dreptului de proprietate publică prin 

decizie administrativă, respectiv prin trecerea bunului din domeniul public în domeniul privat;  NCC 

preia opiniile exprimate în doctrină şi prevede expres că asemenea operaţiune este admisibilă doar 

dacă, în prealabil, a încetat uzul sau interesul public referitor la bunul respectiv.  Această clarificare 

legislativă este binevenită, urmând să conducă, pe de o parte, la o limitare a cazurilor în care titularii 

dreptului de proprietate publică vor putea decide asupra includerii unui anumit bun în domeniul lor 

public sau privat, iar pe de altă parte, vor permite instanţelor judecătoreşti să analizeze legalitatea unei 

asemenea decizii administrative. 

Recomandăm modificarea dispoziţiilor Art.865 referitoare la apărarea dreptului de proprietate publică, 

în vederea utilizării unei terminologii corecte.  Astfel, Art.865 alin.(2) utilizează noţiunea de „titulari 

ai drepturilor corespunzătoare proprietăţii publice”, concept susceptibil în practică de interpretări 
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diferite.  Remarcăm, pe de o parte, utilizarea în NCC a unui concept similar, respectiv cel de „drepturi 

reale corespunzătoare proprietăţii publice”, drept denumire generică a dreptului de concesiune, de 

administrare şi de folosinţă cu titlu gratuit, dar şi faptul că Art.865 alin.(2) nu utilizează aceeaşi 

terminologie.  Pentru a evita posibile interpretări contradictorii cu privire la această noţiune, este 

recomandabilă utilizarea unei terminologii unitare. 

(ii). Capitolul II „Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice” 

[Art.866-875] NCC propune calificarea generică a dreptului de concesiune, a dreptului de 

administrare şi a dreptului de folosinţă cu titlu gratuit drept „drepturi reale corespunzătoare proprietăţii 

publice”, şi include dispoziţii exprese cu privire la principiile aplicabile fiecăruia dintre aceste drepturi. 

Prevederile referitoare la dreptul de administrare (Art.867-870), dreptul de concesiune (Art.871-873), 

respectiv la dreptul de folosinţă cu titlu gratuit (Art.874-875), reprezintă o transpunere a actualelor 

dispoziţii legale şi a opiniilor doctrinare exprimate cu privire la conţinutul acestor drepturi.  Remarcăm 

însă că, în ciuda reglementării exprese, dispoziţiile NCC sunt nu sunt suficiente pentru a determina 

modul de constituire, de exercitare şi de stingere a acestor drepturi, fiind necesară 

menţinerea/adoptarea unor acte normative speciale în acest scop.  De altfel, chiar Art.866 alin.(2), ce 

face parte din secţiunea referitoare la dreptul de administrare, respectiv Art.871 şi Art.872 alin.(2), 

referitoare la dreptul de concesiune, conţin trimiteri exprese la asemenea dispoziţii legale cu caracter 

special.  Cu privire la dreptul de concesiune, menţionăm că, date fiind dispoziţiile prevăzute de NCC, 

prevederile O.U.G. nr.54/2006 vor putea fi aplicate şi după intrarea în vigoare a NCC. 

1.4.(g). Titlul VII „Cartea funciară” 

[Art.876-915] Corespunzător principiului reglementării unitare a raporturilor patrimoniale şi 

nepatrimoniale dintre persoane, NCC propune, ca noutate, includerea principiilor ce guvernează cartea 

funciară alături de cele ce reglementează regimul juridic aplicabil proprietăţii private şi proprietăţii 

publice.  Dispoziţiile generale (Art.876-884), cele referitoare la înscrierea drepturilor tabulare 

(Art.885-901), la notare (Art.902-906), precum şi la rectificarea înscrierilor făcute în cartea funciară 

(Art.907-915), păstrează, în mare măsură, principiile instituite deja de Legea nr.7/1996, dar sunt 

subsumate unui nou principiu reglementat de NCC:  efectul constitutiv de drepturi a înscrierilor în 

cartea funciară.  Din această perspectivă, se poate spune că suntem în prezenţa uneia dintre cele mai 

importante reforme propuse de NCC, fiind pentru prima dată când sistemul clasic de carte funciară va 

fi aplicat pe întregul teritoriu al României. 

[Impact]  Dată fiind reforma propusă de NCC în materia cărţii funciare, considerăm că 

dispoziţiile cuprinse în acest titlu vor avea un impact important atât pe plan instituţional, cât şi social.  

Este de aşteptat ca activitatea birourilor de cadastru şi carte funciară să se amplifice, ceea ce ar putea 

să facă necesară atât creşterea bazei materiale, cât şi o creştere a numărului personalului implicat în 

această activitate.  În plus, vor trebui avute în vedere costurile generate de necesitatea formării 

profesionale a personalului existent în cadrul birourilor de carte funciară, pentru a permite acestora să 

asimileze noile prevederi ale NCC referitoare la funcţionarea sistemului de carte funciară.  În plus, 

considerăm că ar trebui avute în vedere şi costurile generate de campanii de informare, destinate să 

asigure cunoaşterea de către publicul larg a principiilor nou-instituite, respectiv efectul constitutiv de 

drepturi al înscrierilor în cartea funciară.  Organizarea şi desfăşurarea unei astfel de campanii de 
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informare este necesară pentru a asigura cunoaşterea dispoziţiilor legale de către subiectele de drept, 

ceea ce va contribui la protejarea efectivă a drepturilor acestora, recunoscute de lege. 

Adoptarea noilor dispoziţii ale NCC referitoare la cartea funciară atrage, de asemenea, necesitatea 

modificării Legii nr.7/1996, precum şi completarea acesteia (sau a legislaţiei secundare relevante), cu 

norme detaliate referitoare la modul de efectuare a înregistrărilor.  Aceste viitoare dispoziţii privind 

modul de efectuare a înscrierilor în cartea funciară vor trebui să reglementeze şi înscrierea drepturilor 

tabulare ce fac obiectul contractelor de fiducie. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.876-884] Definind scopul şi obiectul cărţii funciare, drepturile tabulare şi obiectul acestora, 

precum şi tipurile înscrierilor în cartea funciară, legiuitorul NCC preia, cu anumite reformulări şi 

clarificări, majoritatea dispoziţiilor corespunzătoare ale Legii nr.7/1996 privind cadastrul şi 

publicitatea imobiliară.  Majoritatea modificărilor aduse prin NCC dispoziţiilor preluate din legea 

specială au fost determinate fie de necesitatea clarificării unor noţiuni, în acest scop legiuitorul NCC 

preluând opiniile formulate în doctrină, fie de nevoia corelării acestor prevederi cu principiile nou-

introduse în materia cărţii funciare. 

O definiţie nou-introdusă, a cărei formulare este conformă opiniilor exprimate în doctrină, este cea a 

drepturilor tabulare (Art.877), concept care era deja utilizat şi în cuprinsul Legii nr.7/1996 fără a fi însă 

definit. 

Noi principii sunt introduse şi de dispoziţiile care reglementează felurile înscrierilor în cartea funciară 

(Art.881) şi înscrierea drepturilor reale afectate de modalităţi (Art.882).  Astfel, după clarificările 

aduse cu privire la obiectul înscrierilor - întabulare, înscriere provizorie şi notare - Art.881 alin.(3) 

statuează caracterul legal al înscrierilor provizorii şi al notărilor în cartea funciară, care se vor putea 

face doar în cazurile expres prevăzute de lege.  O noutate absolută o constituie, însă, prevederea 

cuprinsă în Art.882 alin.(1), potrivit căreia drepturile reale afectate de o condiţie suspensivă sau 

rezolutorie nu se întabulează în cartea funciară, putând face doar obiectul unei înscrieri provizorii.  

Având în vedere efectele înscrierii provizorii (reglementate de Art.899), respectiv dobândirea, 

modificarea sau stingerea unui drept tabular de la data înregistrării cererii de înscriere provizorie, sub 

condiţia şi în măsura justificării cererii respective, soluţia prevăzută de Art.882 alin.(1) apare ca 

justificată în ceea ce priveşte drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie suspensivă;  de altfel, 

această soluţie este în acord cu opiniile exprimate în doctrina juridică, potrivit cărora un drept afectat 

de o condiţie suspensivă nu ar trebui întabulat, pentru a nu acorda unui drept ce ar putea să nu existe 

aparenţa de care se bucură întabularea (înscrierea „definitivă”).  Pentru aceleaşi argumente, şi având în 

vedere, în plus, faptul că drepturile reale imobiliare afectate de un termen extinctiv pot face atât 

obiectul întabulării, cât şi al înscrierii provizorii (Art.882 alin.(2)), este însă dificil de explicat de ce 

legiuitorul NCC a considerat că un drept afectat de o condiţie rezolutorie face obiectul înscrierii 

provizorii, iar nu al întabulării.  Sub acest aspect, considerăm că soluţia propusă de Art.882 alin.(1) 

referitoare la înscrierea provizorie a drepturilor reale imobiliare afectate de condiţii rezolutorii ar trebui 

reanalizată de legiuitor. 

O dispoziţie nou-introdusă, ce ar trebui de asemenea reanalizată, o constituie prevederea cuprinsă în 

Art.883 alin.(2) teza a II-a, potrivit căreia nimeni nu va putea invoca faptul că nu a avut cunoştinţă de 

o cerere de înscriere înregistrată la biroul de carte funciară.  Deşi Art.883 alin.(1) şi alin.(2) teza I 
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consfinţesc rolul cărţii funciare de a asigura publicitatea absolută în materia drepturilor tabulare, 

dispoziţia sus-menţionată a Art.883 alin.(2) teza a II-a nu s-ar justifica decât în măsura în care s-ar 

referi la înscrierile deja efectuate şi, implicit, la cererile de înscriere ce au stat la baza acestora.  

Alternativ, ar trebui avută în vedere completarea Art.883 alin.(1), pentru a prevedea faptul că registrele 

de evidenţă a cererilor de înscriere în cartea funciară reprezintă, în sensul acestei dispoziţii legale, 

„documente cu care cartea funciară se întregeşte”, astfel încât dreptul persoanelor interesate de a 

consulta inclusiv aceste registre de evidenţă să fie reglementat.  În lipsa unor asemenea clarificări sau 

noi reglementări, considerăm că prevederea Art.883 alin.(2) teza a II-a este lipsită de fundament. 

(ii). Capitolul II „Înscrierea drepturilor tabulare” 

[Art.885-901] Deşi, potrivit Art.884, procedura de înscriere în cartea funciară urmează să facă 

obiectul unei legi speciale, NCC reglementează în acest capitol principiile ce guvernează dobândirea, 

modificarea şi stingerea drepturilor tabulare, precum şi efectele înscrierilor în cartea funciară. 

Înainte, însă, de a analiza dispoziţiile legale nou-reglementate, remarcăm utilizarea de către legiuitorul 

NCC a unei terminologii inexacte;  cu toate că, potrivit Art.891 alin.(1), noţiunea de „înscriere” 

cuprinde atât întabularea, înscrierea provizorie, cât şi notarea, în cuprinsul Capitolului II din Titlul VII 

se utilizează termenul generic de „înscriere” atunci când se face referire la întabulare şi la înscrierea 

provizorie.  Pentru a se asigura unitatea şi corectitudinea exprimării, recomandăm reanalizarea 

terminologiei utilizate. 

Art.885 alin.(1) statuează caracterul constitutiv de drepturi al întabulării în cartea funciară;  astfel, 

drepturile reale asupra imobilelor cuprinse în cartea funciară se dobândesc, atât între părţi cât şi faţă de 

terţi, numai prin înscrierea lor în cartea funciară, pe baza actului sau faptului care a justificat 

înscrierea.  Dispoziţiile Art.885 alin.(2)-(4) reglementează, corespunzător principiului instituit de 

Art.885 alin.(1), stingerea drepturilor tabulare prin radiere, precum şi actele care pot sta la baza 

radierii.  Suntem, astfel, în prezenţa unei reforme fundamentale în materia dreptului de proprietate, 

care va necesita, pentru o implementare corectă şi unitară, desfăşurarea unor programe de pregătire 

profesională a practicienilor.  În plus, pentru a se asigura protejarea efectivă a drepturilor persoanelor 

ce transferă sau dobândesc drepturi reale asupra imobilelor, este recomandabilă desfăşurarea unor 

programe de informare care să aibă drept obiect modificările aduse de NCC în materia cărţii funciare. 

Art.887, care reglementează excepţiile de la principiul dobândirii drepturilor reale prin întabulare în 

cartea funciară, preia, în mare măsură, dispoziţiile Art.26 din Legea nr.7/1996.  Remarcăm faptul că, 

potrivit noilor prevederi, dreptul de proprietate se dobândeşte fără înscriere în cartea funciară atunci 

când provine din accesiune naturală, ceea ce corespunde principiilor nou-reglementate în materia 

accesiunii imobiliare artificiale.  De asemenea, remarcăm şi noutatea dispoziţiilor Art.887 alin.(2), care 

asigură corelarea dispoziţiilor NCC cu cele ale NCPC din materia executării silite, şi care vor contribui 

la protejarea terţilor de bună-credinţă ce dobândesc drepturi reale asupra unor bunuri ce fac obiectul 

vânzării silite;  astfel, potrivit noilor reglementări, drepturile reale dobândite prin executare silită nu 

vor putea fi opuse terţilor dobânditori de bună-credinţă dacă procedura de executare silită nu a fost în 

prealabil notată în cartea funciară. 

Remarcăm şi noutatea dispoziţiilor Art.889 alin.(1) care reglementează formalităţile ce trebuie 

îndeplinite pentru stingerea dreptului de proprietate prin renunţarea proprietarului, înscrisă în cartea 

funciară.  În ceea ce priveşte dispoziţiile Art.889 alin.(2), potrivit cărora unităţile administrativ-
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teritoriale (cu excepţia judeţelor), pot solicita înscrierea dreptului lor de proprietate asupra imobilelor 

cu privire la care s-a stins dreptul de proprietate privată prin renunţare, subliniem faptul că, potrivit 

Art.553 alin.(2), dreptul de proprietate este dobândit de către aceste unităţi administrativ-teritoriale 

prin decizie administrativă, fără înscriere în cartea funciară;  rezultă astfel că, în cazul dreptului de 

proprietate dobândit de comune, oraşe sau municipii asupra imobilelor la care proprietarii lor au 

renunţat, înscrierea în cartea funciară se face doar în vederea asigurării opozabilităţii faţă de terţi. 

Art.890, care stabileşte regulile pe baza cărora se determină data de la care se produc efectele 

înscrierilor în cartea funciară, reia principiul instituit de Art.25 din Legea nr.7/1996, potrivit căruia 

determinantă în acest scop este data înregistrării cererilor de înscriere, dar cuprinde şi prevederi noi.  

Astfel, potrivit Art.890 alin.(1), în vederea stabilirii ordinii înregistrării cererilor de înscriere, se va ţine 

seama de data, ora şi minutul înregistrării cererilor, în cazul în care acestea au fost depuse personal, 

prin mandatar sau notar public, ori comunicate prin telefax, poştă electronică sau alte mijloace.  Aceste 

prevederi sunt contrazise, însă, de Art.890 alin.(5), potrivit căruia cererile de înscriere care au fost 

depuse în aceeaşi zi, unele personal, iar altele prin poştă sau curier, vor fi înregistrate ca având 

provizoriu rang egal;  rezultă, din coroborarea celor două texte, că, în cazul unor cereri de înscriere 

primite în aceeaşi zi, regula potrivit căreia se ţine seama de „ora şi minutul înregistrării cererii” nu îşi 

produce, de fapt, efectele.  Pentru a se asigura o reglementare consecventă, recomandăm reanalizarea 

acestor dispoziţii. 

O nouă regulă este instituită şi în vederea determinării cererii de înscriere preferate, atunci când două 

sau mai multe cereri de înscriere au dobândit, în mod provizoriu, rang egal:  potrivit Art.890 alin.(4), 

va fi preferat, indiferent de data certă a titlurilor aflate în concurs, cel care a fost pus în posesia bunului 

sau cel faţă de care debitorul şi-a executat mai întâi obligaţiile ce-i incumbau.  Considerăm că această 

soluţie este discutabilă şi ar trebui reanalizată de către legiuitor, deoarece conduce la protejarea 

drepturilor dobânditorului subsecvent căruia proprietarul iniţial i-a transferat bunul în scopul fraudării 

intereselor primului dobânditor al dreptului de proprietate asupra bunului respectiv. 

Principiul instituit de Art.890 alin.(1), referitor la data producerii efectelor înscrierilor în cartea 

funciară, este reluat şi de Art.891 care transpune totodată opinia unanim exprimată în doctrină, potrivit 

căreia, în cazul în care există concurs între mai multe titluri emanând de la acelaşi autor, titularul 

dreptului tabular este considerat acela care şi-a înscris primul dreptul, indiferent de data titlului care a 

stat la baza înscrierii în cartea funciară. 

Art.892 reglementează un caz special în care se poate solicita acordarea unui rang preferenţial sau 

chiar radierea din cartea funciară a unui drept concurent, respectiv cazul în care înscrierea a fost 

efectuată de un terţ de rea-credinţă, care l-a împiedicat prin violenţă sau viclenie pe dobânditorul iniţial 

să îşi înscrie dreptul dobândit anterior, sau care a cunoscut faptul că dobânditorul iniţial era împiedicat 

de un terţ, prin violenţă sau viclenie, să îşi înscrie dreptul.  Dispoziţiile Art.892 diferă de ipoteza 

Art.27 din Legea nr.7/1996, dreptul de a cere radierea sau acordarea unui rang preferenţial fiind în plus 

supus unui termen de prescripţie de 3 ani de la data înscrierii de către terţ a dreptului în folosul său. 

Regulile referitoare la determinarea persoanelor împotriva cărora se pot înscrie drepturile tabulare 

(Art.893), înscrierea drepturilor tabulare în cazul actelor juridice succesive (Art.894), sau a înscrierilor 

întemeiate pe obligaţiile defunctului (Art.895), au fost preluate, cu modificări nesemnificative, din 

prevederile Art.22-24 ale Legii nr.7/1996. 
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O noutate o reprezintă prevederile Art.895 alin.(1) teza a II-a, potrivit cărora dreptul la acţiunea în 

prestaţie tabulară este prescriptibil, precum şi ale Art.897, care, pornind de la principiul instituit în 

prezent de Art.27 alin.(5) din Legea nr.7/1996, reglementează condiţiile în care acţiunea în prestaţie 

tabulară poate fi exercitată faţă de un terţ dobânditor de rea-credinţă;  şi în acest caz, dreptul la acţiune 

este supus unui termen de prescripţie ce nu poate depăşi 3 ani de la data înscrierii dreptului terţului în 

folosul acestuia. 

Deşi dispoziţiile Art.898 referitoare la cazurile în care se poate solicita înscrierea provizorie a unor 

drepturi în cartea funciară nu reprezintă o noutate absolută, remarcăm terminologia utilizată de Art.898 

pct.2 referitoare la obligarea unei părţi la „strămutarea” unui drept tabular;  având în vedere lipsa unei 

definiţii cu privire la acest concept, precum şi intenţia legiuitorului NCC de a moderniza termenii 

utilizaţi, recomandăm clarificarea, respectiv modificarea, acestei prevederi. 

Art.900 păstrează prezumţiile referitoare la existenţa, respectiv inexistenţa drepturilor tabulare, 

instituite de Art.30 din Legea nr.7/1996, dar limitează totodată posibilitatea administrării unor probe 

contrarii la cazurile de dobândire a drepturilor reale imobiliare fără înscriere în cartea funciară, 

reglementate de Art.887, respectiv pe calea unei acţiuni în rectificare. 

NCC consacră tratamentul preferenţial de care ar trebui să se bucure, potrivit unor opinii exprimate în 

practica judiciară şi în doctrină, dobânditorul de bună-credinţă al unor drepturi reale, în cazul în care 

dreptul autorului acestuia este radiat din cartea funciară.  Art.901 statuează acest principiu şi detaliază 

condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea determinării bunei-credinţe a terţului dobânditor.  În 

practică va trebui, însă, se determine modalitatea în care va fi verificată îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute de Art.901 alin.(2), în special în ceea ce priveşte întinderea noţiunii de „cuprins al cărţii 

funciare” pe care terţul este ţinut să-l cerceteze pentru a-şi dovedi buna-credinţă, având în vedere 

dispoziţiile Art.883 referitoare la documentele care „întregesc” cartea funciară;  potrivit acestei din 

urmă dispoziţii, înscrisurile care au stat la baza efectuării înregistrărilor „întregesc” cartea funciară şi 

pot fi consultate de orice persoană interesată. 

(iii). Capitolul III „Notarea unor drepturi, fapte şi raporturi juridice” 

[Art.902-906] Potrivit principiului reglementat de Art.881 alin.(3), conform căruia notarea în 

cartea funciară se poate face doar în cazurile prevăzute de lege, Art.902 alin.(2) cuprinde o enumerare, 

fără caracter exhaustiv, a principalelor drepturi, fapte şi raporturi juridice supuse notării.  Spre 

deosebire de întabulare şi, în condiţiile prevăzute de lege, de înscrierea provizorie, notarea nu are efect 

constitutiv de drepturi, ci asigură doar opozabilitatea faţă de terţi a drepturilor, faptelor sau raporturilor 

juridice consemnate. 

Art.903 instituie şi excepţiile de la regula asigurării opozabilităţii prin notarea în cartea funciară, 

enumerând categorii de acte sau fapte care sunt opozabile terţilor şi în lipsa notării în cartea funciară. 

În ceea ce priveşte notarea intenţiei de a înstrăina sau de a ipoteca, Art.904 instituie o limitare a 

principiului potrivit căreia înstrăinarea şi ipotecarea vor avea rangul de la data notării intenţiei, 

prevăzând că acest efect se va produce doar în cazul în care înstrăinarea sau ipotecarea se vor realiza în 

termen de 3 luni de la notarea intenţiei.  Art.905 aduce la rândul său o modificare actualelor dispoziţii 

ale Art.40 din Legea nr.7/1996, prevăzând că efectul notării intenţiei de înstrăinare sau de ipotecare 

încetează după expirarea unui termen de 3 luni de la data înregistrării cererii de notare. 
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Art.906 reglementează condiţiile care trebuie îndeplinite în vederea notării antecontractelor şi pactelor 

de opţiune, precum şi cazurile în care aceste notări pot fi radiate, la cererea părţilor interesate sau din 

oficiu. 

(iv). Capitolul IV „Rectificarea înscrierilor de carte funciară” 

[Art.907-915] Dispoziţiile NCC referitoare la rectificarea cărţilor funciare preiau, în mare măsură, 

dispoziţiile Art.33-37 din Legea nr.7/1996, incluzând însă şi unele modificări. 

Art.907 defineşte noţiunea de rectificare şi detaliază, în alin.(3), principiul potrivit căruia situaţia 

juridică reală a imobilului trebuie recunoscută de către titularul dreptului, printr-o declaraţie în formă 

autentică, ori dintr-o hotărâre judecătorească definitivă, pronunţată ca urmare a unei acţiuni în nulitate, 

rezoluţiune sau a oricărei alte acţiuni întemeiate pe o cauză de ineficacitate a actului.  Considerăm utilă 

clarificarea acestei dispoziţii legale, atât prin eliminarea termenilor redundanţi („declaraţie în formă 

autentică notarială”), cât şi prin menţionarea corectă a tipurilor de acţiuni ce pot conduce la rectificare, 

respectiv cele întemeiate sau care au ca efect ineficacitatea actului ce a stat la baza întabulării sau a 

înscrierii provizorii. 

De altfel, Art.908 enumeră cazurile în care se poate solicita rectificarea unei întabulări sau a unei 

înscrieri provizorii.  Remarcăm distincţia făcută de legiuitorul NCC între nevalabilitatea înscrierii şi a 

încheierii în temeiul căreia s-a dispus înscrierea (Art.908 alin.(1) pct.1), preluându-se astfel o 

observaţie formulată în doctrina juridică. 

Art.909 alin.(2) prevede un termen de 5 ani (spre deosebire de termenul de 10 ani prevăzut de Art.35 

alin.(2) din Legea nr.71996), de la efectuarea înregistrării în cartea funciară în care, sub sancţiunea 

decăderii, o persoană interesată poate formula acţiune în rectificare împotriva unui terţ care a dobândit 

cu bună-credinţă un drept real prin donaţie sau legat cu titlu particular.  În cazul în care acţiunea în 

rectificare este îndreptată împotriva unui terţ dobânditor cu titlu oneros, de bună-credinţă, termenul de 

exercitare este de 3 ani de la data înregistrării de către terţ a cererii de înscriere a dreptului său, cu 

excepţia cazului în care încheierea prin care s-a ordonat înscrierea ce face obiectul acţiunii în 

rectificare a fost comunicată reclamantului din cadrul acţiunii în rectificare, situaţie în care termenul 

pentru formularea unei asemenea acţiuni este de un an de la comunicarea încheierii. 

O noutate o reprezintă dispoziţiile Art.912 referitoare la radierea drepturilor condiţionale.  Astfel, în 

cazul în care nu se face dovada îndeplinirii condiţiei suspensive care afectează un drept tabular, dreptul 

respectiv va fi radiat din oficiu în termen de 5 ani de la data înscrierii sale în cartea funciară.  De 

asemenea, se va radia din oficiu şi condiţia rezolutorie, dacă timp de 10 ani de la înscrierea dreptului 

afectat nu s-a cerut radierea acestuia în temeiul condiţiei rezolutorii. 

Subliniem reglementarea expresă, prin Art.915, a obligaţiei funcţionarului responsabil de ţinerea cărţii 

funciare de a răspunde, solidar cu oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru prejudiciile 

provocate în păstrarea şi administrarea cărţii funciare.  Dreptul la acţiunea pentru recuperarea 

prejudiciului este subsidiar exercitării acţiunilor şi căilor de atac prevăzute de lege şi va putea fi 

exercitat de către persoana interesată în termen de 1 an de la data la care cel vătămat a cunoscut 

prejudiciul, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii faptei culpabile. 
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1.4.(h). Titlul VIII „Posesia” 

[Art.916-952] Prezentul titlu reglementează posesia, ca stare de fapt (Art.916-921), viciile 

posesiei (Art.922-927), efectele acesteia (Art.928-948), precum şi mijloacele de apărare, prin acţiuni 

posesorii (Art.949-952).  Păstrând majoritatea principiilor reglementate de CC cu privire la posesie, pe 

care le enunţă într-o nouă formulare, NCC transpune însă şi opiniile exprimate în doctrină şi în 

practica judiciară cu privire la definirea sau conţinutul anumitor concepte.  Cele mai importante 

modificări aduse de NCC în această materie sunt însă cuprinse în capitolul dedicat efectelor posesiei, 

modul de dobândire a dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile prin uzucapiune fiind schimbat 

fundamental.  Corespunzător noilor reguli instituite în materia cărţii funciare şi recunoaşterii efectului 

constitutiv al înscrierilor, NCC reglementează, cu privire la bunurile imobile, uzucapiunea tabulară şi 

cea extratabulară.  Principiile aplicabile în această materie sunt similare celor ce fuseseră definite prin 

Decretul-Lege nr.115/1938, dar va fi pentru prima dată când aceste concepte se vor aplica la nivelul 

întregii ţări. 

[Impact]  Deşi modificările aduse, din punct de vedere teoretic, de reglementările cuprinse în 

prezentul titlu sunt foarte importante, nu este de aşteptat ca acestea să aibă un impact semnificativ 

financiar-bugetar sau al resurselor umane asupra organizării actualului sistem judiciar.  Aplicarea 

noilor prevederi în materia cărţii funciare va conduce, însă, la o creştere a volumului de activitate la 

nivelul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iar modificarea dispoziţiilor legale aplicabile, 

precum şi complexitatea noilor dispoziţii, vor determina necesitatea parcurgerii de către personalul 

implicat a unor cursuri de pregătire suplimentare. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.916-921] Definind posesia prin Art.916, legiuitorul NCC a păstrat principiul reglementat de 

Art.1846 alin.(2) CC, dar a inclus în noua definiţie şi observaţiile critice formulate în doctrină cu 

privire la redactarea anterioară.  Astfel, este clarificat prin noua redactare caracterul posesiei de stare 

de fapt, care nu se poate confunda cu o stare de drept.  Este de asemenea prevăzută expres, în Art.916 

alin.(2), posibilitatea exercitării posesiei nu numai sub titlu de proprietar, ci şi sub titlu de titular al 

altui drept real cu excepţia drepturilor reale de garanţie.  De asemenea, Art.917 transpun dispoziţiile 

Art.1846 alin.(2) referitoare la posibilitatea exercitării posesiei fie direct, fie prin intermediul unei alte 

persoane. 

Preluând observaţiile formulate în doctrină şi soluţiile din jurisprudenţă, Art.918 enumeră expres 

cazurile în care stăpânirea bunului nu constituie posesie, deoarece lipseşte „animus possidendi”, 

clarificând astfel enumerarea generală cuprinsă în Art.1853 CC. 

Prezumţiile referitoare la existenţa posesiei, respectiv a detenţiei precare, reglementate de Art.919, 

reprezintă o transpunere într-o nouă redactare a prezumţiilor prevăzute de Art.1854 şi Art.1855 CC. 

Tot o transpunere, de data aceasta parţială, a reglementărilor anterioare (Art.1858 CC) o reprezintă şi 

enumerarea cazurilor de intervertire a precarităţii în posesie, cuprinsă în Art.920.  Remarcăm astfel că 

legiuitorul NCC a renunţat la a califica transmisiunea cu titlu universal a drepturilor detentorului 

precar drept cauză de intervertire a posesiei, în cazul în care succesorul era de bună-credinţă, soluţie 

care răspunde atât criticilor formulate în doctrină, cât şi principiului „nemo plus juris ad alium 

transfere potest quam ipse habet”.  Art.920 alin.(2) defineşte buna-credinţă a terţului dobânditor al 



 

154 
 

unui imobil, care dobândeşte posesia de la un detentor precar, în funcţie de regulile speciale aplicabile 

în materia cărţii funciare. 

O noutate o reprezintă enumerarea, în cuprinsul Art.921, a cazurilor care conduc la încetarea posesiei, 

respectiv acele situaţii care au ca efect lipsirea posesorului fie de exerciţiul material al dreptului său, 

fie conduc la stingerea elementului voliţional. 

(ii). Capitolul II „Viciile posesiei” 

[Art.922-927] Prevederile cuprinse în acest capitol referitoare la viciile posesiei, respectiv 

discontinuitatea (Art.923), violenţa (Art.924) şi clandestinitatea (Art.925), transpun opiniile exprimate 

în doctrină cu privire la conţinutul şi caracterul relativ sau absolut al acestora (Art.926). 

(iii).  Capitolul III „Efectele posesiei” 

[Art.928-948] Acest capitol cuprinde cele mai importante modificări aduse de NCC regulilor 

instituite anterior de CC, atât în ceea ce priveşte noile reguli aplicabile cu privire la uzucapiunea 

imobiliară, cât şi prin includerea, din punct de vedere structural, a ocupaţiunii - mod de dobândire a 

dreptului de proprietate - printre efectele posesiei. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.928-929] Art.928 instituie regula potrivit căreia posesia exercitată asupra bunurilor, mobile 

sau imobile, în conformitate cu dispoziţiile legale, poate conduce la dobândirea unui drept de 

proprietate asupra bunurilor respective.  Nu pot face obiectul uzucapiunii bunurile declarate prin lege 

ca fiind inalienabile, indiferent dacă inalienabilitatea este declarată înainte sau după intrarea în posesie, 

potrivit Art.929. 

(b) Secţiunea a 2-a „Uzucapiunea imobiliară” 

[Art.930-934] Dispoziţiile cuprinse în prezenta secţiune instituie noi reguli în materia uzucapiunii 

imobiliare.  Având în vedere noul regim juridic aplicabil în materia cărţii funciare, instituit de NCC, 

prescripţia achizitivă se va produce în sistem tabular, respectiv extratabular.  Reglementând noile 

dispoziţii aplicabile uzucapiunii imobiliare, legiuitorul NCC a ţinut seama de principiile aplicabile în 

regimul de carte funciară anterior reglementat prin Decretul-Lege nr.115/1938, stabilind însă termene 

mult mai scurte pentru producerea efectelor posesiei. 

Astfel, potrivit Art.930 alin.(1), persoana care a posedat un imobil timp de 10 ani, poate dobândi atât 

dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv, cât şi dezmembrămintele sale, dacă sunt întrunite 

oricare dintre următoarele condiţii:  (a) proprietarul înscris în cartea funciară a decedat sau şi-a încetat 

existenţa, (b) în cartea funciară a fost înscrisă o declaraţie de renunţare la dreptul de proprietate, sau (c) 

imobilul cu privire la care a fost exercitată posesia nu era înscris în cartea funciară.  Remarcăm 

dispoziţiile Art.930 alin.(2), din care rezultă că simpla posesie nu este suficientă pentru dobândirea 

dreptului de proprietate, respectiv a dezmembrămintelor acestuia, fiind necesară şi formularea de către 

posesor a unei cereri de înscriere a uzucapiunii în cartea funciară, precum şi inexistenţa vreunei cereri 

de înscriere formulate de un terţ.  O condiţie suplimentară pentru producerea efectelor uzucapiunii 

decurge din dispoziţiile Art.932 alin.(2), potrivit căruia posesia trebuie să fi fost neviciată pe parcursul 

perioadei de 10 ani. 
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Modul de calcul al termenelor aferente uzucapiunii extratabulare este reglementat de Art.932;  potrivit 

noilor dispoziţii, data la care începe posesia este relevantă doar în cazul în care imobilul uzucapat nu 

era înscris în cartea funciară;  pentru celelalte cazuri în care poate opera uzucapiunea, termenul de 10 

ani începe să fie calculat de la data decesului persoanei fizice, respectiv a încetării personalităţii 

juridice a titularului dreptului ce face obiectul uzucapiunii, ori, după caz, de la data înscrierii în cartea 

funciară a declaraţiei de renunţare la proprietate.  Viciile posesiei suspendă cursul uzucapiunii, potrivit 

Art.932 alin.(2). 

Uzucapiunea imobilelor înscrise în cartea funciară este supusă dispoziţiilor Art.931, potrivit cărora 

drepturile celui care a fost înscris cu bună-credinţă în cartea funciară, fără cauză legitimă, ca proprietar 

sau titular al altui drept real asupra unui imobil, nu mai pot fi contestate dacă cel înscris a posedat 

imobilul timp de 5 ani de la data înregistrării cererii de înscriere şi posesia a fost neviciată. 

Joncţiunea posesiilor este reglementată de Art.933, care transpune dispoziţiile Art.1859 şi ale Art.1860 

CC. 

Potrivit Art.934, dispoziţiile referitoare la uzucapiunea imobiliară se completează cu prevederile ce 

guvernează prescripţia extinctivă. 

(c) Secţiunea a 3-a „Dobândirea proprietăţii mobiliare prin 

posesia de bună-credinţă” 

[Art.935-940] Prin dispoziţiile referitoare la efectul achizitiv al posesiei asupra bunurilor mobile, 

legiuitorul NCC s-a îndepărtat de la principiile anterior instituite de Art.1909 alin.(1) şi de Art.1910 

CC, clarificând sub unele aspecte regulile aplicabile în această materie, dar utilizând şi unele concepte 

neclare. 

Renunţând la principiul „prescripţiei instantanee”, atât de criticat în doctrină, Art.935 prevede că orice 

posesor al unui bun mobil este prezumat că are un titlu de dobândire a dreptului de proprietate asupra 

bunului mobil respectiv.  Această nouă prezumţie instituită nu are însă nicio legătură cu efectul 

achizitiv al posesiei bunului mobil, ceea ce conduce la concluzia că dreptul de proprietate asupra unui 

bun mobil poate fi dobândit de un posesor doar în condiţiile Art.937 alin.(1), respectiv ale Art.939. 

Transpunând opiniile unanim exprimate în doctrină, Art.936 reglementează efectul de publicitate al 

posesiei asupra bunurilor mobile, posesia asigurând opozabilitatea faţă de terţi a actelor juridice 

constitutive sau translative de drepturi reale.  Remarcăm faptul că, deşi Art.935 se referă doar la 

prezumţia de proprietate, Art.936 are în vedere şi opozabilitatea dobândirii altor drepturi reale asupra 

bunurilor mobile respective. 

Efectul achizitiv al posesiei este reglementat explicit de abia în cuprinsul Art.937 alin.(1), potrivit 

căruia persoana care, cu bună-credinţă, dobândeşte prin act cu titlu oneros de la un neproprietar un bun 

mobil, devine proprietarul acelui bun din momentul în care intră în posesia efectivă a acestuia.  

Dispoziţiile speciale aplicabile în cazul în care bunul a fost pierdut sau furat, prevăzute de Art.937 

alin.(2), constituie o excepţie de la regula instituită de Art.937 alin.(1).  Remarcăm faptul că în 

reglementarea NCC a fost transpusă una dintre opiniile exprimate în doctrină cu privire la natura 

termenului de 3 ani în care bunul mobil poate fi revendicat, respectiv cea potrivit căreia acest termen 

este de decădere.  Tot o transpunere, de această dată a dispoziţiilor Art.1910 CC, o reprezintă şi actuala 

formulare a Art.937 alin.(3). 
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În conformitate cu opiniile exprimate în doctrină, Art.938 defineşte buna-credinţă în materia 

uzucapiunii mobiliare, prevăzând expres că aceasta trebuie să existe la data intrării în posesie efectivă 

a bunului. 

Efectul achizitiv al posesiei asupra bunurilor mobile se produce, în alte ipoteze decât cele reglementate 

de Art.937, în condiţiile prevăzute de Art.939, respectiv după o posesie utilă pentru o perioadă de 10 

ani. 

Potrivit Art.940, dispoziţiile acestei secţiuni reprezintă regula generală şi cu privire la uzucapiunea 

titlurilor la purtător, dacă nu există prevederi legale contrarii. 

(d) Secţiunea a 4-a „Ocupaţiunea” 

[Art.941-947] Reglementarea ocupaţiunii în capitolul destinat efectelor posesiei reprezintă o 

premieră, deşi această abordare a fost unanim recomandată atât în doctrina românească, dar şi în cea 

franceză. 

Art.941 (alin.(1)) conţine prevederi generale, reglementând dreptul posesorului unui lucru mobil care 

nu aparţine nimănui de a deveni proprietarul acestuia, prin ocupaţiune, de la data dobândirii posesiei 

asupra bunului respectiv.  Deşi Art.941 alin.(1) utilizează conceptul de „lucruri care nu aparţin 

nimănui”, în cuprinsul Art.941 alin.(2) sunt definite lucrurile fără stăpân, care cuprind atât bunurile 

mobile abandonate, cât şi bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar.  Recomandăm modificarea 

prevederilor Art.941 alin.(2), în vederea utilizării unitare a conceptelor.  În plus, pornind de la 

dispoziţiile Art.934 alin.(2) CCQ, în Art. 941 alin.(3) sunt definite bunurile mobile abandonate. 

Întrucât Art.941 instituie regula aplicabilă în materia ocupaţiunii lucrurilor fără stăpân, reguli speciale 

sunt prevăzute pentru cazul în care bunurile mobile au fost pierdute.  Aceste bunuri nu sunt considerate 

fără stăpân, în sensul Art.941, iar Art.942 alin.(1) prevede expres că bunul mobil pierdut continuă să 

aparţină proprietarului său. 

Reguli speciale cu privire la dobândirea dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile găsite sunt 

instituite de Art.942 alin.(2) şi următoarele, care prevăd obligaţii atât în sarcina găsitorilor unor bunuri 

pierdute, cât şi în sarcina proprietarilor acestora.  Sunt astfel reglementate obligaţia găsitorului de a 

preda bunul pierdut în termen de 10 zile organului de poliţie din localitatea unde a fost găsit, precum şi 

obligaţia organelor de poliţie de a păstra bunurile găsite pentru un termen de 6 luni de la data la care 

acestea le-au fost predate şi de a afişa anunţuri publice (inclusiv pe pagina de internet) cu privire la 

bunurile găsite.  Reguli speciale de predare a bunului sunt prevăzute şi pentru situaţia în care bunul a 

fost găsit într-un loc public, asupra căruia este exercitat şi un alt drept decât cel de proprietate publică 

(Art.943).  Potrivit Art.945 alin.(1), proprietarul bunului pierdut trebuie să îl pretindă de la cel în 

deţinerea căruia se află în termen de maxim 6 luni, sub sancţiunea pierderii dreptului de a cere 

restituirea bunului.  Detentorul bunului găsit are dreptul, conform Art.944 de a vinde bunul prin 

licitaţie publică, în cazul în care păstrarea acestuia este prea costisitoare, ori poate conduce la 

reducerea valorii bunului;  drepturile proprietarului bunului pierdut şi apoi vândut se vor exercita 

asupra sumelor obţinute din vânzare.  Aceste dispoziţii ale Art.944 vor trebui însă corelate cu cele ale 

Art.937 alin.(3), potrivit cărora proprietarul bunului pierdut îl poate revendica de la cel care l-a 

achiziţionat cu bună-credinţă la o licitaţie publică, sub condiţia ca acţiunea în revendicare să fie 

exercitată în termen de 3 ani de la data pierderii bunului. 
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Art.945 cuprinde dispoziţii speciale referitoare la obligaţia restituirii bunului găsit către proprietar, 

precum şi regulile aplicabile în vederea determinării recompensei la care este îndreptăţit găsitorul 

bunurilor respective. 

Principiile dobândirii prin ocupaţiune a tezaurelor găsite, cu excepţia celor care fac obiectul 

proprietăţii publice, sunt reglementate de Art.946, care transpune, într-o nouă redactare, dispoziţiile 

Art.649 CC. 

(e) Secţiunea a 5-a „Dobândirea fructelor prin posesia de 

bună-credinţă” 

[Art.948] Dispoziţiile referitoare la dobândirea dreptului de proprietate asupra fructelor de 

către posesorul de bună-credinţă cuprinse în Art.948 alin.(1) şi (2) reprezintă, de asemenea, o 

transpunere a regulilor prevăzute iniţial de Art.485 CC.  În plus, Art.948 alin.(4) preia definiţia bunei-

credinţe cuprinse în Art.486 CC, iar Art.948 alin.(3) instituie regulile speciale aplicabile cu privire la 

determinarea bunei-credinţe în cazul culegerii fructelor unor imobile înscrise în cartea funciară. 

(iv). Capitolul IV „Acţiunile posesorii” 

[Art.949-952] Art.949 cuprinde regulile de exercitare a acţiunii posesorii generale, prevăzându-se 

expres şi faptul că această acţiune poate fi exercitată şi de către detentorul precar.  Pentru evitarea unor 

interpretări contradictorii, Art.950 prevede că acţiunile posesorii pot fi exercitate împotriva oricăror 

persoane, inclusiv a proprietarului, cu excepţia celor faţă de care posesorul sau detentorul precar are 

obligaţia de restituire a bunului. 

Este reglementat expres termenul de 1 an în care poate fi exercitată acţiunea posesorie, sub sancţiunea 

prescrierii (Art.951).  Transpunând dispoziţiile Art.674 alin.(2) CPC, Art.951 prevede că, în cazul în 

care tulburarea sau deposedarea au fost făcute prin violenţă, acţiunea posesorie poate fi exercitată şi de 

către cel care exercită o posesie viciată, indiferent de durata acesteia. 

O noutate o reprezintă dispoziţiile Art.952, care reprezintă o aplicare specială în materia posesiei a 

regulilor ce guvernează ordonanţa preşedinţială. În cazul în care există motive temeinice să se 

considere că bunul posedat poate fi distrus ori deteriorate, instanţa poate dispune luarea unor măsuri 

pentru evitarea pericolului, impunând totodată şi plata unei cauţiuni în sarcina părţii în favoarea căreia 

sunt dispuse măsurile de conservare, respectiv a părţii căreia i se permite continuarea lucrărilor. 

1.5. Cartea a IV-a „Despre moştenire şi liberalităţi” 

[Art.953-1163] Aşa cum reiese şi din Expunerea de motive, Cartea a IV-a a NCC este dedicată în 

exclusivitate materiei succesiunilor şi liberalităţilor, în redactarea acesteia pornindu-se de la 

necesitatea revizuirii unor instituţii precum testamentul, rezerva succesorală şi raportul succesoral.  

Vom analiza principalele elemente de noutate aduse de NCC şi impactul acestora în secţiunile de mai 

jos, urmărind structura Cărţii a IV-a pe titluri, capitole şi, acolo unde este cazul, secţiuni şi articole.56 

                                                      
56 Cartea a IV-a este compusă din patru titluri, reflectând o structurare diferită a materiei faţă de cea inclusă în CC, care 
conţine doar două titluri („Despre succesiuni”, „Despre donaţiuni între vii şi despre testamente”).  Astfel, după Titlul I, care 
conţine dispoziţii cu caracter general aplicabile atât moştenirii legale, cât şi moştenirii testamentare, NCC propune împărţirea 
materiei astfel: Titlul II „Moştenirea legală” (cuprinzând drepturile de moştenire ale soţului supravieţuitor actualmente 
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[Impact]  Ca un comentariu general, NCC menţine în mare parte reglementarea actuală cu 

privire la moştenire şi liberalităţi, aşa cum este aceasta interpretată în literatura de specialitate şi în 

jurisprudenţă, noile texte reprezentând în multe cazuri codificări ale doctrinei şi practicii.  Modificările 

notabile aduse de NCC regimului moştenirilor şi liberalităţilor sunt: 

- Noua reglementare a instituţiei nedemnităţii succesorale, extinsă şi pentru situaţia moştenirii 

testamentare, incluzând dispoziţii privind nedemnitatea absolută, nedemnitatea judiciară, 

efectele nedemnităţii şi posibilitatea înlăturării efectelor nedemnităţii prin manifestarea expresă 

a voinţei defunctului; 

- Modificarea instituţiei reprezentării succesorale prin introducerea reprezentării nedemnului (şi a 

renunţătorului, potrivit Proiectului LPA NCC); 

- Înlăturarea prohibiţiei substituţiei fideicomisare, şi consacrarea unor seturi de reguli aplicabile 

substituţiei fideicomisare permise şi liberalităţilor reziduale; 

- Reglementarea unei reguli unitare pentru calculul rezervei succesorale, aplicabile fiecărui 

moştenitor rezervatar; 

- Modificarea termenului de opţiune succesorală, respectiv extinderea acestuia de la 6 luni la 1 an, 

precum şi introducerea posibilităţii de a cere reducerea termenului; 

- Eliminarea acceptării pure şi simple a moştenirii, acceptarea moştenirii urmând a se face, în 

toate cazurile, numai sub ceea ce doctrina numeşte „beneficiu de inventar”; 

- Modificarea sferei moştenitorilor sezinari ( cu introducerea unor modificări terminologice în 

materia sezinei); 

- În fine, consacrarea unor termene de prescripţie speciale în materia moştenirilor şi liberalităţilor. 

Datorită naturii pur teoretice a modificărilor, nu identificăm un impact semnificativ de natură 

instituţională, de personal sau financiar-bugetar al acestor norme, la punerea în aplicare a NCC;  cu 

toate acestea, va fi necesară perfecţionarea profesională a judecătorilor, pentru a se asigura cunoaşterea 

noilor reglementări, mai ales în cazurile în care sunt introduse prevederi care pot forma temeiul unor 

cereri complet noi în practica românească.57 

Semnalăm, totuşi, că noua reglementare impune modificări legislative destul de importante.  În primul 

rând, noua reglementare preia ca atare sau cu modificări un număr mare de dispoziţii din Legea 

nr.36/1995, ceea ce atrage necesitatea modificării legii speciale pentru reflectarea amendamentelor, 

precum şi ca urmare a abrogării implicite a unor articole.   

De asemenea, se impune adoptarea unei reglementări speciale sau modificarea reglementărilor 

existente cu privire la registrul naţional notarial.  Cartea a IV-a din NCC consacră obligativitatea 

înscrierii în „registrul naţional notarial, ţinut în format electronic, potrivit legii”, a unor acte autentice 

din materia succesiunilor, i.e., contractul de donaţie (Art.1092 NCC), testamentul (Art.1046 NCC), 

                                                                                                                                                                      

reglementate în Legea nr.319/1944), Titlul III „Liberalităţile” şi Titlul IV „Transmisiunea şi partajul moştenirii” (conţinând 
reguli generale pentru transmisiunea, acceptarea şi partajul moştenirii legale şi testamentare). 
57 De exemplu, noua procedură de revizuire a condiţiilor şi sarcinilor unei liberalităţi poate presupune un efort de specializare 
a judecătorilor. 
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revocarea şi retractarea revocării testamentului (Art.1051,1053 NCC), declaraţia de acceptare a 

moştenirii (Art.1109 NCC), declaraţia de renunţare la moştenire şi revocarea renunţării (Art.1120,1123 

NCC).  Suplimentar, revocarea procurilor este supusă obligaţiei de înscriere în registrul naţional 

notarial potrivit Art.2033 NCC din Cartea a V-a - „Despre obligaţii”.  Reglementarea unui registru 

naţional notarial nu este nouă.  Actualmente există patru registre naţionale notariale speciale pentru 

succesiuni, testamente autentice, opţiuni succesorale şi revocarea procurilor, care au fost înfiinţate la 

nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, prin Ordinul nr.710/1995,58 la care se 

adaugă Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ, creat prin Ordinul ministrului justiţiei 

nr.81/2011, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.202/2010.59  Conform Art.562 alin.(1) din Ordinul 

nr.710/1995, astfel cum a fost modificat, cele cinci registre naţionale notariale „se ţin în format 

material şi electronic“. 

Ca un prim comentariu, cu privire la referirea la un registru naţional notarial „ţinut în format 

electronic, potrivit legii” (ex., Art.1046 NCC) considerăm că legea de punere în aplicare ar trebui să 

clarifice dacă acest „registru naţional notarial” este unul dintre registrele existente, după caz, ori un 

nou registru naţional care urmează a fi înfiinţat prin dispoziţii speciale, înlocuindu-le pe cele existente.  

O astfel de clarificare ar putea îmbrăca forma unei dispoziţii de modificare a Legii nr.36/1995 (aşa 

cum se face în cazul Registrului naţional notarial al regimurilor matrimoniale, prin Proiectul LPA 

NCC), în cazul în care se are în vedere crearea unui registru nou sau, în cazul în care se intenţionează 

păstrarea registrelor existente, prin utilizarea în cadrul NCC a denumirii complete date deja acestor 

registre în legislaţia specială (notăm că, de pildă, Registrul naţional notarial al regimurilor 

matrimoniale este denumit ca atare, cu întreaga sa titulatură, în Art.334 alin.(1), deci, din raţiuni de 

tehnică legislativă, ar trebui utilizate noţiunile de Registru naţional de evidenţă a testamentelor 

autentice, Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale etc.). 

În orice caz, considerăm că se impune modificarea legislaţiei speciale existente şi pentru că, prin NCC; 

se aduc modificări dispoziţiilor actuale relative la registrele naţionale notariale.  Spre exemplu, 

legislaţia actuală nu prevede înscrierea retractării revocării testamentului sau a revocării renunţării la 

moştenire, dar, spre deosebire de NCC, impune obligativitatea înregistrării cauzelor succesorale; tot cu 

titlu de exemplu, dispoziţiile din Ordinul nr.710/1995 privind înscrierea acceptării pure şi simple/sub 

beneficiu de inventar nu vor mai fi de actualitate sub imperiul noii reglementări.  Pe lângă modificările 

menite să rezolve toate aceste diferenţe, norma specială care ar trebui adoptată pentru aplicarea 

dispoziţiilor NCC privind registrul naţional notarial ar putea impune înscrierea şi cu privire la alte acte 

decât cele menţionate de NCC(cum ar fi înlăturarea efectelor nedemnităţii prin testament autentic sau 

                                                      
58 Astfel, potrivit Art.561 din Ordinul nr.710/1995, „la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor din România se înfiinţează 
următoarele registre:  a) Registrul naţional de evidenţă a succesiunilor, în care se înregistrează cauzele succesorale referitoare 
la cetăţenii români, străini sau apatrizi, cu ultimul domiciliu în străinătate, de pe urma cărora au rămas bunuri imobile în 
România (RNES);  b) Registrul naţional de evidenţă a testamentelor autentice (RNTA), în care se înregistrează toate 
dispoziţiile testamentare şi revocarea lor;  c) Registrul naţional de evidenţă a opţiunilor succesorale (RNOS), în care se 
înregistrează toate actele notariale referitoare la acceptarea pură şi simplă, acceptarea sub beneficiu de inventar şi renunţarea 
la succesiune;  d) Registrul naţional de evidenţă a revocării procurilor (RNPR), în care se înregistrează toate actele de 
revocare expresă a procurilor date în scopul încheierii de acte şi îndeplinirii de proceduri notariale”. 
59 Art.5 al Ordinului ministrului justiţiei nr.81/2011 prevede completarea Art.561 din Ordinul nr.710/1995 cu o nouă literă, 
lit.e), cu următorul cuprins: „[la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor din România se înfiinţează următoarele registre: …] e) 
Registrul naţional de evidenţă a cererilor de divorţ (RNECD), în care se înregistrează cererile de divorţ prin procedură 
notarială”. 
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prin act autentic notarial, cf. Art.961 NCC), şi ar putea menţine obligativitatea înregistrării 

succesiunilor. 

De asemenea, pentru a spori gradul de eficienţă şi acurateţe a informaţiilor din registrul naţional 

notarial, ar trebui să fie consacrată expres obligaţia înscrierii respectivelor acte notariale şi în sarcina 

oficiilor diplomatice şi a misiunilor consulare ale României sau a altor instituţii abilitate potrivit legii 

să desfăşoare activitate notarială în conformitate cu Art.5 din Legea nr.36/1995.  Cu privire la acest 

ultim aspect, menţionăm că, dintre toate normele NCC care reglementează obligativitatea înscrierii 

actului autentic notarial în registrul naţional notarial, doar Art.1120 alin.(2) prevede expres că, pe 

lângă notari, pot autentifica declaraţia de renunţare la moştenire şi misiunile diplomatice sau oficiile 

consulare ale României, în condiţiile şi cu respectarea limitelor impuse de lege, subînţelegându-se şi 

obligaţia acestor entităţi de a înscrie declaraţia de renunţare în registrul naţional notarial.  Plecând de la 

premisa că misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României au competenţa de a efectua orice 

acte notariale, este de neînţeles caracterul singular al acestei reglementări din NCC, care ar putea fi 

interpretată în sensul că misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României nu au obligaţia de a 

solicita înscrierea în registrul naţional notarial a celorlalte acte notariale (de exemplu, testamentul 

autentic), pentru care este impusă această obligaţie în sarcina notarilor.  Astfel cum am arătat mai sus, 

credem că este necesară o clarificare a regimului înscrierii actelor notariale relevante, în sensul 

impunerii obligaţiei de a solicita înscrierea în registrul naţional notarial şi în sarcina entităţilor vizate 

de Art.5 din Legea nr.36/1995.  În măsura în care completarea textelor relevante din NCC sub acest 

aspect nu este considerată oportună, o astfel de clarificare ar trebui să facă obiectul unei modificări a 

Legii nr.36/1995 sau, în ultimă instanţă, obiectul reglementării speciale referitoare la registrul naţional 

notarial.60 

Referitor la acelaşi caz aparent special, Art.1120 alin.(3) dispune în sensul că declaraţia de renunţare 

se va înscrie în registrul naţional notarial, pe cheltuiala renunţătorului.  Menţionăm că aceasta este, de 

asemenea, singura dispoziţie din materia moştenirii care reglementează sarcina cheltuielilor înscrierii 

în registrul naţional notarial.  Considerăm că, cel mai probabil, nu s-a intenţionat reglementarea unei 

situaţii de excepţie în acest caz.  Se impune şi clarificarea aspectului cheltuielilor în reglementarea 

specială privind registrul naţional notarial. 

Adoptarea normelor speciale pentru înfiinţarea registrului naţional notarial unic sau modificarea 

configuraţiei registrelor naţionale notariale existente va atrage un impact financiar, precum şi unul de 

resurse umane, la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, preconizându-se 

necesitatea angajării de personal suplimentar în vederea gestionării acestor registre. 

De asemenea, noua reglementare a succesiunilor abrogă implicit Legea nr.319/1944, ca urmare a 

reglementării acestei materii în cadrul NCC.  Proiectul LPA NCC prevede expres abrogarea acestei 

legi speciale. 

                                                      
60 În acest ultim caz, însă, reglementarea în premieră a obligaţiei entităţilor vizate de Art.5 din Legea nr.36/1995 de a solicita 
înscrierea în registrul naţional notarial într-un act normativ emis pentru aplicarea unei legi, ar putea fi considerată ca depăşind 
cadrul stabilit de legea respectivă. 
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1.5.(a). Titlul I „Dispoziţii referitoare la moştenire în general” 

[Art.953-962] Titlul I al Cărţii a IV-a din NCC grupează aspectele comune tuturor tipurilor de 

succesiuni, sub titlul de dispoziţii generale (Art.953-956) şi, respectiv, condiţiile generale ale dreptului 

de a moşteni (Art.957-962). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.953-956] Ca element de noutate, NCC consacră definiţia doctrinară a noţiunii de „moştenire" 

(Art.953).  Se reia reglementarea actuală privind felurile moştenirii, consacrându-se caracterul supletiv 

al moştenirii legale faţă de moştenirea testamentară (Art.955). 

Sub aspectul regulilor privind deschiderea moştenirii, NCC preia reglementarea actuală (Art.651 CC şi 

Art.68 din Legea nr.36/1995), cu privire la locul deschiderii moştenirii, care rămâne, ca regulă, locul 

ultimului domiciliu al defunctului.  Ca noutate, notarul public competent pentru deschiderea 

succesiunii unei persoane decedate care nu are domiciliul cunoscut sau al cărui domiciliu nu este în 

ţară va fi, spre deosebire de reglementarea actuală care dă întâietate notarului public de la locul unde 

defunctul şi-a avut bunurile cele mai importante ca valoare, notarul de la locul unde defunctul a avut 

bunuri imobile şi, în lipsa acestora, notarului de la locul unde defunctul a avut bunuri mobile.  Se 

reglementează, de asemenea, competenţa primului notar public sesizat pentru situaţia în care defunctul 

nu a avut bunuri în România, situaţie neacoperită de reglementarea actuală (alin.(3)).  Menţionăm că 

noile reguli de competenţă teritorială a notarilor publici la deschiderea moştenirii modifică Art.68 

alin.(2) din Legea nr.36/1995, atrăgând necesitatea amendării acesteia, aspect avut în vedere de 

Proiectul LPA NCC. 

Art.954 alin.(4) prevede că aceleaşi reguli de competenţă teritorială se vor aplica, în mod 

corespunzător, şi instanţelor, în situaţiile în care primul organ sesizat în vederea desfăşurării procedurii 

succesorale este instanţa de judecată.  Dispoziţia reia spiritul practicii şi doctrinei actuale, care converg 

în opinia că, în privinţa locului deschiderii moştenirii, nu s-ar putea concepe aplicarea concomitentă a 

două reguli diferite pentru procedura necontencioasă şi cea contencioasă, ambele trebuind să fie 

supuse aceloraşi reguli de competenţă teritorială. 

Se consacră în mod unitar regula potrivit căreia actele juridice privind drepturi eventuale asupra unei 

moşteniri nedeschise sau privind exercitarea opţiunii succesorale înainte de deschiderea succesiunii, ca 

şi actele prin care se înstrăinează sau se promite înstrăinarea unor drepturi ce s-ar putea dobândi la 

deschiderea moştenirii, sunt lovite de nulitate absolută (Art.956). 

(ii). Capitolul II „Condiţiile generale ale dreptului de a moşteni” 

[Art.957-962] Dispoziţiile privind capacitatea de a moşteni, actualmente reglementate atât în CC, 

cât şi în Decretul nr.31/1954, sunt consacrate în mod unitar în acest capitol.  Art.957 cuprinde 

dispoziţiile generale cu privire la capacitatea de a moşteni, Art.958-961 reglementează cazurile şi 

condiţiile nedemnităţii succesorale, cu modificările pe care le vom analiza în detaliu mai jos, iar 

Art.962 transpune legislativ noţiunea de „vocaţie succesorală”, definită anterior doar de doctrină. 

Notăm, de asemenea, modificarea adusă regimului capacităţii persoanei juridice de a primi liberalităţi, 

regim prevăzut de Art.33 din Decretul nr.31/1954, prin Art.208 NCC, la care se face trimitere în 

Art.957 alin.(1), în sensul că, de regulă, „dacă prin lege nu se dispune altfel”, persoana juridică va 

putea primi liberalităţi de la data actului de înfiinţare, sau, în cazul fundaţiilor testamentare, de la data 
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deschiderii moştenirii testatorului, chiar dacă liberalităţile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică 

să ia fiinţă în mod valabil.  Art.957 alin.(2) rezolvă una dintre problemele care au suscitat discuţii în 

doctrină, şi anume capacitatea succesorală a persoanelor decedate concomitent, dar care nu se 

încadrează în definiţia dată comorienţilor de Art.21 din Decretul nr.31/1954 (definiţi acolo ca persoane 

decedate în aceeaşi împrejurare).  NCC consacră soluţia lipsei capacităţii succesorale (reciproce sau 

unilaterale, legale sau testamentare), pentru toate cazurile în care nu se poate stabili că o persoană a 

supravieţuit alteia;  textul desfiinţează, astfel, distincţia dintre comorienţi şi codecedaţi, apărută în 

doctrină ca urmare a limitelor de reglementare menţionate.  Precizăm că Proiectul LPA NCC prevede 

abrogarea Decretului nr.31/1954 în integralitatea lui. 

Noua reglementare aduce noutăţi notabile cu privire la nedemnitatea succesorală, care, în 

reglementarea actuală (Art.655 CC), era prevăzută doar pentru moştenirea legală, iar în NCC este 

extinsă şi pentru situaţia moştenirii testamentare, transformând astfel această condiţie negativă într-o 

condiţie generală a dreptului la moştenire.  De asemenea, pe lângă nedemnitatea legală, de drept, este 

reglementată şi nedemnitatea judiciară, constatată de instanţă, având ca sursă de inspiraţie CCF şi 

CCQ.  Notăm încă de la început că, acestei extinderi a sferei nedemnităţii succesorale, atât în ceea ce 

priveşte cazurile de nedemnitate, cât şi în ceea ce priveşte natura (de drept sau judiciară), şi efectele 

acesteia (de a înlătura atât de la moştenirea legală, cât şi de la cea testamentară), îi corespunde şi o 

atenuare a gravităţii sancţiunii, întrucât i se permite celui ce lasă moştenirea posibilitatea să o înlăture 

în mod expres, prin testament sau act notarial (Art.961 alin.(1)). 

Cu privire la nedemnitatea de drept, se introduce un nou caz de nedemnitate pentru persoana 

condamnată penal pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţia de a ucide un alt succesibil (Art.958 

alin.(1) lit.b)).  NCC reglementează ipoteza în care condamnarea este împiedicată, dar nedemnitatea 

rămâne operabilă, şi se consacră expres faptul că nedemnitatea de drept poate fi constatată oricând 

(Art.958 alin.(2)-(3)).  Acuzaţia capitală calomnioasă şi nedenunţarea nu mai sunt reiterate de noua 

reglementare a cazurilor de nedemnitate de drept, desuetudinea acestora fiind reclamată anterior şi de 

doctrină. 

Nou-introdusa reglementare privind nedemnitatea judiciară consacră situaţiile când poate opera 

această nedemnitate,61 termenul în care poate fi introdusă cererea, precum şi condiţiile privind 

intervenirea unora dintre cazurile de nedemnitate.  Persoanele cu calitate procesuală activă sunt 

succesibilii (titulari ai dreptului de opţiune succesorală), precum şi autorităţile administraţiei publice 

locale, în cazul în care presupusul nedemn este singurul succesibil (Art.959).  Se reglementează 

efectele nedemnităţii asupra posesiei de către nedemn a bunurilor moştenirii, precum şi cu privire la 

actele de conservare, administrare şi dispoziţie încheiate de către nedemn (Art.960 alin.(2) şi alin.(3)). 

                                                      
61 Cazurile de nedemnitate prevăzute la Art.959 alin.(1) lit.b)-c), inspirate din CCQ, respectiv nedemnitatea persoanei care, 
cu rea-credinţă, a ascuns, a alterat sau a falsificat testamentul, sau a persoanei care prin dol sau violenţă l-a împiedicat pe cel 
care lasă moştenirea să întocmească, să modifice sau să revoce testamentul, pot constitui temeiul unor acţiuni judiciare 
speculative. 
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1.5.(b). Titlul II „Moştenirea legală” 

[Art.963-983] Titlul II al Cărţii a IV-a din NCC reglementează dispoziţii generale aplicabile 

moştenirii legale (Art.963-964);  reprezentarea succesorală (Art.965-969) şi moştenitorii legali 

(Art.970-983). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.963-964] NCC delimitează sfera persoanelor care au calitatea de moştenitori legali, integrând 

dispoziţiile privind dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, actualmente reglementate prin Legea 

nr.319/1944.  Se menţin cele patru clase tradiţionale de moştenitori, respectiv descendenţii (clasa I), 

ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi (clasa a II-a), ascendenţii ordinari (clasa a III-a) şi 

colateralii ordinari (clasa a IV-a), stabilindu-se ordinea în care aceştia vin la succesiune, astfel cum se 

arată şi în Expunerea de motive. 

(ii). Capitolul II „Reprezentarea succesorală” 

[Art.965-969] În acest capitol au fost consacrate expres unele reguli deduse până acum pe cale de 

interpretare doctrinară şi jurisprudenţială, şi au fost aduse unele elemente de noutate având ca sursă de 

inspiraţie CCF. 

Din definiţia reprezentării succesorale, reglementată la Art.965, reiese că NCC modifică sfera 

reprezentaţilor, modificând astfel instituţia reprezentării ca atare.  Pot fi reprezentaţi, potrivit Art.967 

alin.(1), nu numai persoanele decedate anterior deschiderii moştenirii şi care îndeplineau toate 

condiţiile necesare pentru a culege moştenirea lăsată de defunct (capacitate şi vocaţie succesorală 

concretă), ci şi nedemnii, inclusiv dacă sunt în viaţă la data deschiderii moştenirii, şi chiar dacă renunţă 

la moştenire.  Astfel, noua reglementare modifică pe fond instituţia reprezentării succesorale prin 

introducerea reprezentării nedemnului.  În prezent, copiii nedemnului sunt în mod expres excluşi de la 

moştenirea prin reprezentare, cu păstrarea dreptului de a veni la moştenire în nume propriu (Art.658 

CC).   

La Art.966 au fost enumerate, cu mai multă acurateţe, categoriile de moştenitori ce pot beneficia de 

reprezentarea succesorală, precum şi condiţiile acestei reprezentări.  Art.967 alin.(2) prevede expres 

condiţia ca reprezentatul să îndeplinească toate condiţiile necesare pentru a culege moştenirea lăsată de 

defunct (capacitate, vocaţie, să nu fie nedemn, renunţător sau exheredat de acesta), iar Art.967 alin.(3) 

codifică doctrina potrivit cu care reprezentantul poate fi nedemn faţă de reprezentat, renunţător faţă de 

moştenirea reprezentatului, sau dezmoştenit de acesta din urmă, întrucât nu este în discuţie moştenirea 

lăsată de reprezentat. 

Efectul general al reprezentării succesorale, reglementat la Art.968 NCC, nu a adus modificări de fond 

reglementării actuale.  Prin Art.969, NCC legiferează şi un efect particular al reprezentării succesorale, 

având ca sursă de inspiraţie Art.755 alin.(2) CCF, şi anume obligaţia copiilor nedemnului concepuţi 

înainte de deschiderea moştenirii de la care nedemnul a fost exclus, dacă vin în concurs cu alţi copii ai 

săi, concepuţi după deschiderea moştenirii de la care a fost înlăturat nedemnul, de a raporta la 

moştenirea nedemnului bunurile pe care le-au moştenit prin reprezentarea nedemnului.  Prin urmare, 

cu titlu excepţional, în scopul remedierii oricăror inechităţi între copiii nedemnului, Art.969 NCC 

reglementează o situaţie în care raportul, specific donaţiilor, se face pentru bunurile primite cu titlu de 

moştenitor legal de către copilul nedemnului, prin reprezentarea acestuia.  Menţionăm că, în 
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reglementarea franceză, aceleaşi dispoziţii se aplică şi moştenitorilor renunţătorului (Art.754 alin.(2) 

CCF), astfel că sugerăm ca, în cazul în care se va adopta modificarea propusă de Proiectul LPA NCC, 

putând fi reprezentaţi şi renunţătorii, să fie preluate dispoziţiile Art.969 NCC şi cu privire la aceştia. 

(iii). Capitolul III „Moştenitorii legali” 

[Art.970-983] În acest capitol se definesc clasele de moştenitori legali, incorporându-se şi 

prevederile Legii nr.319/1944. 

(a) Secţiunea 1 „Soţul supravieţuitor” 

[Art.970-974] Art.970 NCC clarifică noţiunea de „soţ supravieţuitor” prin raportare la momentul 

desfacerii căsătoriei prin divorţ, stabilindu-se ca dată de referinţă pentru încetarea calităţii de soţ 

supravieţuitor data hotărârii de divorţ definitive.  Doctrina actuală susţine teza păstrării calităţii de soţ 

supravieţuitor până la data unei hotărâri de divorţ irevocabile, dar noua soluţie se justifică prin prisma 

modificărilor aduse procedurii civile prin NCPC.  Art.971 şi Art.972 alin.(1) integrează dispoziţiile 

actuale ale Legii nr.319/1944 privind vocaţia la moştenire ale soţului supravieţuitor şi cota acestuia în 

concurs cu celelalte clase de moştenitori legali. 

La Art.971 alin.(2) se codifică doctrina privind concursul soţului supravieţuitor cu moştenitori din 

clase diferite, stabilindu-se cota soţului supravieţuitor ca şi cum ar veni în concurs cu cea mai 

apropiată dintre aceste clase.  Se reglementează, de asemenea, modul de împărţire a cotei soţului 

supravieţuitor în ipoteza căsătoriei putative, şi anume în părţi egale, chestiune tranşată şi de doctrină în 

acelaşi mod. 

La Art.973 se integrează şi se detaliază reglementarea privind dreptul de abitaţie al soţului 

supravieţuitor din Legea nr.319/1944.  Ca noutate, se reglementează expres competenţa instanţei de 

partaj pentru litigiile legate de dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor. 

Deosebit faţă de reglementarea actuală, soţul supravieţuitor nu mai are un drept special de moştenire 

pentru darurile de nuntă. 

(b) Secţiunea a 2-a „Descendenţii defunctului” 

[Art.975] Se reglementează unitar materia drepturilor de moştenire ale descendenţilor şi se 

integrează dispoziţiile privind concursul acestora cu soţul supravieţuitor, actualmente prevăzute în 

Legea nr.319/1944. 

(c) Secţiunea a 3-a „Ascendenţii privilegiaţi şi colateralii 

privilegiaţi” 

[Art.976-981] Această secţiune, deşi unifică materia şi o reformulează de o manieră modernă, nu 

aduce elemente de noutate notabile faţă de reglementarea actuală a drepturilor de moştenire ale 

ascendenţilor privilegiaţi şi colateralilor privilegiaţi.  Merită menţionat că Art.977 integrează 

dispoziţiile Legii nr.319/1944 privind împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor, ascendenţii 

privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi. 
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(d) Secţiunea a 4-a „Ascendenţii ordinari” 

[Art.982] Drepturile de moştenire ale ascendenţilor ordinari sunt formulate sistematizat, 

corelându-se, de asemenea, cu drepturile soţului supravieţuitor, astfel cum acestea sunt prevăzute în 

Legea nr.319/1944. 

(e) Secţiunea a 5-a „Colateralii ordinari” 

[Art.983] Şi pentru această clasă de moştenitori sunt integrate, pentru unitate de 

reglementare, dispoziţiile privind împărţirea moştenirii între soţul supravieţuitor şi colateralii ordinari. 

1.5.(c). Titlul III „Liberalităţile” 

[Art.984-1099]  Titlul III al Cărţii a IV-a din NCC reglementează dispoziţii comune 

referitoare la liberalităţi (Art.984-1010), donaţia (Art.1011-1033), testamentul (Art.1034-1085), 

rezerva succesorală, precum şi cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor excesive (Art.1086-

1099). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii comune” 

[Art.984-1010]  În acest capitol sunt conţinute dispoziţii preliminare referitoare la 

liberalităţi, dar şi dispoziţii referitoare la capacitatea cerută în materie de liberalităţi, la substituţiile 

fideicomisare, liberalităţile reziduale şi revizuirea condiţiilor şi sarcinilor.  De asemenea, sunt 

prevăzute şi unele dispoziţii speciale referitoare la liberalităţi. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii preliminare” 

[Art.984-986] Art.984 defineşte expres liberalităţile, ca incluzând donaţiile şi legatele.  Art.985 şi 

Art.986 reglementează definiţii unitare atât pentru donaţie, cât şi pentru legat. 

(b) Secţiunea a 2-a „Capacitatea în materie de liberalităţi” 

[Art.987-992] Art.987 reglementează capacitatea de a face sau de a primi liberalităţi şi momentul 

la care condiţia capacităţii trebuie îndeplinită, aplicând principiile generale în materia capacităţii de 

folosinţă, interpretate în acelaşi mod şi în doctrina românească. 

Ca noutate, Art.988 NCC nu mai include reglementarea din Art.807 CC privind dreptul minorului între 

16-18 ani de a dispune prin testament de jumătate din bunurile sale, prevăzându-se că cel cu capacitate 

de exerciţiu restrânsă nu poate dispune de bunurile sale prin testament, cu excepţia cazurilor prevăzute 

de lege. 

La Art.989 sunt codificate doctrina şi jurisprudenţa românească, legiferându-se sancţiunea nulităţii 

absolute pentru liberalităţile făcute în favoarea unei persoane nedeterminate sau nedeterminabile, 

precum şi în cazul în care beneficiarul liberalităţii este desemnat de un terţ numit de donator.  În 

acelaşi text se regăseşte o consacrare legislativă expresă pentru donaţia cu sarcină şi stipulaţia pentru 

altul în favoarea unei persoane care nu există la momentul întocmirii liberalităţii, anterior recunoscută 

de doctrină în materia donaţiilor (alin.(2), alin.(4)). 

NCC tranşează, la Art.990, controversa privind sancţiunea aplicabilă în cazul liberalităţilor făcute 

medicilor, farmaciştilor sau altor persoane, în perioada în care, în mod direct sau indirect, îi acordau 

îngrijiri de specialitate dispunătorului pentru boala care este cauză a decesului, optându-se pentru 

nulitatea relativă a actului.  Printre excepţiile de la această regulă este introdusă şi liberalitatea făcută 
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în favoarea soţului medic, farmacist etc., ceea ce reprezintă o codificare a doctrinei.  Pentru unitate de 

reglementare, în plus faţă de textul actual (Art.810 CC), sunt introduse norme suplimentare privind 

termenul de prescripţie al acţiunii în anulare a liberalităţii respective.  De asemenea, sunt reglementate 

distinct, pentru testament şi pentru donaţie, efectele restabilirii dispunătorului. 

În materia legatelor, se introduc o serie de incapacităţi de a primi, noi pentru următoarele categorii de 

persoane:  notarul public, interpretul, martorii care au participat activ la procedura de autentificare a 

testamentului, precum şi agenţii instrumentatori în testamentele privilegiate, şi persoanele care au 

acordat asistenţă juridică la redactarea testamentului (Art.991).  Legatele făcute cu încălcarea 

incapacităţilor stabilite la Art.991 sunt lovite de nulitate relativă. 

În materia simulaţiei, respectiv a liberalităţilor deghizate sub forma unui contract cu titlu oneros sau 

făcute unei persoane interpuse, ca element de noutate, sancţiunea nulităţii absolute consacrate de 

doctrina românească este înlocuită cu nulitatea relativă (Art.992). 

(c) Secţiunea a 3-a „Substituţiile fideicomisare” 

[Art.993-1000] Această secţiune - care reglementează substituţia fideicomisară, efectele acesteia, 

drepturile substituitului, garanţiile şi asigurările ce pot fi impuse instituitului, imputarea sarcinii asupra 

cotităţii disponibile, acceptarea donaţiei după decesul dispunătorului şi ineficacitatea substituţiei - 

constituie o noutate, întrucât răstoarnă soluţia existentă în CC (Art.803), practica şi doctrina actuale, 

potrivit cu care orice dispoziţie conţinând o substituţie fideicomisară este lovită de nulitate absolută şi 

integrală, întrucât încalcă principiul liberei circulaţii a bunurilor (interzicerea clauzelor de 

inalienabilitate, de regulă) şi interdicţia de a dispune pentru cazul morţii altei persoane.  Menţionăm, în 

acest context, că NCC permite clauzele de inalienabilitate, cu îndeplinirea anumitor condiţii (Art.627 

et seq. NCC), dispoziţiile prezentei secţiuni trebuind interpretate şi prin raportare la aceste prevederi 

cu caracter general referitoare la limitele convenţionale ale dreptului de proprietate privată. 

Art.993 NCC introduce noţiunea de „substituţie fideicomisară”, definind-o ca acea dispoziţie prin care 

instituitul este obligat să conserve bunul care constituie obiectul liberalităţii şi să îl transmită unui terţ 

desemnat de către dispunător, dispoziţie care, potrivit textului, nu produce efecte „decât în cazul în 

care este permisă de lege”.  Art.994 pare să definească, şi acesta, substituţia fideicomisară (cea aparent 

permisă), reluând definiţia consacrată:  sarcina care grevează o liberalitate, constând în obligaţia 

instituitului (donatar sau legatar), de a conserva bunurile care constituie obiectul liberalităţii şi de a le 

transmite, la decesul său, substituitului desemnat de către dispunător. 

Remarcăm că Art.993, deşi este primul articol al secţiunii intitulate „Substituţiile fideicomisare” şi este 

intitulat „Noţiunea”, fiind deci de presupus că dă o definiţie acestei instituţii, nu include o condiţie 

esenţială a substituţiei fideicomisare, care îi dă acesteia figura juridică cunoscută, şi anume că 

transmisiunea bunului de la instituit la substituit trebuie să fie una mortis causa.  Această condiţie se 

regăseşte la Art.994, intitulat „Substituţia fideicomisară” – deci, la rândul său, presupus că dă o 

definiţie acestei instituţii.  Existenţa a două definiţii, cu o diferenţă de fond între ele, poate conduce la 

interpretarea că legiuitorul ar fi intenţionat să reglementeze două tipuri de „substituţii fideicomisare”:  

cea care vizează atât transmisiunile mortis causa, cât şi cele între vii, şi care nu produce efecte decât în 

cazurile prevăzute de lege (Art.993), şi cea care vizează numai transmisiunile mortis causa şi care este 

permisă (Art.994).  Având însă în vedere că este de esenţa substituţiei fideicomisare ca transmisiunea 

de la instituit la substituit să fie mortis causa, poate părea fie că textul de la Art.993 este lacunar (dar, 
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în această situaţie, Art.993 şi Art.994 ar concura şi s-ar contrazice în acelaşi timp), fie că textul nu 

reglementează o substituţie fideicomisară ca atare, ci situaţia clauzelor de inalienabilitate în actele de 

liberalitate (deja reglementate la Art.627-629 NCC).   

De altfel, după o analiză a secţiunii corespunzătoare din CCF, respectiv Titlul II al Cărţii a IIIa, 

intitulat „Des Libéralités”, din care legiuitorul NCC s-a inspirat, notăm că acestea cuprinde un capitol 

special dedicat liberalităţilor graduale şi celor reziduale (Capitolul VI -Art. 1048-1061), împărţit în 

două secţiuni intitulate: „Des libéralités graduelles” şi respectiv „Des libéralités résiduelles”.  Acestea 

ar corespunde cu secţiunile intitulate „Substituţiile fideicomisare” şi, respectiv, „Liberalităţile 

reziduale” din Titlul III Capitolul I al NCC aici în discuţie.  Observăm că în cadrul secţiunii dedicate 

liberalităţilor graduale, CCF nu conţine un text similar Art.993 din NCC, însă cuprinde un text 

(Art.1048 CCF) identic din punct de vedere substanţial cu cel al Art.994 din NCC.  Art.993 NCC are 

într-adevăr un corespondent în Art.896 CCF, care însă este inclus de legiuitorul francez în secţiunea de 

generalităţi a capitolului dedicat liberalităţilor (căreia i-ar corespunde, în economia NCC, Secţiunea 1 a 

Capitolului I din Titlul III „Liberalităţile”, secţiune intitulată „Dispoziţii preliminare”).  Considerăm 

preferabilă soluţia adoptată de legiuitorul francez, de a trata liberalităţile graduale, cu titlu general într-

o secţiune preliminară, deoarece limitează riscul apariţiei unor interpretări de tipul celor semnalate în 

legătură cu raportul dintre prevederile Art.993 NCC şi Art.994 NCC.  Art.995 reglementează efectele 

grevării bunurilor ce fac obiectul liberalităţii cu sarcina decurgând din substituţia fideicomisară.  

Sarcina va produce efecte numai cu privire la bunurile care au constituit obiectul liberalităţii şi care, la 

data decesului instituitului, pot fi identificate şi se găsesc în patrimoniul acestuia (alin.(1)).  Alin.(2) 

prevede că, atunci când bunul care face obiectul liberalităţii este o valoare mobiliară, sarcina va 

produce efecte şi asupra valorilor mobiliare care o înlocuiesc.  Dacă liberalitatea are ca obiect drepturi 

supuse formalităţilor de publicitate, se impune îndeplinirea acestora cu privire la sarcina substituţiei 

fideicomisare;  în cazul bunului imobil, se cere notarea sarcinii în cartea funciară.62 

Ca prim comentariu, considerăm că natura dreptului transmis prin liberalitatea cu sarcină rămâne 

neclară atâta vreme cât, la Art.994, se vorbeşte despre obligaţia instituitului de a „transmite”, la 

decesul său, bunurile ce fac obiectul liberalităţii substituitului desemnat de către dispunător, 

înţelegându-se că liberalitatea afectată de sarcina substituţiei fideicomisare are ca obiect proprietatea, 

în timp ce Art.996 alin.(2) prevede că substituitul dobândeşte bunurile „de la dispunător”, ducând la 

concluzia că proprietatea asupra bunului rămâne în patrimoniul dispunătorului.  Menţionăm că 

Proiectul LPA NCC modifică Art.996, arătând, la alin.(2), că substituitul primeşte bunul ca efect al 

„voinţei dispunătorului”, rezolvând, în acest fel, inadvertenţa din textele actuale, şi făcând mai clar că 

obiectul liberalităţii afectate de sarcina substituţiei fideicomisare este proprietatea asupra bunului, care 

trece la instituit ca efect al liberalităţii şi, mai departe, la substituit, tot ca efect al voinţei 

dispunătorului. 

În ceea ce priveşte conţinutul sarcinii (obligaţiile instituitului), NCC prevede că acesta trebuie să 

conserve bunul (Art.994), că dispunătorul poate cere constituirea de garanţii sau încheierea unor 

                                                      
62 În opinia noastră, în cazul în care priveşte bunuri mobile, sarcina ar trebui să fie supusă înregistrării în Arhiva Electronică 
de Garanţii Reale Mobiliare, pentru a proteja atât drepturile terţilor care ar putea dobândi, cu bună-credinţă, bunurile mobile 
ce fac obiectul liberalităţii, cât şi dreptul subsecvent de moştenire al substituitului. 
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contracte de asigurare pentru a garanta executarea sarcinii (Art.997), şi că sarcina nu poate încălca 

rezerva succesorală în cazul în care instituitul este moştenitor rezervatar (Art.998). 

Menţionăm că Proiectul LPA NCC modifică Art.994 în sensul că sarcina va consta în obligaţia 

instituitului de a administra bunurile ce fac obiectul liberalităţii, şi nu de a le conserva.   

Mai departe, Proiectul LPA NCC introduce alineatul (2) al Art.994, care dispune că instituitului i se 

aplică, „în mod corespunzător”, dispoziţiile referitoare la fiduciar (respectiv, dispoziţiile din Titlul IV 

al Cărţii a III-a „Despre bunuri”).  Considerăm că lipsa de claritate a textelor din secţiunea referitoare 

la substituţia fideicomisară face foarte dificilă sarcina de a determina care dintre drepturile şi 

obligaţiile fiduciarului sunt aplicabile instituitului.  De exemplu, nu rezultă cu claritate, din 

coroborarea textelor, dacă instituitul are sau nu o obligaţie de a da socoteală, cum are fiduciarul 

potrivit Art.783.  Notăm că Art.1004, referitor la liberalităţile reziduale, o formă a substituţiei 

fideicomisare fără inalienabilitate, prevede expres că, în cazul acestora, instituitul nu are o obligaţie de 

a da socoteală dispunătorului sau moştenitorului acestuia;  per a contrario, se poate înţelege că 

instituitul dintr-o substituţie fideicomisară cu inalienabilitate ar avea această obligaţie.  Revine 

practicii şi doctrinei să determine care dintre dispoziţiile referitoare la fiduciar se vor aplica şi 

instituitului. 

Cu privire la substituit, NCC prevede, la Art.996 alin.(1), că drepturile acestuia asupra bunurilor ce fac 

obiectul liberalităţii se nasc la moartea instituitului, iar la Art.999 că substituitul poate accepta oferta 

de donaţie şi după decesul dispunătorului, ca o excepţie necesară de la regula potrivit căreia donaţiile 

trebuie acceptate în timpul vieţii donatarului.  Proiectul LPA NCC modifică alin.(2) şi (3) ale Art.996, 

arătând, aşa cum consemnam mai sus, că substituitul primeşte bunul ce face obiectul liberalităţii ca 

efect al voinţei dispunătorului, iar nu de la acesta, cum prevede NCC în forma actuală (alin.(2)), şi, de 

asemenea, că substituitul nu poate fi la rândul său supus obligaţiei de administrare şi transmitere a 

bunurilor (alin.(3)).  Proiectul LPA NCC limitează, astfel, numărul liberalităţilor succesive cu titlu 

gratuit la două, limitare care nu reiese din textul actual. 

În fine, Art.1000 NCC reglementează efectele ineficacităţii substituţiei, definită implicit ca situaţia în 

care substituitul decedează înaintea instituitului.  Potrivit textului, în acest caz, bunul „revine” 

instituitului.  Ultima teză a Art.1000 prevede, cu titlu de excepţie, că bunul nu revine instituitului dacă 

„s-a prevăzut că bunul va fi cules de moştenitorii substituitului ori a fost desemnat un al doilea 

substituit”.  Textul permite dispunătorului să desemneze în mod valabil mai mulţi substituiţi, într-o 

ordine de preferinţă predeterminată, drepturile substituiţilor subsecvenţi urmând a se naşte în caz de 

ineficienţă a substituţiei faţă de substituitul care beneficiază de preferinţa dispunătorului. 

Introducerea în Art.1000 a unei menţiuni exprese la moştenitorii substituitului poate duce la 

interpretarea că NCC permite substituţia graduală sau veşnică (stabilirea de către dispunător a ordinii 

succesorale nu numai pentru cazul morţii instituitului, dar şi pentru cazul morţii substituitului), 

introducând o excepţie de la regula prevăzută la Art.996 alin.(1), care prevede că drepturile 

substituitului se nasc la moartea instituitului.  În plus, astfel interpretat, Art.1000 vine în contradicţie şi 

cu Art.996 alin.(3) în forma modificată de Proiectul LPA NCC, care prevede că substituitul nu poate fi 

la rândul său supus obligaţiei de a transmite bunul unor substituiţi desemnaţi de către dispunător. 

În urma unei analize comparative cu CCF, sursa de inspiraţie a legiuitorului NCC cu privire la acest 

aspect, observăm că, deşi textul Art.1000 NCC conţine o formulare similară cu Art.1056 CCF, 
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legiuitorul francez a optat, pentru un plus de claritate, pentru includerea unei menţiuni suplimentare în 

cadrul Art.1051 CCF (căruia îi corespunde Art.996 alin.(2) NCC) potrivit cu care:„Substituitul este 

considerat a dobândi drepturile de la dispunător.  Această dispoziţie se aplică şi în cazul moştenitorilor 

săi, în cazul în care aceştia primesc liberalitatea în condiţiile prevăzute de Art. 1056”.  Astfel, am 

sugera completarea Art. 996 NCC cu un text similar celui din CCF evidenţiat mai sus, din care să 

reiasă clar faptul că, la predecesul substituitului, dacă s-a prevăzut că bunul va fi cules de moştenitorii 

săi sau de un al doilea substitut, aceştia dobândesc dreptul tot în virtutea voinţei dispunătorului, iar nu 

prin moştenire direct de la substiuit, cum ar putea părea în lipsa unei prevederi exprese. 

(d) Secţiunea a 4-a „Liberalităţile reziduale” 

[Art.1001-1005] Liberalităţile reziduale sunt o formă de substituţie fideicomisară fără obligaţia 

instituitului de a conserva bunul ce face obiectul liberalităţii.  Numită în doctrină „legatul rămăşiţei”, 

această formă de sarcină a fost considerată un fideicomis fără inalienabilitate;  instituitul poate dispune 

de bun, dar ceea ce rămâne din acesta la data decesului instituitului urmează a fi transmis 

substituitului.Art.1003 reglementează limitele dreptului de dispoziţie al instituitului cu privire la bunul 

ce face obiectul liberalităţii: o limită legală, care interzice instituitului să dispună prin testament de 

bunurile ce fac obiectul liberalităţii reziduale (alin.(1)), şi o limită convenţională, permiţându-i 

dispunătorului să interzică instituitului să dispună de bunuri prin donaţie (alin.(2)).  Aceste limitări nu 

se aplică, însă, instituitului moştenitor rezervatar al dispunătorului, dacă bunurile care au constituit 

obiectul donaţiilor sunt imputate asupra rezervei sale succesorale.  Pentru o mai bună tehnică 

legislativă, considerăm că teza a II-a a alin.(2) ar trebui să facă obiectul unui alineat separat, întrucât se 

referă nu numai la dispoziţiile din teza I a alin.(2), ci şi la cea din alin.(1) al textului. 

Potrivit Art.1004, instituitul nu este ţinut să dea socoteală dispunătorului sau moştenitorilor acestuia.  

S-ar impune, totuşi, reglementarea unei excepţii de la această regulă, pentru cazul în care instituitul nu 

respectă interdicţia de a dispune cu titlu gratuit prevăzută la Art.1003 NCC. 

Potrivit Art.1005, Art.995, Art.996 alin.(2), Art.997, Art.999 şi Art.1000 din materia substituţiei 

fideicomisare, sunt aplicabile şi liberalităţilor reziduale. 

(e) Secţiunea a 5-a „Revizuirea condiţiilor si sarcinilor” 

[Art.1006-1008] Cu titlu de noutate, NCC reglementează dreptul beneficiarului liberalităţii de a 

solicita revizuirea condiţiilor sau sarcinilor care au devenit dificil de executat sau prea împovărătoare.  

Revizuirea poate fi solicitată instanţei de judecată care poate dispune modificarea condiţiilor sau 

sarcinilor, cu alte cuvinte poate modifica contractul părţilor, încercând a nu se îndepărta de la voinţa 

dispunătorului.  Se reglementează posibilitatea de înlăturare a efectelor revizuirii, la cererea persoanei 

interesate, dacă motivele care au determinat revizuirea condiţiilor şi sarcinilor nu mai subzistă. 

(f) Secţiunea a 6-a „Dispoziţii speciale” 

[Art.1009-1010]  În scopul salvgardării donaţiei sau testamentului, se instituie, cu titlu de 

noutate, o nulitate parţială a clauzei prin care, sub sancţiunea desfiinţării liberalităţii sau a restituirii 

obiectului acesteia (Art.1009 alin.(1)), ori a dezmoştenirii (Art.1009 alin.(2)), beneficiarul este obligat 

sa nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate, ori să nu solicite revizuirea condiţiilor sau a 

sarcinilor.  Potrivit Art.1009 alin.(2), sunt, de asemenea, nule clauzele prin care se prevede că va fi 
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dezmoştenit beneficiarul care contestă dispoziţiile din testament care aduc atingere drepturilor 

moştenitorilor rezervatari, ori sunt contrare ordinii publice ori bunelor moravuri. 

De asemenea nou în materia liberalităţilor, confirmarea unei liberalităţi de către moştenitorii universali 

sau cu titlu universal ai dispunătorului valorează, ope lege, renunţare la dreptul lor de a invoca motive 

de nulitate a liberalităţii, fără a fi însă afectate drepturile terţilor (Art.1010).  Textul nu dispune, însă, 

cu privire la forma în care ar trebui făcută confirmarea pentru a produce efectele prevăzute; va reveni 

practicii şi doctrinei să determine formele în care se poate face această renunţare implicită.  Notăm că 

NCC conţine reguli privind confirmarea contractelor (Art.1262 şi urm.), dar acestea s-ar putea aplica 

numai contractului de donaţie, nu şi testamentului, de aceea ar fi fost recomandabilă o reglementare 

expresă privind forma acestei confirmări. 

(ii). Capitolul II „Donaţia” 

(a) Secţiunea 1 „Încheierea contractului” 

[Art.1011-1016]  Cu privire la forma contractului de donaţie, NCC menţine dispoziţia 

privind forma autentică (Art.1011 alin.(1)).  Ca element de noutate, se reglementează expres excepţiile 

de la cerinţa formei autentice pe care le sesizase deja literatura de specialitate, şi anume: donaţiile 

indirecte, donaţiile deghizate şi darurile manuale (Art.1011 alin.(2)).  Darul manual este reglementat ca 

putând avea ca obiect doar bunuri mobile corporale de valoare redusă;  în aprecierea valorii acestora, 

se ţine seama de starea materială a donatorului (Art.1011 alin.(4)).63  De asemenea, donaţia este 

considerată nulă în lipsa nou-introdusului înscris autentic sau sub semnătură privată, care trebuie să 

conţină un inventar al bunurilor mobile ce fac obiectul donaţiei şi o evaluare a acestora. 

[Art.1012] NCC reglementează expres obligaţia notarului care autentifică un contract de 

donaţie de a înscrie de îndată acest contract în registrul naţional notarial.  Pentru comentariile 

referitoare la impactul implementării dispoziţiilor NCC referitoare la acest registru, trimitem la 

secţiunea special dedicată impactului implementării Cărţii a IV-a. 

[Art.1013] Cu privire la formarea contractului de donaţie, se reiterează regulile existente 

privind oferta şi acceptarea ofertei de donaţie (textul omiţând să prevadă că acestea trebuie să respecte 

cerinţa formei autentice) şi, cu titlu de noutate, se codifică doctrina şi jurisprudenţa în ceea ce priveşte 

revocarea donaţiei de către donator înainte de acceptare.  De asemenea, sunt stabilite o serie de reguli 

pentru întrunirea condiţiilor de capacitate atât în persoana donatorului, cât şi în privinţa donatarului în 

momentul formării contractului. 

[Art.1014] Ca noutate, se reglementează o formă specială de promisiune de a contracta în 

materia donaţiei, şi aceasta supusă formei autentice.  Beneficiarul promisiunii are dreptul, în caz de 

neexecutare, doar la daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut şi avantajele pe care 

le-a acordat terţilor în considerarea promisiunii. 

                                                      
63 Anticipăm unele dificultăţi practice în determinarea validităţii darului manual după acest criteriu, deoarece Art.1011 NCC 
nu precizează dacă starea materială a donatorului se apreciază raportat la data tradiţiunii, sau la o dată ulterioară relevantă, 
spre exemplu, data deschiderii succesiunii donatorului.  Notăm că Proiectul LPA NCC propune modificarea Art.1011 alin.(4), 
care, potrivit textului propus, va avea următorul cuprins:  „(4) Bunurile mobile corporale pot fi donate prin dar manual, cu 
excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul manual se încheie valabil prin acordul de voinţă a părţilor, însoţit de tradiţiunea 
bunului de la donator la donatar.” 
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[Art.1015] Acest articol condensează prevederi actuale, astfel cum au fost interpretate în 

doctrină, privind principiul irevocabilităţii donaţiilor, inclusiv clauzele care încalcă acest principiu cu 

consecinţa nulităţii totale sau parţiale a donaţiei.  Alin.(2) lit.a) reia reglementarea actuală privind 

invaliditatea donaţiei afectate de o condiţie pur potestativă (condiţie a cărei realizare depinde exclusiv 

de voinţa donatorului), dar nu preia din doctrina românească opinia majoritară potrivit căreia şi 

condiţia potestativă simplă (a cărei realizare depinde atât de voinţa donatorului, cât şi de circumstanţe 

exterioare), este cauză de nulitate a donaţiei. 

[Art.1016] Ca şi reglementarea actuală (Art.825 CC), NCC permite inserarea în contractul de 

donaţie a unei clauze privind întoarcerea bunurilor dăruite, pentru cazul când donatarul ar predeceda 

donatorului sau pentru cazul când, atât donatarul, cât şi descendenţii săi, ar predeceda donatorului.  Ca 

element de noutate, este eliminată condiţia că întoarcerea se poate stipula numai în favoarea 

donatorului, reglementată de CC în considerarea interdicţiei substituţiilor fideicomisare, întrucât 

acestea sunt permise de NCC.  În consecinţă, beneficiarul întoarcerii poate fi şi un terţ, nu doar 

donatorul.  Dreptul la întoarcerea bunurilor dăruite este supus formalităţilor de publicitate în cazul în 

care acestea sunt cerute de lege pentru bunurile ce fac obiectul donaţiei, o condiţie recunoscută deja de 

doctrină în ceea ce priveşte imobilele. 

(b) Secţiunea a 2-a „Efectele donaţiei” 

[Art.1017-1019]  Noua reglementare a răspunderii donatorului, incluzând garanţia pentru 

evicţiune şi garanţia pentru vicii, reformulează prevederile actuale ale CC sub influenţa concluziilor 

doctrinei, dar nu aduce modificări majore prevederilor actuale.  În materia evicţiunii se reglementează, 

ca noutate, răspunderea donatorului pentru evicţiunea decurgând dintr-o împrejurare pe care a 

cunoscut-o (variantă a dolului) (Art.1018).  O dispoziţie similară este prevăzută şi pentru viciile 

ascunse, donatorul fiind obligat să ofere garanţie, chiar dacă o astfel de garanţie nu a fost prevăzută în 

contractul de donaţie, dacă a cunoscut existenţa viciilor (Art.1019). 

Cu privire la ambele tipuri de garanţie - pentru evicţiune şi pentru vicii ascunse - NCC introduce 

regula potrivit căreia donatorul răspunde, ca şi vânzătorul în cazul donaţiei cu sarcini, în limita valorii 

acestor sarcini (Art.1018-1019). 

(c) Secţiunea a 3-a „Revocarea donaţiei” 

1. Dispoziţii comune 

[Art.1020-1022]  În ceea ce priveşte cazurile de revocare a donaţiilor şi modul de operare a 

revocării, NCC nu aduce schimbări majore reglementării actuale.  Menţionăm eliminarea cauzei de 

revocare de drept a donaţiei pentru survenienţă de copil, considerată ca fiind inutilă şi inadecvată 

societăţii actuale, potrivit Expunerii de motive.  De asemenea, notăm că Proiectul LPA NCC propune 

modificarea Art.1020, în sensul înlocuirii termenului de „neexecutare culpabilă” a sarcinilor cu cel de 

„neexecutare fără justificare”, făcându-se astfel trimitere implicită la dispoziţiile Art.1555-1557 NCC 

care reglementează cauzele justificate de neexecutare a contactelor. 

În considerarea introducerii promisiunii de donaţie, sunt prevăzute şi reguli privind revocarea acesteia 

(Art.1022).  Astfel, promisiunea de donaţie se revocă de drept dacă, anterior executării sale, se iveşte 

unul dintre cazurile de revocare a donaţiei pentru ingratitudine (reglementate la Art.1023 NCC), sau 
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situaţia materială a promitentului se deteriorează într-o măsură care face executarea promisiunii 

excesiv de oneroasă pentru acesta, ori dacă promitentul a devenit insolvabil. 

2. Revocarea pentru ingratitudine 

[Art.1023-1026]  Cu privire la cazurile de ingratitudine, precum şi la efectele generale şi 

speciale ale revocării, NCC reia şi detaliază prevederile actuale, sub influenţa doctrinei şi a practicii. 

În ceea ce priveşte cererea de revocare, termenul de introducere a acţiunii rămâne neschimbat, dar 

sunt făcute unele precizări suplimentare privind calitatea procesuală - activă sau pasivă - în cadrul 

acţiunii în revocare.  Astfel, potrivit Art.1024, acţiunea în revocare se poate introduce numai împotriva 

donatarului, dar poate continua în contradictoriu cu moştenitorii acestuia (alin.(2)).  Textul detaliază o 

prevedere actuală (Art.833 CC), arătând că moştenitorii donatorului pot introduce acţiunea doar dacă 

donatorul a murit în termenul de introducere a acţiunii fără să fi cunoscut cazul de ingratitudine sau, 

chiar dacă l-a cunoscut, nu l-a iertat pe donatar (alin.(3)).  Moştenitorii donatorului pot continua 

acţiunea începută de acesta (alin.(4)). 

3. Revocarea pentru neexecutarea sarcinii 

[Art.1027-1029]  Art.1027 NCC reia dispoziţiile actuale şi codifică doctrina în ceea ce 

priveşte calitatea procesuală activă a donatorului şi a succesorilor acestuia pentru revocarea donaţiei 

sau, alternativ, pentru executarea sarcinii, precum şi a terţului beneficiar al sarcinii doar pentru 

executarea acesteia.  Pentru unitate de reglementare, este prevăzut expres momentul de la care curge 

termenul de prescripţie al acţiunii (3 ani):  data la care sarcina trebuia executată. 

Donatarul trebuie să îndeplinească sarcina în limita valorii bunului donat, actualizată la data la care 

sarcina trebuia îndeplinită, conform principiului că sarcina nu trebuie să absoarbă foloasele gratuite, 

anihilând liberalitatea (Art.1028). 

Cu privire la efectele revocării donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinilor, se arată, ca şi în reglementarea 

actuală, că bunul reintră în patrimoniul donatorului liber de orice sarcini, sub rezerva dispoziţiilor 

Art.1648 NCC, care reglementează acţiunea în restituire împotriva terţului dobânditor al bunului 

(Art.1029). 

(d) Secţiunea a 4-a „Donaţiile făcute viitorilor soţi în vederea 

căsătoriei şi donaţiile între soţi” 

[Art.1030-1033]  Donaţiile făcute viitorilor soţi sau unuia dintre ei, sub condiţia încheierii 

căsătoriei, nu produc efecte în cazul în care căsătoria nu se încheie (Art.1030).  Textul reprezintă o 

simplă aplicaţie, fără elemente de noutate, a contractului de donaţie încheiat sub o condiţie suspensivă. 

Art.1031 reiterează prevederile actuale privind revocarea donaţiei între soţi, cu menţiunea că această 

revocare poate fi cerută doar în timpul căsătoriei.  Reglementarea actuală nu limitează revocabilitatea 

donaţiei la perioada căsătoriei şi, potrivit prevederilor Art.937 CC, astfel cum a fost interpretat de 

doctrină, donatorul poate revoca donaţia şi după încetarea căsătoriei, şi chiar şi după decesul soţului 

donatar, împotriva moştenitorilor acestuia.  Noua reglementare asigură o stabilitate mai mare a 

circuitului juridic civil în această materie. 

Art.1032 reglementează nulitatea relativă a donaţiei făcute soţului de rea-credinţă în cazul în care 

intervine nulitatea căsătoriei. 
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Art.1033 NCC reia dispoziţiile privind nulitatea simulaţiilor în care donaţia reprezintă contractul secret 

între soţi făcut pentru a eluda revocabilitatea donaţiilor între soţi (alin.(1)), instituind o prezumţie 

legală relativă de existenţă a simulaţiei prin interpunere de persoane în cazul în care parte la contract 

este orice rudă a donatarului la a cărei moştenire acesta ar avea vocaţie în momentul donaţiei şi care nu 

a rezultat din căsătoria cu donatorul. 

(iii). Capitolul III „Testamentul” 

[Art.1034-1085]  Potrivit Expunerii de motive, modificările aduse materiei moştenirilor 

urmăresc consacrarea caracterului supletiv al moştenirii legale faţă de moştenirea testamentară, ceea ce 

modifică statutul actual al materiei, în care moştenirea legală este regula şi constituie dreptul comun în 

materia transmiterii patrimoniului succesoral. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1034-1039]  Definiţia dată de NCC testamentului este superioară celei cuprinse la 

Art.802 CC, întrucât se prevede expres caracterul unilateral şi personal al testamentului, pe lângă cel 

revocabil, actualmente prevăzute numai în doctrină.  Ca noutate la nivelul reglementării, definiţia de la 

Art.1034 NCC nu mai limitează testamentul la dispoziţii privind avutul testatorului, permiţându-se, 

astfel, ca şi manifestările de ultimă voinţă care nu privesc drepturi patrimoniale să fie considerate 

dispoziţii testamentare. 

Această extindere a obiectului testamentului la dispoziţii de natură nepatrimonială reiese şi din 

Art.1035, care reia în parte dispoziţii actuale privind caracterul patrimonial al testamentului, dar 

precizează că testamentul este valabil şi în lipsa unor dispoziţii cu caracter patrimonial, enumerând 

nelimitativ posibile clauze testamentare nepatrimoniale (de exemplu, dispoziţii referitoare la partaj, 

revocarea dispoziţiilor testamentare anterioare, dezmoştenire, numirea de executori testamentari, 

sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali).  Menţionăm că, din acest punct de vedere, NCC 

codifică doctrina în materie, care a considerat că Art.802 CC conţine, în realitate, o definiţie a 

legatului, şi nu a testamentului în integralitatea sa, şi a recunoscut că testamentul poate cuprinde şi 

dispoziţii care nu vizează în mod direct transmiterea patrimoniului succesoral. 

Art.1036 NCC conţine o prohibiţie expresă a testamentului reciproc, înţeles ca testamentul prin care 

două persoane dispun una în favoarea celeilalte sau în favoarea unui terţ. 

Art.1037 reglementează mijloacele de probă în situaţia particulară a testamentului, dispoziţiile fiind 

similare cu cele generale referitoare la proba înscrisurilor.  Astfel, dacă testamentul a dispărut dintr-o 

cauză independentă de voinţa celor implicaţi, fie după moartea testatorului, fie în timpul vieţii sale, 

însă fără ca acesta sa îi fi cunoscut dispariţia, valabilitatea formei şi cuprinsul testamentului vor putea 

fi dovedite prin orice mijloc de probă. 

Prin codificarea doctrinei, Art.1038 NCC reglementează condiţiile de validitate a testamentului care 

ţin de discernământul şi consimţământul neviciat al testatorului, supuse actualmente normelor de drept 

comun.  Cu privire la dol, este preluată o opinie unanimă a doctrinei, în sensul că dolul atrage 

anulabilitatea testamentului chiar dacă manoperele dolosive nu au fost săvârşite de beneficiarul 

dispoziţiilor testamentare şi nici nu au fost cunoscute de către acesta. 

Potrivit Art.1039, interpretarea testamentului se face potrivit regulilor de interpretare a contractelor, 

regula fiind aplicată şi în prezent, chiar în lipsa unei prevederi legale exprese.  Cu titlu de noutate, 
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Art.1039 alin.(3) dispune expres că legatul în favoarea creditorului nu este prezumat a fi făcut în 

compensaţia creanţei sale, soluţia fiind o aplicaţie a regulilor generale care guvernează cauza actelor 

juridice. 

(b) Secţiunea a 2-a „Formele testamentului” 

[Art.1040-1050]  Dintre formele testamentului ordinar reglementate de CC, NCC elimină 

testamentul mistic, rar utilizat în practică. 

În ceea ce priveşte testamentul olograf, NCC subliniază necesitatea ca acesta să fie în întregime scris 

de mână de către testator, sub sancţiunea nulităţii absolute (Art.1041).  La Art.1042 sunt introduse 

prevederi noi privind deschiderea testamentului olograf în cadrul procedurii succesorale notariale, 

vizarea spre neschimbare, constatarea stării acestuia, eliberarea de copii legalizate, precum şi dispoziţii 

privind păstrarea originalului testamentului după finalizarea procedurii succesorale.  Textul inovează, 

având la bază dispoziţii actuale din CC (Art.892), şi din Legea nr.36/1995 (Art.71 alin.(5)). 

Cu privire la definiţia testamentului autentic (Art.1043 CC), sunt integrate prevederi din Legea 

nr.36/1995 privind posibilitatea autentificării acestuia, pe lângă notari, şi de către alte persoane 

învestite cu autoritate publică de către stat, potrivit legii.  Ca element de noutate, se prevede că 

testatorul poate fi asistat la autentificare de 1-2 martori.  Reglementând întocmirea testamentului 

autentic, Art.1044 particularizează pentru cazul testamentului reglementarea generală din Legea 

nr.36/1995 privind autentificarea înscrisurilor notariale, dispoziţii ce se completează cu elemente de 

noutate privind redactarea, consimţirea, semnarea testamentului şi a încheierii de autentificare etc. 

NCC reglementează expres şi autentificarea testamentului în cazuri particulare:  persoane care nu pot 

semna din varii cauze (alin.(1) şi (2)), persoane cu handicap de vorbire şi/sau de auz (alin.(2)), o 

combinaţie între primele două situaţii (alin.(3)), nevăzători (alin.(4)).  Reglementarea e nouă în materia 

testamentelor, nu însă şi în ceea ce priveşte autentificarea înscrisurilor notariale încheiate de către 

persoane aflate în situaţiile speciale avute în vedere de text (reglementate la Art.61, Art.62, Art.63 din 

Legea nr.36/1995).  Faţă de dispoziţiile generale, textul impune obligativitatea prezenţei martorilor la 

autentificarea testamentului persoanelor care nu pot semna (alin.(1) şi alin.(3)). 

Notarul public are obligaţia de a înscrie testamentul autentic în registrul naţional notarial, cu precizarea 

că informaţii cu privire la existenta unui testament se pot da numai după decesul testatorului 

(Art.1046).   

În materia testamentelor privilegiate, sunt reluate şi modernizate dispoziţiile legale existente, fiind 

excluse prevederile anacronice, şi este instituită regula prezenţei martorilor în toate cazurile 

(Art.1047).  Deşi testamentele privilegiate sunt o specie a testamentelor autentice, este consacrată 

regula deschiderii acestora potrivit procedurii instituite pentru testamentului olograf.  Art.1048 

introduce un nou termen de caducitate pentru testamente privilegiate (15 zile de la data când 

dispunătorul ar fi putut sa testeze în vreuna dintre formele ordinare), mai scurt decât termenele actuale 

(de la 3 la 6 luni).  Potrivit alin.(2) al Art.1048, dispoziţia testamentară privind recunoaşterea de copil 

rămâne valabilă, chiar dacă testamentul devine caduc. 

În fine, pe lângă testamentele ordinare şi cele privilegiate, NCC reglementează şi testamentul sumelor 

de bani, actualmente menţionate numai în legislaţia specială (de exemplu, Statutul CEC aprobat prin 

H.G. nr.1602/2002), care prevede posibilitatea depunătorilor să indice băncii persoana căreia urmează 
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să i se elibereze sumele depuse în caz de deces.  Potrivit Art.1049 NCC, dispoziţiile testamentare 

privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse la instituţii specializate sunt valabile cu 

respectarea condiţiilor de formă prevăzute de legile speciale aplicabile acestor instituţii.  Se răspunde, 

astfel, unei propuneri de lege ferenda formulate în doctrină. 

Menţionăm că Proiectul LPA NCC propune deja modificarea legislaţiei speciale pentru acomodarea 

acestei noi reglementări din codul civil prin introducerea unui nou articol (Art.1171) în O.U.G. 

nr.99/2006, potrivit cu care instituţiile de credit pot emite reglementări privind condiţiile de formă ale 

testamentului bancar. 

De asemenea, NCC codifică doctrina în sensul că un testament nul din cauza unui viciu de formă 

produce efecte dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru altă formă testamentară 

(Art.1050). 

(c) Secţiunea a 3-a „Revocarea voluntară a testamentului” 

[Art.1051-1053]  Cu privire la revocarea testamentului prin alt testament sau printr-un act 

notarial revocator, noua reglementare (Art.1051) reia concluzia formulată în doctrină potrivit căreia 

testamentul care revocă un testament anterior poate fi întocmit într-o formă diferită de aceea a 

testamentului revocat.  De asemenea, la alin.(3), se reglementează obligaţia notarului public de a 

înscrie actul revocator (act autentic notarial sau testament autentic), în registrul naţional notarial 

prevăzut la Art.1046. 

Distrugerea, ruperea sau ştergerea testamentului, sau unei dispoziţii testamentare realizată sau 

cunoscută de către testator (în acest din urmă caz, cu condiţia ca acesta sa fi fost în măsură să refacă 

testamentul), au semnificaţia revocării (Art.1052 alin.(1), alin.(2)). 

Art.1053 introduce o nouă dispoziţie privind retractarea revocării testamentului, care poate fi făcută 

prin act autentic notarial sau prin testament.  Se pune, astfel, capăt unei controverse apărute în practică 

şi în doctrină cu privire la efectele retractării, textul stabilind expres că retractarea înlătură efectele 

revocării, dacă testatorul nu îşi manifestă voinţa în sens contrar, fără a fi necesară întocmirea unui nou 

testament.  Potrivit alin.(3), notarul public este obligat să înscrie actul revocator (act autentic notarial 

sau testament autentic), în registrul naţional notarial.64 

(d) Secţiunea a 4-a „Legatul” 

1. Categorii de legate 

[Art.1054-1057]  Cu privire la legate, NCC conţine o reglementare mai completă, mai 

riguroasă şi superior sistematizată comparativ cu cea existentă, inclusiv ca urmare a introducerii unor 

calificări de ordin teoretic preluate din doctrină.  Astfel, Art.1054 codifică clasificarea legatelor după 

obiectul lor ca legate universale, cu titlu universal sau cu titlu particular, denumiri consacrate de 

doctrină (alin.(1)) şi, respectiv, după modalităţile care le afectează, ca legate pure şi simple, cu termen, 

sub condiţie sau cu sarcină (alin.(2)). 

                                                      
64 Ultima parte a alin.(2), care face trimitere la Art.1051 alin.(3), precum şi alin.(3), sunt redundante, ambele texte instituind 
obligativitatea înscrierii actului de retractare în registrul naţional notarial. 
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Art.1055, Art.1056 şi Art.1057 conţin definiţiile celor trei tipuri de legate în funcţie de obiectul lor, cu 

rectificarea definiţiilor existente în CC, pentru a preciza, aşa cum s-a stabilit în doctrină, că acestea 

conferă vocaţie la moştenire:  la întreaga moştenire (legatul universal, Art.1055), la o fracţiune din 

moştenire (legatul cu titlu universal, Art.1056) şi, respectiv, la unul sau mai multe bunuri determinate 

din moştenire (legatul cu titlu particular, Art.1067).  De asemenea, este binevenită precizarea noţiunii 

de „fracţiune din moştenire” la Art.1056 alin.(2);  remarcăm că enumerarea include şi 

dezmembrămintele proprietăţii asupra totalităţii sau asupra unei cote-părţi din moştenire, ceea ce 

clarifică problema legatului uzufructului, care a suscitat opinii contrare în doctrină.  Potrivit NCC, 

legatul uzufructului va fi considerat legat cu titlu universal, ceea ce corespunde opiniei dominante în 

jurisprudenţa franceză mai recentă (cealaltă opinie fiind că legatul uzufructului este un legat cu titlu 

particular, chiar dacă are ca obiect o universalitate sau o cotă parte dintr-o universalitate).65 

2. Efectele legatelor 

[Art.1058-1067]  În sub-secţiunea dedicată efectelor legatelor, NCC include câteva reguli 

generale şi detaliază câteva cazuri particulare de legat, adoptând soluţii conforme cu concluziile trase 

în literatura de specialitate. 

[Art.1058] Cu privire la proprietatea asupra fructelor bunului ce constituie obiectul legatului, 

indiferent de tipul acestuia, se instituie o regulă unitară pentru toate formele de legat, fructele intrând 

în proprietatea legatarului de la data deschiderii moştenirii sau din ziua în care legatul produce efecte 

în privinţa sa (Art.1058 teza I).  Se consacră o excepţie privind situaţia în care posesorul fructelor a 

fost de bună-credinţă, potrivit normelor de drept comun (Art.1058 teza II). 

[Art.1059] Art.1059 prevede efectele legatului cu titlu particular, în funcţie de cum bunul este 

individual determinat sau un bun de gen.  Potrivit reglementării, dreptul de proprietate asupra unui bun 

individual determinat se transmite legatarului de la data deschiderii moştenirii (alin.(1));  soluţia este 

aceeaşi cu cea existentă, dar, spre deosebire de Art.899 CC, Art.1059 alin.(1) NCC se referă strict la 

dreptul de proprietate, deşi legatul care are ca obiect un bun individual determinat poate conferi şi alte 

drepturi reale (uzufruct, abitaţie).  Considerăm că soluţia va fi aceeaşi şi în aceste cazuri, şi că legatarul 

va dobândi dreptul real asupra bunului individual determinat de la data deschiderii moştenirii, printr-o 

interpretare extensivă a textului.  Alin.(2) prevede că legatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen 

va avea un drept de creanţă asupra moştenirii şi, dacă nu s-a prevăzut altfel, cel însărcinat cu 

executarea legatului este obligat să predea bunuri de calitate medie.  Textul reia dispoziţiile Art.968 

CC şi se referă la legatul bunurilor de gen nedeterminate (calitativ). 

[Art.1060] În ceea ce priveşte legatul cu titlu particular grevat de o sarcină excesivă, se 

prevede dreptul legatarului de a se libera predând beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lăsate 

prin legat sau valoarea lor (alin.(1)), valoarea bunurilor ca şi valoarea sarcinilor fiind apreciate la data 

deschiderii moştenirii (alin.(2)).  Ipoteza textului este cea a legatului afectat de o sarcină prevăzută în 

favoarea unui terţ, căruia i se vor aplica, potrivit doctrinei, regulile legatului dublu. 

                                                      
65 În opinia noastră, definiţiile negative sunt de evitat din perspectiva tehnicii şi acurateţei legislative.  S-a preferat, însă, acest 
tip de definiţie pentru a acoperi şi alte tipuri de legate decât legatul unuia sau mai multor bunuri individual determinate 
(Model Art.734 CCQ, Art.1010(2) CCF). 



 

177 
 

[Art.1061] Art.1061 preia, la alin.(1), dispoziţiile Art.903 CC relative la accesoriile bunului ce 

face obiectului legatului cu titlu particular.  Printre accesoriile bunului care constituie legat cu titlu 

particular este enumerat, ca element de noutate faţă d e reglementarea actuală, dreptul la acţiunea în 

despăgubire pentru prejudiciul adus bunului de către un terţ după întocmirea testamentului (alin.(2)).  

Art.1061 alin.(3) introduce o prezumţie legală relativă că îmbunătăţirile cantitative, calitative sau 

valorice aduse bunului legat prin alipire, lucrări autonome, adăugate sau achiziţionarea altor bunuri în 

cadrul unei universalităţi, fac parte şi acestea din legat.  Soluţia diferă de cea actuală (Art.904 CC), 

care prevede că fac parte din legat numai înfrumuseţările şi construcţiile noi făcute asupra fondului 

legat şi adaosul prin extinderea îngrădirilor, în timp ce achiziţiile noi care măresc imobilul legat nu fac 

parte din acesta. 

[Art.1062] Este generalizat principiul scadenţei legatului ce are ca obiect o rentă viageră sau o 

creanţă de întreţinere din ziua deschiderii moştenirii, prevăzut în legislaţia actuală mai puţin explicit şi 

doar pentru legatul cu titlu particular. 

[Art.1063] Se reglementează legatul alternativ, respectiv legatul cu titlu particular ce are ca 

obiect două bunuri, la alegere.  Potrivit Art.1063, dreptul de alegere revine executorului legatului, dacă 

testatorul nu a conferit acest drept legatarului sau unui terţ. 

[Art.1064] Cu privire la cazul particular al legatului bunului altuia, sumar reglementat 

actualmente de Art.907 CC, Art.1064 NCC conţine o reglementare mai clară şi mai nuanţată.  Astfel 

(în concordanţă cu doctrina), problema legatului bunului altuia nu se opune decât în cazul legatului cu 

titlu particular care are ca obiect un bun individual determinat care la data deschiderii moştenirii 

aparţine altei persoane decât testatorul (alin.(1)), iar sancţiunea aplicabilă este diferită după cum 

testatorul a ştiut sau nu că bunul nu este al său.  În cazul în care testatorul nu a ştiut că bunul nu este al 

său la data întocmirii testamentului, legatul este sancţionat cu nulitatea relativă (alin.(2));  menţionăm 

că doctrina a optat în general pentru sancţiunea nulităţii absolute pentru error in corpore în acest caz, 

cu posibilitatea, totuşi, a ratificării, confirmării sau executării voluntare şi în cunoştinţă de cauză a 

legatului de către cel însărcinat cu executarea lui (prin aplicarea regulilor de la donaţii).  Dacă 

testatorul a ştiut că bunul nu este al său, soluţia din NCC este aceeaşi cu cea din Art.906 CC (alin.(3)). 

[Art.1065] Se legiferează legatul conjunctiv, instituindu-se prezumţia că, atunci când testatorul 

a lăsat, prin acelaşi testament, un bun determinat individual sau generic sau, potrivit alin.(3)), un 

dezmembrământ al dreptului de proprietate, mai multor legatari cu titlu particular, fără a preciza partea 

fiecăruia, legatul va fi prezumat conjunctiv (alin.(1)), cu efectul că partea celui care nu vrea sau nu 

poate să primească legatul va profita celorlalţi legatari (alin.(2)). 

[Art.1066] Se reiterează şi se generalizează regula potrivit căreia cheltuielile predării legatului 

sunt în sarcina moştenirii, fără ca prin aceasta să se aducă atingere rezervei legale, regulă prevăzută 

anterior explicit doar în secţiunea privind legatul cu titlu particular (Art.901 CC). 

[Art.1067] NCC reglementează un drept de preferinţă al creditorilor moştenirii, care vor fi 

plătiţi înainte de executarea legatelor (Art.1067 alin.(1)), şi vor beneficia (la cererea lor sau a celui 

chemat să execute legatele), de o reducere a legatelor cu titlu particular ce depăşesc activul net al 

moştenirii, în măsura depăşirii (Art.1067 alin.(2)).  Dacă legatul care ar urma să fie redus a fost deja 

executat, moştenitorii testamentari sau legali, creditorii sau orice altă persoană interesată pot solicita 

restituirea (Art.1067 alin.(3)). 
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3. Ineficacitatea legatelor 

[Art.1068-1073]  NCC codifică noţiunea de „ineficacitate a legatelor”, care nu apare în CC 

dar este utilizată în literatura de specialitate, grupând în această sub-secţiune, după modelul CC, 

revocarea (voluntară şi judecătorească) şi caducitatea.  Nulitatea şi reducţiunea, ca ipoteze de 

ineficacitate a legatului, sunt reglementate în secţiunile şi articolele dedicate condiţiilor de validitate a 

testamentului, respectiv, reducţiunea liberalităţilor excesive. 

[Art.1068] Revocarea voluntară a legatelor este supusă aceloraşi reguli ca şi revocarea 

voluntară a testamentului (alin.(1)).  Ca şi CC (Art.921 şi Art.923), NCC prevede două cazuri de 

revocare tacită:  testamentul ulterior, care conţine dispoziţii contrare sau incompatibile cu cel anterior 

(reglementat la Art.1052 referitor la revocarea voluntară tacită a testamentului, dar aplicabil şi 

legatului), şi actul de înstrăinare voluntară a bunului ce face obiectul unui legat cu titlu particular 

(Art.1068 alin.(2)), căruia i se asimilează şi distrugerea voluntară de către testator a bunului legat 

(Art.1068 alin.(4)).  De la regula potrivit căreia ineficacitatea înstrăinării nu afectează revocarea 

(păstrată implicit de NCC), sunt instituite două excepţii:  a) ineficacitatea este determinată de 

incapacitatea sau vicierea voinţei testatorului şi  b) înstrăinarea reprezintă o donaţie în favoarea 

beneficiarului legatului şi nu s-a făcut sub condiţii sau cu sarcini substanţial diferite de acelea care 

afectează legatul (alin.(3)). 

[Art.1069-1070]  Revocarea judecătorească a legatelor este reglementată în mod unitar, 

fără norme de trimitere ca în Art.930 CC, dar cu menţinerea aceloraşi motive de revocare ca în 

reglementarea actuală:  neîndeplinirea (culpabilă) a sarcinii şi ingratitudinea (cu conţinutul definit la 

alin.(2)).  Ca element de noutate, s-a preluat din doctrină opinia potrivit căreia neîndeplinirea sarcinii 

trebuie să fie culpabilă pentru a atrage revocarea, cu excepţia situaţiei în care eficacitatea legatului este 

în mod expres condiţionată de executarea sarcinii (alin.(1)).  Menţionăm că Proiectul LPA NCC 

propune modificarea terminologiei utilizate în alin.(1), prin înlocuirea termenului „neîndeplinire 

culpabilă” cu „neîndeplinire fără justificare”, referinţa implicită fiind la dispoziţiile NCC referitoare la 

cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale. 

Cu privire la dreptul la acţiunea în revocarea judecătorească a legatului, s-a instituit, cu titlu general, 

termenul de prescripţie de un an de la de la data la care moştenitorul a cunoscut fapta de ingratitudine 

sau, după caz, de la data la care sarcina trebuia executată.  Art.1070 NCC modifică reglementarea 

actuală în ce priveşte durata termenului de prescripţie pentru acţiunea în revocarea legatului, care va fi 

de 1 an indiferent de motivul revocării (ingratitudine sau neîndeplinirea sarcinii), faţă de reglementarea 

actuală care permite acest termen redus numai cazului de ingratitudine.  Termenul va fi calculat fie de 

la data la care a fost cunoscută ingratitudinea, fie de la data la care sarcina trebuia executată;  NCC nu 

dispune cu privire la situaţia sarcinii fără termen, caz în care considerăm că se va aplica regula în 

materie, şi anume că termenul va curge de la data deschiderii moştenirii. 

[Art.1071] Normele actuale privind cauzele de caducitate a legatelor (Art.924, Art.925, 

Art.927, Art.928 CC) sunt reunite într-un singur articol.  Ca noutate, este reglementată nedemnitatea 

legatarului printre cauzele de caducitate a legatului (ca urmare a extinderii efectelor nedemnităţii şi la 

succesiunea testamentară). 

[Art.1072-1073]  În ceea ce priveşte efectele ineficacităţii legatelor, Art.1073 NCC 

reglementează expres dreptul de acrescământ (care lipseşte din CC, dar este recunoscut de doctrină), 
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definit ca fiind dreptul moştenitorilor ale căror drepturi succesorale ar fi fost micşorate sau, după caz, 

înlăturate prin existenţa legatului, sau care aveau obligaţia să execute legatul, de a profita de 

ineficacitatea legatului din cauză de nulitate, revocare, caducitate sau desfiinţare pentru nerealizarea 

condiţiei suspensive ori pentru îndeplinirea condiţiei rezolutorii.66 

Art.1073 codifică o concluzie necontestată în doctrină, potrivit căreia dreptul de acrescământ operează 

cu sarcini.  Moştenitorii ce beneficiază de dreptul de acrescământ67 vor executa legatul-sarcină stabilit 

în favoarea unui terţ când legatul principal a devenit ineficace ca urmare a revocării judiciare ori a 

caducităţii.  Textul instituie şi o excepţie de la această obligaţie de executare a legatului-sarcină, pentru 

situaţiile în care bunul legat cu titlu particular a pierit în totalitate, din motive ce nu ţin de voinţa 

testatorului, în timpul vieţii acestuia sau înaintea împlinirii condiţiei suspensive care afectează legatul.  

Menţionăm că doctrina a mai prevăzut o excepţia de la obligaţia moştenitorilor de a executa sarcina, şi 

anume cazul în care sarcina ar fi fost stabilită în consideraţia persoanei legatarului iniţial;  Art.1073 nu 

prevede această situaţie, dar soluţia se poate deduce din principiile generale referitoare la executarea 

obligaţiilor intuitu personae. 

(e) Secţiunea a 5-a „Dezmoştenirea” 

[Art.1074-1076]  NCC remediază o lipsă de reglementare la nivelul CC, definind noţiunea 

de dezmoştenire.  Art.1074 conţine definiţia dată în doctrină, potrivit cu care dezmoştenirea este 

dispoziţia testamentară prin care testatorul îi înlătură de la moştenire, în tot sau în parte, pe unul sau 

mai mulţi dintre moştenitorii săi legali, făcându-se distincţia între dezmoştenirea directă (atunci când 

testatorul dispune prin testament înlăturarea de la moştenire a unuia sau mai multor moştenitori legali), 

şi indirectă (atunci când testatorul instituie unul sau mai mulţi legatari). 

Art.1075 reglementează efectele dezmoştenirii în situaţii de concurs între diferite categorii de 

moştenitori, respectiv în situaţia dezmoştenirii soţului supravieţuitor (alin.(1)), a dezmoştenirii unui alt 

moştenitor care vine în concurs cu soţul supravieţuitor şi un beneficiar al dezmoştenirii (alin.(2)), 

situaţia dezmoştenirii parţiale (alin.(3)), şi a dezmoştenirii totale (alin.(4)).  Se prevede că dispoziţiile 

de la alin.(1)-(4) nu pot profita persoanelor incapabile de a primi legate (alin.(5)).  Regulile statuate în 

text urmează doctrina existentă. 

Nulitatea dispoziţiei testamentare de dezmoştenire este supusă cazurilor de nulitate absolută sau 

relativă prevăzute de lege, termenul de prescripţie al acţiunii în anulabilitate începând să curgă de la 

data la care cel dezmoştenit a luat cunoştinţă de dispoziţia de dezmoştenire, dar nu mai devreme de 

data deschiderii succesiunii (Art.1076). 

                                                      
66 Notăm că Proiectul LPA NCC prevede modificarea denumirii marginale a articolului 1072 („Dreptul de acrescământ”), 
aceasta urmând a fi înlocuită cu „Destinaţia bunurilor constituind obiectul unui legat ineficace”.  Se renunţă astfel la definirea 
legală a dreptului de acrescământ, părând totodată că legiuitorul îmbrăţişează opinia doctrinară că dreptul de acrescământ se 
referă numai la legatele conjunctive. 
67 Urmare a modificării propuse cu privire la Art.1072, Proiectul LPA NCC propune eliminarea referirii la „dreptul de 
acrescământ” din Art.1073, moştenitorii obligaţi să execute legatul-sarcină fiind acei moştenitori care beneficiază de 
ineficacitatea legatului. 
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(f) Secţiunea a 6-a „Execuţiunea testamentară” 

[Art.1077-1085]  Cu privire la desemnarea şi misiunea executorului testamentar, NCC 

aduce, ca elemente de noutate, posibilitatea ca executorul să fie numit de un terţ determinat prin 

testament, precum şi obligaţia executorului testamentar de a accepta misiunea prin declaraţie autentică 

(Art.1077).  Având în vedere că declaraţia de acceptare trebuie semnată de executorul testamentar în 

formă autentică, vedem utilă, dar nu indispensabilă, completarea Legii nr.36/1995, pentru o 

reglementare unitară a procedurii succesorale notariale.  Ca şi CC, NCC (Art.1077 alin(2)) instituie 

regula mandatului conjunctiv în caz de pluralitate de executori şi condiţia capacităţii depline de 

exerciţiu a executorului (Art.1078).  O altă clarificare adusă de NCC, prin codificarea doctrinei 

dominante, este precizarea expresă, în Art.1082 alin.(2), a naturii juridice a răspunderii executorului, 

care este aceeaşi cu răspunderea mandatarului, precum şi a caracterului gratuit al execuţiunii 

testamentare, care nu este însă de esenţa, ci doar de natura execuţiunii, întrucât se permite stabilirea 

unei remuneraţii în sarcina moştenirii (Art.1083).  Cheltuielile executării sunt, de asemenea, în sarcina 

moştenirii (Art.1084). 

O altă noutate adusă de NCC este înlocuirea noţiunii de „posesie a moştenirii” (sezina executorului 

testamentar), prevăzută de Art.911 CC, cu noţiunea de „administrarea de drept a patrimoniului 

succesoral” de către executorul testamentar (Art.1079).  Distincţia între sezina executorului şi sezina 

moştenitorilor, făcută întotdeauna în literatura de specialitate, justifică această modificare 

terminologică.  Ca şi sezina executorului reglementată în prezent, dreptul de administrare decurge din 

lege şi are, potrivit NCC, o durată de cel mult 2 ani.  Testatorul poate să limiteze conţinutul şi durata 

acestui drept, dar nu poate să îl extindă sau să îl elimine.  O extindere a duratei de administrare se 

poate, totuşi, obţine pe cale judiciară. 

Atribuţiile executorului testamentar sunt similare cu cele actuale, cu câteva excepţii notabile 

(Art.1080): spre deosebire de dispoziţia actuală, executorul poate solicita instanţei şi aprobarea 

vânzării bunurilor imobile, dacă nu există moştenitori rezervatari (alin.(1) lit.c)), executorul poate face 

plata datoriilor şi poate încasa creanţele succesiunii (alin.(1) lit.e)-f)), executorul poate face partajul 

bunurilor moştenirii, dacă s-a dispus astfel prin testament, cu condiţia ca partajul prezentat să fie 

acceptat de către toţi moştenitorii. 

Cu privire la transmisiunea execuţiunii testamentare, se menţine regula potrivit căreia puterile 

executorului nu pot fi transmise (Art.1081 alin.(1)).  Alin.(2) codifică doctrina în sensul că misiunea 

executorului testamentar numit în considerarea unei funcţii determinate poate fi continuată de către 

persoana care preia acea funcţie. 

Art.1082 reglementează obligaţia executorului de a da socoteală, cu modificări faţă de reglementarea 

actuală în ceea ce priveşte termenul de executare a acestei obligaţii.  Potrivit noii reglementări, 

obligaţia de a da socoteală se execută la sfârşitul fiecărui an, precum şi la încetarea misiunii 

executorului testamentar, indiferent dacă există sau nu moştenitori rezervatari.  Teza finală a 

articolului prevede expres că obligaţia de a da socoteală se transmite la moştenitorii executorului. 

Art.1085 legiferează cazurile de încetare a execuţiunii testamentare, urmând reglementarea şi doctrina 

actuale, şi anume: îndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la îndeplinire a misiunii primite, renunţarea 
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la mandat în forma unei declaraţii autentice notariale,68 decesul sau punerea sub interdicţie a 

executorului testamentar, revocarea executorului ca sancţiune judiciară, şi expirarea termenului în care 

se exercită dreptul de administrare. 

(iv). Capitolul IV „Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea 

liberalităţilor excesive” 

(a) Secţiunea 1 „Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă” 

[Art.1086-1090]  NCC conţine o reglementare mai exactă şi mai detaliată a rezervei 

succesorale, a cotităţii disponibile şi a reducţiunii liberalităţilor excesive, decât cele cuprinse în CC, 

codificând în general doctrina existentă în această materie. 

În primul rând, este definită noţiunea de rezervă succesorală, dedusă în prezent din dispoziţiile 

referitoare la cotitatea disponibilă.  Potrivit Art.1086, rezerva succesorală este partea din bunurile 

moştenirii la care moştenitorii rezervatari au dreptul în virtutea legii, chiar împotriva voinţei 

defunctului manifestată prin liberalităţi ori dezmoşteniri.  Este salutară introducerea precizării exprese 

că dezmoştenirea moştenitorului rezervatar nu poate afecta rezerva succesorală, codificându-se astfel 

soluţia doctrinară şi jurisprudenţială. 

Se menţin aceleaşi clase de moştenitori rezervatari reglementate de legislaţia actuală (soţul 

supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi ai defunctului) (Art.1087).  Reglementarea 

privind soţul supravieţuitor nu se regăseşte actualmente în CC, ci în Legea nr.319/1944), iar reunirea 

materiei în corpul codului civil este binevenită.  Menţionăm că Proiectul LPA NCC conţine dispoziţia 

de abrogare a Legii nr.319/1944. 

Ca o modificare importantă, se instituie o regulă unitară pentru calculul rezervei succesorale aplicabile 

fiecărui moştenitor rezervatar, aceasta fiind jumătate din cota succesorală care, în absenţa liberalităţilor 

sau dezmoştenirilor, i s-ar fi cuvenit ca moştenitor legal (Art.1088).  Stabilirii directe a rezervei îi 

corespunde o definiţie indirectă a cotităţii disponibile ca fiind partea din bunurile moştenirii care nu 

este rezervată prin lege şi de care defunctul poate dispune în mod neîngrădit, „inclusiv” prin liberalităţi 

(Art.1089).  Proiectul LPA NCC corectează textul eliminând termenul „inclusiv”. 

Cu privire la cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor, existentă şi în reglementarea 

actuală, textul Art.1090 alin.(2) inovează, modificând destinaţia diferenţei dintre cotitatea disponibilă 

ordinară şi cea specială, atribuind-o integral descendenţilor (spre deosebire de interpretarea dată de 

regulă dispoziţiilor actuale, potrivit căreia diferenţa se împarte, potrivit cotelor de moştenire legală, 

între soţ şi descendenţi).  Alin.(3) instituie expres regula conform căreia dispoziţiile referitoare la 

cotitatea disponibilă specială a soţului supravieţuitor se vor aplica şi în cazul dezmoştenirii directe a 

descendentului şi de această dezmoştenire ar profita soţului supravieţuitor (alin.(3)).69 

                                                      
68 În lipsa unor dispoziţii exprese, din textul Art.1085 lit.b), coroborat cu Art.1082 alin.(2) poate rezulta că legiuitorul NCC a 
optat împotriva opiniei exprimate în doctrină că, odată acceptată misiunea, executorul testamentar nu mai poate renunţa decât 
dacă dovedeşte că executarea în continuare a mandatului i-ar fi pricinuit lui însuşi o pagubă însemnată (Art.1556 CC), sau 
invocă cazul fortuit/forţa majoră, deoarece mandatul testamentar produce efecte post mortem şi mandantul nu mai are 
posibilitatea înlocuirii mandatarului. 

69 Considerăm că formularea textului de la Art.1090 alin.(1) ar putea ridica probleme de interpretare, întrucât face referire 
expresă la „liberalităţile neraportabile” făcute soţului supravieţuitor, o sintagmă nedefinită în NCC (care vorbeşte strict despre 
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(b) Secţiunea a 2-a „Reducţiunea liberalităţilor excesive” 

[Art.1091-1099]  Reglementarea reducţiunii liberalităţilor excesive în NCC este superioară 

celei existente, fiind mai exactă şi mai detaliată, sub influenţa doctrinei şi a practicii dezvoltate în 

materie. 

Art.1091 alin.(1) dispune cu privire la stabilirea valorii masei succesorale în funcţie de care se vor 

calcula rezerva şi cotitatea disponibilă, potrivit etapelor consacrate de doctrină, iar alin.(2) detaliază 

regulile actuale privind valoarea bunurilor care se ia în calcul pentru stabilirea masei succesorale, 

respectiv data la care se stabileşte valoarea bunurilor, valoarea de înlocuire a bunurilor înstrăinate, şi 

consacră noi reguli în acest sens privind indexarea sumelor de bani cu rata inflaţiei şi devalorizarea 

bunurilor. 

Art.1091 alin.(4) preia prezumţia (relativă) că înstrăinarea cu titlu oneros către un descendent ori un 

ascendent privilegiat, sau către soţul supravieţuitor, este donaţie dacă înstrăinarea s-a făcut cu rezerva 

uzufructului, uzului ori abitaţiei, sau în schimbul întreţinerii pe viaţă ori a unei rente viagere (Art.845 

CC).  Suplimentar, textul precizează că prezumţia nu operează în favoarea succesibililor care au 

consimţit la înstrăinare. 

În fine, alin.(5) teza a II-a din Art.1091 consacră regula, nou-introdusă, potrivit căreia la stabilirea 

rezervei nu se ţine seama de cei care au renunţat la moştenire, cu excepţia celor obligaţi la raport 

potrivit Art.1146 alin.(2).  Textul pare a conţine o trimitere eronată,70 norma la care ar trebui făcută 

trimiterea în mod corect fiind Art.1147 alin.(2), care se referă la obligaţia renunţătorului de a raporta 

bunul care a făcut obiectul donaţiei dacă există stipulaţie expresă în acest sens în contractul de donaţie.  

Considerăm că se impune corectarea erorii materiale, eventual prin legea de punere în aplicare a NCC.  

Din informaţiile primite de la Beneficiar rezultă că a fost formulat un amendament la Proiectul LPA 

NCC pentru remedierea acestei erori. 

Art.1092 NCC introduce în mod direct şi expres regula, actualmente dedusă din dispoziţiile Art.848 

CC, că reducţiunea nu operează de drept, ci la cererea persoanelor prevăzute la Art.1093.  Spre 

deosebire de reglementarea actuală, între acestea sunt incluşi şi „succesorii” moştenitorilor rezervatari 

(iar nu „erezii” acestora, ca în actuala exprimare a Art.848 CC), noţiunea de succesor incluzând şi 

cesionarii prin acte între vii a drepturilor succesorale şi creditorii chirografari ai moştenitorilor, ambele 

categorii fiind acceptate de doctrină. 

Cu privire la căile de realizare a reducţiunii, Art.1094 încorporează dispoziţii de procedură din Legea 

nr.36/1995 privind realizarea reducţiunii prin bună învoială, sau, în subsidiar, prin hotărârea instanţei 

de judecată (alin.(1),(2)).  Alin.(3) al textului reprezintă o codificare a caracterului divizibil al acţiunii 

                                                                                                                                                                      

donaţii neraportabile) care înlocuieşte „darurile" prevăzute de Art.939 CC.  Potrivit Art.984 NCC, sunt liberalităţi donaţiile şi 
legatele; instituţia raportului este însă caracteristică numai donaţiilor, iar nu şi legatelor, de aceea, textul Art.1090 alin.(1) 
NCC poate fi interpretat în sensul că noţiunea de „liberalităţi neraportabile" se referă doar la donaţii..  Textul ar trebui 
clarificat printr-o referire expresă la donaţii neraportabile şi legate, pentru evitarea oricăror posibile confuzii. 
70 Persoanele obligate la raport potrivit Art.1146 alin.(2) NCC (de asemenea nou) sunt soţul supravieţuitor şi descendenţii 
defunctului „care vin efectiv şi împreuna la moştenirea legală” (Art.1146 alin.(1) NCC) numai dacă ar fi avut vocaţie 
concreta la moştenirea defunctului în cazul în care aceasta s-ar fi deschis la data donaţiei.  Prin urmare, persoanele obligate la 
raport potrivit Art.1146 alin.(2) nu sunt renunţători, deoarece vin efectiv la moştenire. 
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în reducţiune, recunoscut de doctrină, reducţiunea operând numai în limita cotei de rezervă cuvenite 

celui care a cerut-o, şi doar în beneficiul acestuia. 

Potrivit Art.1095, termenul de prescripţie al acţiunii în reducţiunea liberalităţilor excesive este de 3 

ani, ceea ce corespunde opiniilor exprimate în doctrină în lipsa unor prevederi exprese în CC.  Se 

codifică doctrina, de asemenea, sub aspectul momentului de la care începe să curgă termenul de 

prescripţie, precum şi al imprescriptibilităţii excepţiei de reducţiune (care poate fi invocată de către 

moştenitorul rezervatar ce posedă bunul ce face obiectul liberalităţii împotriva beneficiarului 

liberalităţii). 

Cu privire la ordinea reducţiunii, Art.1096 NCC introduce noi reguli, consacrate deja în doctrină:  

donaţiile concomitente se reduc toate deodată şi proporţional, dacă nu se stipulează altfel (alin.(4)), iar 

dacă beneficiarul donaţiei care ar trebui redusă este insolvabil, se va proceda la reducţiunea donaţiei 

anterioare (alin.(5)). 

Cu privire la efectele reducţiunii, Art.1097 introduce o noutate:  reducţiunea se poate realiza prin 

echivalent nu numai în situaţia înstrăinării bunului de către donatar, ci şi în cazul în care bunul a pierit 

dintr-o cauză imputabilă donatarului, ori asupra bunului au fost constituite drepturi reale (alin.(3)).  

Este, de asemenea, reglementată situaţia în care donaţia supusă reducţiunii a fost făcută unui 

moştenitor rezervatar care nu este obligat la raportul donaţiei, soluţia fiind că acesta va putea păstra în 

contul rezervei sale partea care depăşeşte cotitatea disponibilă (alin.(4)).  Alin.(5) al textului prevede, 

pentru ipoteza succesibilului obligat la raport, că, în cazul în care bunul este un bun imobil şi partea 

supusă reducţiunii reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea imobilului, donatarul poate păstra 

imobilul, urmând ca reducţiunea să se facă prin echivalent.  Menţionăm că Proiectul LPA NCC 

propune extinderea acestei dispoziţii şi la cazurile în care bunul donat este unul mobil. 

Art.1098 privind reducţiunea unor liberalităţi speciale reia situaţia reglementată la Art.844 CC, 

specificând că, dacă donaţia sau legatul au ca obiect un uzufruct, uz ori abitaţie, sau o rentă ori 

întreţinere viageră, moştenitorii rezervatari au opţiunea, pe lângă executarea liberalităţii sau 

abandonarea proprietăţii cotităţii disponibile, de a solicita şi reducţiunea, potrivit dreptului comun. 

NCC codifică doctrina şi cu privire la imputaţia liberalităţilor, Art.1099 cuprinzând o reglementarea 

completă a cazurilor de imputaţie, cu diferenţiere în funcţie de calitatea de moştenitor 

rezervatar/nerezervatar a imputatului, precum şi în funcţie de caracterul raportabil/neraportabil al 

liberalităţii. 

1.5.(d). Titlul IV „Transmisiunea şi partajul moştenirii” 

(i). Capitolul I „Transmisiunea moştenirii” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1100-1105]  Şi în materia transmisiunii moştenirii, NCC conţine reglementări mai 

riguroase şi mai bine sistematizate, beneficiind de interpretările date în practică şi în doctrină 

dispoziţiilor actuale.  Capitolul debutează cu o secţiune care cuprinde dispoziţii generale care 

guvernează materia, în cadrul căreia sunt incluse definiţiile noţiunilor de opţiune succesorală, respectiv 

acceptarea sau renunţarea la moştenire, şi succesibil, adică persoana cu vocaţie la moştenire care nu şi-

a exercitat dreptul de opţiune succesorală. 
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Art.1101 introduce expres regula opţiunii indivizibile şi neafectate de modalităţi, inspirată din Art.475 

CCI, dar acceptată deja şi în practică şi în literatura de specialitate româneşti, sancţiunea fiind nulitatea 

absolută. 

Art.1102 prevede soluţiile pentru ipoteza vocaţiei multiple la moştenire, regula fiind că moştenitorul 

care cumulează, în baza legii sau a testamentului, mai multe vocaţii la moştenire, va avea pentru 

fiecare din ele un drept de opţiune distinct.  Soluţia rezulta deja prin interpretarea Art.752 CC, şi 

presupune posibilitatea unor opţiuni diferite faţă de moştenirea legală şi cea testamentară, una putând 

fi acceptată şi cealaltă nu;  aceeaşi soluţie se aplică în prezent şi situaţiilor legatarului mai multor 

legate ce nu sunt indivizibile.  Alin.(2) teza a II-a din text reglementează cazul special al legatarului 

care are concomitent şi vocaţie succesorală legală şi a cărui cotă de moştenitor legal a fost redusă de 

către defunct, fără însă a îi fi încălcată rezerva;  acesta, potrivit textului, va putea exercita opţiunea 

doar ca legatar. 

Cât priveşte termenul de opţiune succesorală, actualmente de 6 luni, acesta este înlocuit cu un termen 

mai lung, de 1 an (Art.1103 alin.(1)).  În plus, alin.(3) al textului precizează, în mod corect, că acest 

termen va fi supus dispoziţiilor referitoare la suspendare şi repunere în termen prevăzute pentru 

termenele de prescripţie, clarificând interpretările diverse date în doctrină ca urmare a calificării 

termenului de opţiune succesorală ca termen de decădere.71  La alin.(2) sunt enumerate alte momente 

de la care poate începe să curgă termenul de opţiune, în afara regulii (data deschiderii moştenirii), cum 

ar fi, de exemplu, data naşterii celui chemat la moştenire, dacă naşterea s-a produs după deschiderea 

moştenirii, data la care legatarul a cunoscut sau trebuia sa cunoască legatul ş.a.m.d.  De asemenea, se 

prevede prorogarea termenului de opţiune succesorală pentru situaţia în care succesibilul solicită 

întocmirea inventarului anterior exercitării dreptului de opţiune succesorală, termenul de opţiune 

neîmplinindu-se mai devreme de 2 luni de la data la care acestuia i se comunică procesul-verbal de 

inventariere (Art.1104).  Este înlocuit, astfel, termenul actual de prorogare de 40 de zile (prevăzute la 

Art.706 alin.(2) CC), fără a mai fi fixat un termen maxim de întocmire a inventarului (3 luni în 

reglementarea actuală), deoarece, în practică, efectuarea inventarului poate dura şi mai mult de 1 an. 

În fine, în cadrul dispoziţiilor generale referitoare la opţiunea succesorală este reluată ipoteza de la 

Art.692 CC, respectiv situaţia succesibilului care a decedat fără a îşi exercita dreptul de opţiune 

succesorală (Art.1105), consacrându-se însă o altă soluţie decât cea prevăzută la Art.693 CC, respectiv 

exercitarea neunitară a opţiunii de către moştenitorii defunctului succesibil, „fiecare pentru partea sa” 

(alin.(1)) şi redistribuirea părţii renunţătorului. 

(b) Secţiunea a 2-a „Acceptarea moştenirii” 

[Art.1106-1119]  Dispoziţiile NCC privitoare la acceptarea moştenirii reiau, în general, 

reglementarea existentă, şi codifică soluţiile dominante în doctrină, cu câteva modificări. 

O modificare importantă este eliminarea acceptării pure şi simple a moştenirii.  Potrivit Art.1114, 

acceptarea moştenirii se va putea face numai sub ceea ce doctrina numeşte „beneficiu de inventar”, cu 

efectul că moştenitorii legali, precum şi legatarii universali sau cu titlu universal, vor răspunde pentru 

                                                      
71 Se impune modificarea Art.78 lit.a) din Legea nr.36/1995 care reglementează suspendarea procedurii succesorale notariale 
dacă au trecut 6 luni de la data deschiderii moştenirii, prin prelungirea termenului la 1 an.  Din informaţiile primite de la 
Beneficiar rezultă că a fost formulat un amendament la Proiectul LPA NCC pentru remedierea acestui aspect. 
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datoriile şi sarcinile moştenirii numai cu bunurile din patrimoniul succesoral (alin.(2)), în timp ce 

legatarul cu titlu particular nu va răspunde, de regulă, pentru datoriile şi sarcinile moştenirii, iar, prin 

excepţie, în cazurile prevăzute de lege, va răspunde, dar numai în limitele bunului sau bunurilor legate 

(alin.(3)). 

De asemenea, este consacrată acceptarea moştenirii de către creditorii succesibilului, pe cale oblică, în 

limita îndestulării creanţei lor, o posibilitate acceptată în doctrină (Art.1107). 

Art.1108 alin.(1) prevede felurile acceptării:  expresă sau tacită.  În ceea ce priveşte acceptarea tacită, 

NCC modifică, cel puţin la nivelul terminologic, condiţia ca din actul de acceptare tacită să reiasă 

neechivoc intenţia de acceptare prevăzută de reglementarea actuală, definind acceptarea tacită ca fiind 

actul sau faptul pe care succesibilul nu l-ar fi putut face decât în calitate de moştenitor (Art.1108 

alin.(3)), şi enumerând, cu titlu exemplificativ, acte considerate în practică şi în doctrină ca fiind acte 

de acceptare tacită (Art.1110).  Menţionăm că în doctrină şi în practică s-a subliniat că lipsa de echivoc 

este cea mai importantă condiţie a actului de acceptare tacită, din acesta trebuind să rezulte intenţia de 

a accepta moştenirea, fără să permită nicio altă interpretare.72  Noul text pare a fi doar o reformulare a 

acestei reguli, deşi considerăm că menţinerea termenului de „neechivoc” ar fi fost utilă, asigurând o 

interpretare unitară şi continuă a instituţiei. 

Art.1110 consacră regula potrivit căreia actele de dispoziţie, administrare definitivă ori folosinţă a 

bunurilor moştenirii pot avea valoare de acceptare tacită (alin.(2)), pe când actele de conservare, 

supraveghere şi de administrare provizorie nu valorează acceptare dacă din împrejurări nu rezultă că 

succesibilul şi-a însuşit prin ele calitatea de moştenitor (alin.(3)).  O noutate este reglementarea 

declaraţiei de neacceptare, prin care succesibilul care intenţionează să îndeplinească un act ce poate 

avea semnificaţia acceptării, dar nu doreşte să accepte moştenirea, declară că nu acceptă moştenirea, 

pentru a evita ca actul său să fie considerat acceptare (Art.1111). 

Acceptarea expresă se face prin act sub semnătură privată sau autentic (Art.1108 alin.(2));  dacă se 

face prin înscris autentic, notarul are obligaţia să o înscrie în registrul naţional notarial. 

NCC introduce noţiunea de renunţare tacită la moştenire ca prezumţie relativă care operează în 

cazurile în care succesibilul, deşi cunoaşte deschiderea moştenirii şi calitatea sa de succesibil, fiind 

„notificat” în condiţiile legii, nu îşi exercită opţiunea în termen (Art.1112).  Ca prim comentariu, 

această soluţie este contrară unor opinii exprimate în doctrină, deşi se admite că neexercitarea 

dreptului de opţiune produce efecte asemănătoare renunţării.73  Mai mult, textul pare să contravină 

regulii incluse la Art.1120 alin.(1) NCC, potrivit cu care renunţarea la moştenire nu se presupune.  

Inadvertenţa a fost deja sesizată, şi Proiectul LPA NCC propune completarea Art.1120 alin.(1) cu două 

excepţii de la regulă, dintre care una, prin trimitere, este prezumţia de la Art.1112.  Al doilea 

comentariu vizează utilizarea noţiunii de „notificare”, precum şi lipsa unui termen dilatoriu, ambele 

inadvertenţe fiind, de asemenea, sesizate şi corectate prin Proiectul LPA NCC, care propune 

modificarea Art.1112 cu înlocuirea termenului „notificare” cu „citare” şi, respectiv, introducerea unui 

                                                      
72 A se vedea şi Decizia nr.2193/1990 a Curţii Supreme de Justiţie, Secţia civilă. 
73 Problema renunţării tacite a fost rezolvată diferit în diferite legislaţii.  Art.784 CCF prevede ca regulă că renunţarea la 
moştenire nu poate fi prezumată (text reluat la Art.1120 alin.(1) NCC).  Art.633 CCQ prevede o prezumţie de acceptare tacită 
la expirarea termenului de opţiune general, şi de renunţare tacită dacă succesibilul este constrâns de instanţă să îşi exercite 
opţiunea şi nu o face (text preluat de NCC la Art.1113 alin.(2)). 
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alin.(2), care prevede că prezumţia va funcţiona numai dacă succesibilul a primit citaţia cu cel puţin 

trei luni înainte de expirarea termenului de opţiune succesorală. 

O altă noutate notabilă este posibilitatea dată oricărei persoane interesate de a cere reducerea 

termenului de opţiune succesorală pe cale de ordonanţă preşedinţială, pentru motive temeinice 

(Art.1113 alin.(1)).   Considerăm că, în practică, textul va trebui aplicat în corelare cu dispoziţia de la 

Art.1104, care dă posibilitatea prorogării termenului de opţiune în cazul în care succesibilul cere 

întocmirea inventarului, în sensul că dreptul succesibilului la prorogare va opera şi faţă de noul termen 

de opţiune succesorală redus pe cale de ordonanţă preşedinţială în temeiul Art.1113 alin.(1) şi, de 

asemenea, în sensul că persoana interesată nu va putea cere reducerea termenului de opţiune 

succesorală cu încălcarea dreptului succesibilului la prorogarea acestuia. 

Art.1113 alin.(2) introduce o a doua prezumţie de renunţare tacită la moştenire, inspirată din CCQ, 

pentru cazul în care succesibilul nu optează în termenul stabilit de instanţă. 

Cu privire la efectele acceptării, aşa cum menţionam mai sus, Art.1114 elimină implicit posibilitatea 

acceptării pure şi simple a moştenirii.  În toate cazurile, acceptarea se va face „sub beneficiu de 

inventar” (alin.(2) şi (3)).  Procedura de întocmire a inventarului, procesul-verbal de inventariere, 

măsurile speciale de conservare a bunurilor, sumelor de bani şi alte valori, sunt reglementate la 

Art.1115-1118, preluând, cu unele modificări, dispoziţiile Art.70, Art.71, Art.72, Art.73 alin.(1) şi (2) 

din Legea nr.36/1995. 

Altă noutate este reglementarea unor soluţii doctrinare care instituie excepţii de la regula că legatarul 

cu titlu particular nu suportă pasivul succesoral (alin.(3) teza a II-a). 

Potrivit Art.1114 alin.(4), în cazul înstrăinării bunurilor moştenirii după deschiderea acesteia, bunurile 

intrate în patrimoniul succesoral prin efectul subrogaţiei pot fi afectate stingerii datoriilor şi sarcinilor 

moştenirii. 

(c) Secţiunea a 3-a „Renunţarea la moştenire” 

[Art.1120-1124] Aşa cum menţionam şi mai sus, Art.1120 alin.(1) prevede regula că renunţarea la 

moştenire nu se presupune, deşi secţiunea precedentă conţine două texte care instituie prezumţii legale 

de renunţare la moştenire (Art.1112 şi Art.1113 alin.(2)).  Proiectul LPA NCC propune rectificarea 

deficienţei prin modificarea Art.1120. 

În afara celor două situaţii în care renunţarea este prezumată, renunţarea se face expres, în formă 

autentică (Art.1120 alin.(1),(2)).  Art.1120 alin.(2) prevede expres că, pe lângă notari, pot autentifica 

declaraţia de renunţare şi misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, în condiţiile şi cu 

respectarea limitelor impuse de lege.  Declaraţia de renunţare se va înscrie în registrul naţional 

notarial, pe cheltuiala renunţătorului (Art.1120 alin.(3)).  Acelaşi regim de publicitate este aplicabil şi 

pentru revocarea renunţării (Art.1123).  Menţionăm că acestea sunt singurele dispoziţii din materia 

moştenirii care menţionează că semnatarul actului suportă cheltuielile înscrierii în registrul naţional 

notarial, deşi, cel mai probabil, nu s-a intenţionat reglementarea unei situaţii de excepţie.  Se impune şi 

clarificarea acestui aspect în reglementarea specială privind registrul naţional notarial. 

Art.1122 introduce un termen de 3 luni în care creditorul poate exercita acţiune în revocarea renunţării 

frauduloase (reglementarea actuală nu precizează un termen, doctrina făcând, însă, trimitere la 

termenul general de prescripţie de 3 ani).  Admiterea acţiunii în revocare are valoare de acceptare a 
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moştenirii de către succesibilul debitor, dar numai în privinţa creditorului reclamant şi numai în limita 

creanţei acestuia. 

NCC conţine dispoziţii mai clare cu privire la revocarea renunţării decât reglementarea actuală.  

Art.1123 prevede, aşa cum s-a decis în mod constant şi sub actuala reglementare, că revocarea 

renunţării este permisă numai cu îndeplinirea a două condiţii:  ca ea să aibă loc în cursul termenului de 

opţiune, şi ca moştenirea să nu fi fost deja acceptată de alţi succesibili cu vocaţie pentru partea care i-

ar reveni (alin.(1)).  Ca noutate, NCC clarifică condiţiile de formă ale revocării renunţării, absente din 

CC, dar discutate în literatura de specialitate, ultima teză a alin.(1) al textului dispunând, prin trimitere 

la Art.1120, că revocarea renunţării se face în aceleaşi condiţii ca renunţarea (expresă, prin act 

autentic, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate).  Se elimină indirect posibilitatea revocării tacite 

sau forţate a revocării renunţării.  Potrivit alin.(2) al textului, ca urmare a retractării renunţării, 

succesibilul devine moştenitor acceptant.  Eliminarea acceptării pure şi simple în NCC elimină şi 

problema calificării acceptării rezultate din revocarea renunţării, acceptarea neputând fi făcută decât 

sub beneficiu de inventar.  Teza finală a alin.(2) prevede că bunurile moştenirii astfel acceptate vor fi 

luate în starea în care se găsesc şi sub rezerva drepturilor dobândite de terţi asupra lor.  Soluţia 

adoptată diferă parţial de cea acceptată de doctrină, potrivit cu care acceptarea prin revocarea 

renunţării produce efecte retroactive de la data deschiderii moştenirii (în timp ce NCC prevede că 

bunurile vor fi luate, dimpotrivă, în starea care se găsesc), dar cu respectarea drepturilor dobândite de 

terţi (soluţie menţinută şi de NCC). 

În fine, Art.1124 consacră un termen de prescripţie special de 6 luni pentru anularea actului de opţiune 

succesorală, calculat în caz de viciere a consimţământului prin violenţă de la încetarea acesteia, iar în 

celelalte cazuri din momentul în care titularul dreptului la acţiune a cunoscut cauza de nulitate relativă. 

(d) Secţiunea a 4-a „Sezina” 

 [Art.1125-1129]  Cu privire la sezină, NCC aduce câteva modificări regimului actual, unele 

rezultând din aparente inadvertenţe între texte, altele rezultând cu claritate din reglementare. 

Ca prim comentariu, există o anumită inconsecvenţă terminologică în texte, inconsecvenţă care, în 

opinia noastră, poate crea confuzii.  În reglementarea actuală (Art.653 alin.(1) CC), ca şi în literatura şi 

în practica dezvoltate sub regimul acesteia, sezina reprezintă nu intrarea în posesia moştenirii ca atare, 

cu conţinutul de drepturi pe care aceasta îl conferă, ci un beneficiu al legii în virtutea căruia numai 

anumiţi moştenitori, numiţi „sezinari”, au drept de posesiune a succesiunii din momentul morţii 

defunctului, fără a fi necesară atestarea prealabilă a calităţii de moştenitor. 

Aceasta fiind definiţia actuală a sezinei, definiţia din Art.1125 NCC (care nu menţionează caracterul 

acesteia de beneficiu prevăzut numai pentru unii moştenitori), şi denumirea marginală a Art.1127 NCC 

(„Dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari”), pot duce la concluzia că NCC nu ar mai 

considera sezina un beneficiu dat prin lege numai anumitor moştenitori, ci chiar „posesiunea 

moştenirii” (în sensul ei consacrat de stăpânire de fapt, drept de administrare şi drept de a exercita 

acţiunile defunctului), pe care o obţin atât moştenitorii sezinari, cât şi cei nesezinari, dar după reguli 

diferite.  Potrivit informaţiilor primite de la Beneficiar, a fost formulat un amendament la Proiectul 

LPA NCC în vederea remedierii acestui aspect, care are o înrâurire importantă asupra întregii secţiuni 

dedicate sezinei, astfel că analiza noastră de mai jos rămâne valabilă numai sub rezerva şi în măsura în 

care amendamentul respectiv nu clarifică toate aspectele menţionate.   
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Cu privire la legatarul universal sau cu titlu universal, Art.1128 NCC utilizează tot noţiunea de „intrare 

în stăpânirea de fapt a moştenirii” iar nu pe cea de „sezină”, putând induce ideea că, mai departe, sub 

noul regim al NCC, sezina nu ar mai reprezenta intrarea în posesia moştenirii ca atare de către orice 

clasă de moştenitori, ci doar intrarea în posesia moştenirii de către moştenitorii legali, fie ei sezinari 

sau nu.  De altfel, potrivit unei eventuale noi definiţii a sezinei pe care am putea-o desprinde din texte, 

utilizarea termenilor „sezinar” şi „nesezinar” nu s-ar mai justifica.  O altă inadvertenţă terminologică 

apare la Art.1127, care, în pofida denumirii sale marginale, utilizează în său noţiunea de „intrare în 

stăpânirea de fapt a moştenirii”, iar nu pe aceea de „dobândire a sezinei”, ceea ce, printr-o interpretare 

coroborată cu alte texte ale secţiunii, poate duce la concluzia că s-a strecurat o eroare în titlul 

articolului, care ar trebui să fie „Intrarea moştenitorilor legali nesezinari în stăpânirea moştenirii”, în 

loc de „Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari”.  Atragem atenţia că Proiectul LPA 

NCC propune o modificare a alin.(1) al Art.1127, constând în următorul text:  „Moştenitorii legali 

nesezinari dobândesc sezina numai după eliberarea certificatului de moştenitor, dar cu efect retroactiv 

din ziua deschiderii moştenirii”;  or, moştenitorii nesezinari nu pot, prin definiţie, dobândi „sezina” ca 

atare, ci doar ,  „posesia moştenirii”.   

O altă inadvertenţă în noua reglementare priveşte conţinutul de drepturi conferit de sezină, respectiv, 

de intrarea în posesia moştenirii.  În primul rând, aşa cum s-a arătat în literatură, sezina este 

„posesiunea moştenirii”, unde noţiunea de „posesiune” are o accepţiune specială, independentă de 

stăpânirea de fapt a bunurilor succesorale, care poate aparţine şi unui terţ (cu dreptul sezinarului de a 

formula acţiune petitorie sau posesorie împotriva acestuia), şi care cuprinde dreptul de administrare a 

bunurilor succesorale şi drepturile şi acţiunile patrimoniale dobândite prin moştenire.  Urmând această 

soluţie, NCC consacră expres o definiţie a sezinei care, „pe lângă stăpânirea de fapt exercitată asupra 

patrimoniului succesoral”, conferă moştenitorilor şi dreptul de administrare şi dreptul de a exercita 

drepturile şi acţiunile defunctului (Art.1125).  (Aşa cum menţionam mai sus, aceasta este definiţia dată 

în prezent intrării în stăpânirea moştenirii, sau dobândirii posesiei moştenirii, în timp ce sezina este 

dobândirea posesiei moştenirii în mod anticipat, în condiţiile legii, de către anumite categorii de 

moştenitori legali, expres prevăzute de lege.)  Dincolo de această aparentă modificare/inadvertenţă, ca 

un al doilea comentariu, observăm că, în Art.1126 alin.(2), legiuitorul NCC prevede că sezinarii 

dobândesc de drept, înainte de atestarea notarială sau judiciară a calităţii lor de moştenitori, „stăpânirea 

de fapt a moştenirii”, fără a se prevedea expres că aceştia ar dobândi şi dreptul de administrare şi 

dreptul de a exercita acţiunile defunctului - care, potrivit definiţiei de la Art.1125, sunt prevăzute 

cumulativ şi nu se includ una pe alta.  În opinia noastră, pentru evitarea oricăror neclarităţi, Art.1126 

alin.(2) ar trebui completat.  În orice caz, considerăm că se impune o armonizare a textelor secţiunii, 

astfel încât din acestea să rezulte fără dubiu conţinutul noţiunii şi modul de operare al sezinei. 

Dincolo de aspectele menţionate mai sus, NCC modifică sfera moştenitorilor sezinari, care în prezent 

îi cuprinde pe descendenţi şi ascendenţi, restrângând-o, pe de o parte, numai la ascendenţii şi 

descendenţii privilegiaţi, şi pe de altă parte extinzând-o la soţul supravieţuitor şi, în lipsa acestor 

categorii, deci cu caracter subsidiar, la colateralii privilegiaţi (Art.1126).  Cu privire la, moştenitorii 

nesezinari, codificând soluţia adoptată în practică, Art.1127 alin.(1) prevede că aceştia intră în 

stăpânirea de fapt a moştenirii în mod retroactiv, de la data emiterii certificatului de moştenitor.  

Moştenitorul nesezinar nu poate fi însă urmărit în calitate de moştenitor până la intrarea în stăpânirea 

de fapt a moştenirii (alin.(2)). 
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Art.1128 reglementează intrarea în stăpânirea moştenirii de către legatarul universal, şi cel cu titlu 

universal, conservând soluţiile date în reglementarea actuală (Legea nr.36/1995).  Art.1129 

reglementează predarea legatului cu titlu particular, de asemenea cu menţinerea soluţiei actuale. 

(e) Secţiunea a 5-a „Petiţia de ereditate” 

[Art.1130-1131]  NCC consacră in terminis noţiunea de petiţie de ereditate, absentă ca 

atare din CC, dar acceptată de doctrină şi de practică, fără a o defini.  Din Art.1130 şi Art.1131 rezultă, 

însă, că petiţia de ereditate îşi păstrează în noua reglementare figura juridică deja consacrată în 

literatură, şi anume aceea de acţiune prin care o persoană care se pretinde succesor cu vocaţie 

universală sau cu titlu universal poate obţine recunoaşterea calităţii de moştenitor contra oricărei 

persoane care, pretinzând că se întemeiază pe titlul de moştenitor, posedă toate sau o parte din bunurile 

din patrimoniul succesoral (Art.1130).  Potrivit Art.1131 alin.(1), efectul recunoaşterii calităţii de 

moştenitor constă în obligarea pârâtului la restituirea bunurilor deţinute fără titlu, restituirea urmând a 

se face potrivit dispoziţiilor care reglementează restituirea prestaţiilor (Art.1035-1049 NCC).  Se vor 

considera valabile actele de conservare sau de administrare încheiate de către deţinătorul fără titlu cu 

terţii, în măsura în care ele profită moştenitorului, precum şi actele de dispoziţie cu titlu oneros 

încheiate cu terţii de bună-credinţă, sub rezerva îndeplinirii formalităţilor de carte funciară (Art.1131 

alin.(2)). 

(f) Secţiunea a 6-a „Certificatul de moştenitor” 

[Art.1132-1134]  NCC integrează în corpul codului civil definiţia certificatului de 

moştenitor reglementată la Art.83 din Legea nr.36/1995.  Menţionăm că articolul reiterează prevederea 

din legea specială, scoţând-o însă din contextul procedurii succesorale notariale acolo reglementate 

(Art.83 din Legea nr.36/1995 prevede şi termenul de emitere a certificatului de moştenitor, raportat la 

momentul încheierii finale notariale). 

În ceea ce priveşte efectele certificatului de moştenitor, este preluat Art.88 alin.(1) teza a II-a din 

Legea nr.36/1995 (Art.1133 alin.(1)).  La alin.(2) al textului, ca noutate, este reglementată obligaţia 

notarului de a lichida regimul matrimonial înainte de a stabili componenţa patrimoniului succesoral. 

Acţiunea privind declararea nulităţii certificatului de moştenitor este, de asemenea, reglementată prin 

transpunerea în NCC a Art.88 alin.(1) teza I din Legea nr.36/1995 (Art.1134). 

(ii). Capitolul II „Moştenirea vacantă” 

[Art.1135-1140]  NCC conţine o reglementare mult mai detaliată a vacanţei moştenirii 

decât actuala reglementare, soluţionând totodată unele probleme ridicate în literatura de specialitate cu 

privire la cazurile de vacanţă.  Art.1135 defineşte moştenirea vacantă cu acoperirea celor două ipoteze 

discutate în doctrină:  atât cazul lipsei totale a moştenitorilor legali şi testamentari (alin.(1)), cât şi 

cazul în care lipsesc moştenitorii legali, iar defunctul a constituit legat numai pe o parte a moştenirii 

(alin.(2)). 

Art.1136 NCC preia dispoziţiile Art.73 alin.(3) din Legea nr.36/1995 privind administrarea provizorie 

a bunurilor moştenirii, cu modificarea că numirea curatorului se va face, potrivit noii reglementări, de 

către reprezentantul autorităţii locale, iar nu de către notar.  Terminologic, „autoritatea administrativ-

teritorială" a fost înlocuită cu „organul care reprezintă comuna, oraşul sau, după caz, municipiul". 
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NCC consacră o procedură prealabilă constatării vacanţei moştenirii.  Potrivit Art.1137, dacă într-un 

termen de un an şi şase luni de la deschiderea moştenirii nu s-a prezentat niciun succesibil, notarul va 

proceda la somarea tuturor succesibililor, prin publicitate (alin.(1),(2)).  Vacanţa moştenirii se constată 

dacă niciun succesibil nu se prezintă în termenul fixat (alin.(3)).  Stabilind un termen mai mare cu 6 

luni decât termenul de opţiune succesorală în care succesibilii să se prezinte pentru a culege 

moştenirea care altfel ar rămâne vacantă, legiuitorul NCC instituie o protecţie specială eventualilor 

succesibili într-o astfel de situaţie.  Pe de altă parte, se poate susţine că protecţia ar fi fost asigurată 

prin aceea că termenul de opţiune succesorală suportă suspendarea/repunerea în termen similar 

termenelor de prescripţie extinctivă, iar acordarea acestui termen special este nejustificată.  Art.1137 

se poate interpreta în sensul că, în toate situaţiile în care nu s-a prezentat niciun succesibil în termenul 

de un an rezervat exercitării opţiunii succesorale, ori vocaţiile succesibililor care s-au prezentat nu 

acoperă întreaga masă succesorală, notarul va trebui să mai lase să treacă un termen de 6 luni, după 

care să procedeze la somarea succesibililor. 

De asemenea, textul stabileşte natura imperativă a dispoziţiilor referitoare la dreptul statului de a 

culege moştenirea vacantă, orice clauză testamentară contrară fiind nulă absolut. 

Intrarea în stăpânirea moştenirii vacante de către comună, oraş sau municipiu se face, cu efect 

retroactiv de la data deschiderii acesteia, de îndată ce toţi succesibilii cunoscuţi au renunţat la 

moştenire ori la împlinirea termenului prevăzut la Art.1137 (Art.1139 alin.(1)).  Notăm că textul pare 

că tranşează problema sezinei statului, controversată în doctrină, arătând că intrarea în stăpânirea de 

fapt a moştenirii nu depinde de nicio altă formalitate (cum ar fi obţinerea de la notarul competent a 

unui certificat de vacanţă, ori a unui alt document care să contate vacanţa şi/sau dreptul comunei, 

oraşului ori municipiului de a dobândi bunurile moştenirii).  Se poate înţelege, însă, din interpretarea 

coroborată a textelor, că va fi necesar ca notarul să constate, întâi, renunţarea tuturor succesibililor, ori 

împlinirea termenului prevăzut la Art.1137.  Procedura de constatare a vacanţei şi intrare în stăpânirea 

de fapt a moştenirii va trebui reglementată prin legea specială. 

La alin.(2) se consacră expres principiul potrivit căruia statul răspunde pentru pasivul succesoral în 

limitele activului succesoral, ca, de altfel, potrivit noii reglementări, toţi moştenitorii legali şi 

testamentari. 

Potrivit Art.1140, vacanţa moştenirii poate fi desfiinţată, moştenitorii putând exercita petiţia de 

ereditate împotriva comunei, oraşului sau municipiului.  NCC pare astfel că îmbrăţişează teza 

doctrinară (susţinută şi de jurisprudenţă), potrivit căreia statul culege moştenirea vacantă în calitate de 

moştenitor, deoarece în alte condiţii petiţia de ereditate nu ar putea fi exercitată.  Cu toate acestea, 

există şi indicii că s-a optat pentru dobândirea moştenirii în temeiul suveranităţii, întrucât, pe de o 

parte, nu se instituie un drept de opţiune succesorală pentru comună, oraş sau municipiu, acestea 

culegând automat moştenirea vacantă la expirarea termenelor şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de lege, exheredarea „statului” nefiind permisă (Art.1139).  Mai mult, constatăm că Art.1137 stabileşte 

calitatea de succesor a unităţii administrativ-teritoriale de la locul situării bunurilor, ceea ce sugerează, 

o dată în plus, ideea că dobândirea moştenirii se face în temeiul suveranităţii, nu al unui drept la 

moştenire.  În acelaşi sens, Art.553 alin.(3) NCC prevede că moştenirile vacante aflate în străinătate se 

cuvin statului român. 



 

191 
 

(iii). Capitolul III „Amintirile de familie” 

[Art.1141-1142]  NCC consacră noţiunea de amintire de familie, ca fiind bunuri ce au 

aparţinut membrilor familiei şi stau mărturie istoriei acesteia, precum şi corespondenţa şi arhivele de 

familie, decoraţiile, armele de colecţie, portretele de familie, documentele şi orice alte bunuri cu 

semnificaţie morală deosebită pentru respectiva familie (Art.1141).  Art.1142 stabileşte regimul juridic 

al acestor bunuri, regula fiind indiviziunea, cu un regim special, întrucât moştenitorii nu au decât calea 

partajului voluntar pentru a ieşi din indiviziune cu privire la bunurile ce constituie amintiri de familie 

(alin.(1), regulă reluată la alin.(2)).  Dacă partajul voluntar nu este consimţit şi moştenitorii rămân în 

indiviziune, bunurile vor fi depozitate la unul sau mai mulţi moştenitori, sau în locul convenit ori 

stabilit de instanţă (alin.(3)).  Moştenitorul depozitar are calitatea procesuală activă în acţiunea în 

revendicarea bunului ce constituie amintire de familie de la cel care îl deţine pe nedrept (alin.(4)).  

Actele de înstrăinare, împrumut sau locaţiune referitoare la un astfel de bun se pot încheia numai cu 

acordul tuturor coindivizarilor (alin.(4)). 

(iv). Capitolul IV „Partajul succesoral şi raportul” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale referitoare la partajul 

succesoral” 

[Art.1143-1145]  Cu privire la starea de indiviziune, NCC reiterează dispoziţiile actuale 

(Art.728 CC), aplicându-se, de asemenea, regulile de drept comun din materia coproprietăţii.  De 

asemenea, se menţine fără modificări notabile reglementarea actuală a partajului voluntar, cu o mai 

bună sistematizare şi includerea concluziilor doctrinare (Art.1144).  Ca noutate, este legiferată 

obligativitatea formei autentice a convenţiei de partaj privind imobilele, punându-se astfel capăt unei 

controverse doctrinare. 

Art.1145 dispune, cu titlu de principiu, că bunurile moştenirii pot face obiectul unor măsuri 

conservatorii. 

(b) Secţiunea a 2-a „Raportul donaţiilor” 

[Art.1146-1154]  NCC reia noţiunea de raport al donaţiilor existentă în reglementarea 

actuală, adăugând, pe lângă obligaţia de raport a descendenţilor, şi obligaţia de raport a soţului 

supravieţuitor, actualmente reglementată de Legea nr.319/1944.  Ca element de noutate, Art.1146 

alin.(2) adoptă o soluţie diferită de cea din reglementarea actuală (Art.753 CC, care prevede că 

donatarul este obligat la raport chiar dacă nu avea calitatea de a moşteni la momentul încheierii 

contractului de donaţie, ci doar la momentul deschiderii succesiunii),74 consacrând regula că 

moştenitorii sunt obligaţi la raport - dacă nu au fost scutiţi de testator - numai dacă ar fi avut vocaţie 

concretă la moştenirea defunctului în cazul în care aceasta s-ar fi deschis la data donaţiei. 

Cu privire la scutirea de raport a renunţătorului la moştenirea legală, Art.1147 menţine regimul actual, 

instituind, la alin.(1), regula conform căreia renunţătorul nu este obligat la raport, urmând a păstra 

bunul donat în limitele cotităţii disponibile, iar, la alin.(2), excepţia:  în situaţia în care actul de donaţie 

obligă la raport chiar şi în cazul în care donatarul renunţă la moştenire, raportul este datorat pentru 

                                                      
74 Care prevede că donatarul este obligat la raport chiar dacă nu avea calitatea de a moşteni la momentul încheierii 
contractului de donaţie, ci doar la momentul deschiderii succesiunii. 
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valoarea care depăşeşte partea la care ar fi avut dreptul donatarul ca moştenitor legal, pentru a 

preîntâmpina inegalităţi între descendenţi. 

Art.1148 codifică doctrina în ceea ce priveşte persoanele care au dreptul de a solicita raportul 

donaţiilor, respectiv descendenţii şi soţul supravieţuitor, precum şi creditorii acestora. 

NCC menţine dispoziţiile actuale privind caracterul personal al obligaţiei de raport, prevăzut expres.  

Se instituie regula conform căreia moştenitorul datorează raportul numai pentru donaţiile primite 

personal de la donator (Art.1149 alin.(1)).  Ca şi în prezent (Art.755 CC), regula se aplică şi în cazul 

descendentului donatarului care vine în nume propriu la moştenirea donatorului, acesta nefiind obligat 

să raporteze donaţia făcută ascendentului său (alin.(2)).  Însă, aşa cum s-a stabilit în doctrină şi în 

practică, prin excepţie, raportul este datorat când descendentul vine la moştenire prin reprezentare 

succesorală (alin.(3)).  Diferenţele dintre noua şi actuala reglementare sunt date de lărgirea sferei 

reprezentaţilor, la care au fost adăugaţi, aşa cum arătam mai sus, şi nedemnii şi, potrivit Proiectului 

LPA NCC, renunţătorii. 

Excepţiile de la obligaţia de raport, prevăzute expres la Art.1150 NCC, sunt similare cu prevederile 

actuale (Art.759, Art.760, Art.762 CC).  Sunt scutite de raport în mod expres donaţiile deghizate sau 

făcute prin interpunere de persoane, care sunt prezumate a fi făcute cu scutire de raport, dacă nu se 

dovedeşte contrariul (Art.1150 alin.(1) lit.b)).  Alin.(2) reglementează situaţia pieirii fortuite a bunului 

de orice fel (nu doar imobil, ca în reglementarea actuală - Art.760 CC), precum şi obligaţia raportării 

indemnizaţiei de asigurare, nereglementate de CC. 

Ca noutate, NCC înlocuieşte regula raportării în natură, consacrată la Art.764 CC, cu principiul 

raportării prin echivalent, după modelul CCQ (Art.1151 alin.(1),(2)), pentru asigurarea stabilităţii 

circuitului juridic civil.  Alin.(3)-(6) ale aceluiaşi articol codifică şi unifică categoriile de raport prin 

echivalent reglementate trunchiat de CC, dar consacrate de doctrina românească. 

NCC codifică, de asemenea, căile de realizare a raportului identificate de doctrină, respectiv buna 

învoială sau acţiunea în instanţă, aceasta din urmă putând fi formulată distinct sau incidental în cadrul 

partajului (Art.1152 alin.(1)).  Menţionăm că Proiectul LPA NCC propune modificarea textului, 

indicând că raportul se realizează în cadrul partajului, şi eliminând referirile la tipurile de cereri - 

principală sau incidentală - prin care se poate realiza raportul prezente în textul publicat.  Raportul 

cerut de unul dintre moştenitori profită şi celorlalţi moştenitori (Art.1152 alin.(2)).  Cu privire la 

termenul de prescripţie al cererii de raport, acesta este termenul general recunoscut şi de doctrină, de 3 

ani de la data la care cel îndreptăţit să ceară raportul a cunoscut donaţia, dar nu mai devreme de data 

deschiderii moştenirii sau de data predării bunului, dacă această dată este ulterioară deschiderii 

moştenirii. 

În ceea ce priveşte regulile de evaluare a bunului în cazul raportului prin echivalent, notăm referinţa 

care se face la valoarea bunului de la „momentul judecăţii” (Art.1153 alin.(1)).  Datorită raportării la o 

fază procesuală, acest text nu acoperă însă situaţia realizării raportului prin bună învoială, o deficienţă 

a textului care ar trebui îndreptată.75  Alin.(2) al textului, inspirat din CCF, stabileşte reguli de evaluare 

                                                      
75 „Momentul judecăţii” se doreşte a fi momentul realizării raportului (Tabel CDEP).  Considerăm că o exprimare mai 
potrivită ar fi fost chiar „momentul realizării raportului", pentru a acoperi şi situaţia realizării raportului prin bună învoială în 
cadrul procedurii succesorale. 
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a bunului în situaţia înstrăinării, înlocuirii bunului anterior cererii de raport, precum şi în cazul 

devalorizării inevitabile a bunului datorită naturii sale.  La alin.(3) este reglementată indexarea sumelor 

de bani supuse raportului cu indicele inflaţiei. 

Art.1154 dispune cu privire la ameliorările şi degradările bunului donat în cazul raportului în natură. 

(c) Secţiunea a 3-a „Plata datoriilor” 

[Art.1155-1159]  NCC unifică în această secţiune, intitulată generic „Plata datoriilor”, atât 

dispoziţii referitoare la divizarea de drept a pasivului succesoral între moştenitori (textele reiau 

prevederile Art.774, Art.775, Art.777, Art.893, Art.896, Art.902, Art.1060 CC), cât şi dispoziţiile 

referitoare la raportul datoriilor (Art.738 CC). 

Art.1155 prevede regula contribuţiei proporţionale a moştenitorilor universali şi cu titlu universal la 

plata datoriilor şi sarcinilor moştenirii (alin.(1)), precum şi excepţiile de la această regulă (alin.(3)).  

De asemenea, se prevede că, înainte de partaj, creditorii ale căror creanţe provin din conservarea sau 

din administrarea bunurilor moştenirii, ori s-au născut înainte de deschiderea moştenirii, pot cere să fie 

plătiţi din bunurile aflate în indiviziune, inclusiv pe calea executării silite a acestor bunuri (alin.(3)). 

Se reiterează reglementarea actuală (Art.785 CC) sub aspectul acţiunii revocatorii şi a dreptului 

creditorilor personali ai moştenitorilor de a fi prezenţi la partaj, eliminându-se însă dreptul de opoziţie 

al acestora (Art.1156).  Se consacră expres dreptul de prioritate al creditorilor moştenirii faţă de 

creditorii personali ai moştenitorilor, articol aplicabil şi legatarilor cu titlu particular, dacă obiectul 

legatului nu este un bun individual determinat (Art.1156 alin.(5)).  Art.1157 include dispoziţii exprese 

cu privire la regresul între moştenitori şi reglementează cazul insolvabilităţii unuia dintre moştenitori. 

În ce priveşte raportul datoriilor, menţionat laconic în CC (Art.738), noua reglementare este mai 

detaliată, codificând doctrina cu privire la situaţiile în care moştenitorul are una sau mai multe datorii 

certe şi lichide faţă de moştenire, datorii care se lichidează prin luare mai puţin sau prin raport în limita 

părţii sale din bunurile moştenirii (Art.1158 alin.(1),(2)).  Raportul nu operează în privinţa creanţei 

moştenitorului, dar dacă moştenitorul are dubla calitate de creditor şi debitor al moştenirii, poate opera 

compensaţia legală, chiar fără a fi îndeplinite condiţiile acesteia (alin.(3)).  Raportul datoriilor se poate 

realiza şi înainte de partajul succesoral, de comun acord (alin.(4)). 

În fine, potrivit Art.1159 NCC, creditorii defunctului pot cere executarea împotriva moştenitorilor, pe 

bază de titlu executoriu, potrivit NCPC. 

(d) Secţiunea a 4-a „Partajul de ascendent” 

[Art.1160-1163]  NCC reia, într-o exprimare şi sistematizare superioare, prevederile legale 

existente privind partajul de ascendent, respectiv dreptul ascendenţilor de a face partajul bunurilor lor 

între descendenţi.  Cu privire la ineficacitatea partajului de ascendent, de la regula nulităţii absolute a 

partajului care nu cuprinde toţi descendenţii care îndeplinesc condiţiile pentru a veni la moştenire, fie 

în nume propriu, fie prin reprezentare succesorală, se introduce, ca element de noutate de inspiraţie 

doctrinară o excepţie:  în cazul în care partajul nu a cuprins reprezentantul, dar l-a cuprins pe cel 

reprezentat, acesta rămâne valabil (Art.1163 alin.(2)). 



 

194 
 

1.6. Cartea a V-a „Despre obligaţii” 

[Art.1164-1649]  Primele opt titluri ale Cărţii a V-a „Despre obligaţii” conţin o serie de 

dispoziţii cu caracter esenţial pentru viitoarele baze ale sistemului de drept privat românesc.  Aici se 

reglementează de principiu materiile aplicabile tuturor obligaţiilor, respectiv unele dispoziţii generale, 

izvoarele obligaţiilor (incluzând aici, printre altele, extrem de importantele capitole privind contractele 

şi răspunderea civilă), modalităţile obligaţiilor, obligaţiile complexe, executarea obligaţiilor, 

transmisiunea şi transformarea acestora, stingerea obligaţiilor şi restituirea prestaţiilor. 

Aceste prevederi ale NCC constituie rezultatul unui major efort de sinteză între soluţiile cuprinse în 

actualul CC, Codul comercial şi legislaţia specială actualmente în vigoare, cu valorificarea concluziilor 

doctrinei şi ale jurisprudenţei în domeniu.  Nu în ultimul rând, s-au utilizat cu înţelepciune experienţele 

rezultate din coduri civile adoptate relativ mai recent (cum este cazul CCQ) ori cu mai multă vreme în 

urmă (cazul CCI), dar şi unele proiecte de unificare a dreptului privat (cazul PDEC sau al Principiilor 

Unidroit). 

[Impact]  Având în vedere că prevederile din reglementarea generală se referă în principal la 

probleme de drept substanţial, impactul financiar, bugetar sau de resurse umane nu va fi unul foarte 

direct, imediat sau semnificativ. 

Dintre noutăţile de substanţă aduse de noua reglementare, menţionăm următoarele: 

- Reglementarea răspunderii pre-contractuale, îndeosebi pentru negocierea cu rea-credinţă, 

divulgarea sau folosirea neautorizată a informaţiilor confidenţiale, retragerea intempestivă a 

ofertei; 

- Reglementarea mai detaliată a mecanismului de încheiere a contractului prin ofertă urmată de 

acceptare; 

- Reglementarea clauzelor standard şi limitarea efectelor pe care le pot produce acestea; 

- Modificarea sub mai multe aspecte a regimului viciilor de consimţământ (de exemplu, numai 

eroarea esenţială va deschide calea unei acţiuni în anularea contractului, iar eroarea asupra 

naturii sau obiectului contractului este tratată ca o cauză de nulitate relativă, iar nu ca un motiv 

de nulitate absolută ca până în prezent;  reglementarea erorii de drept;  reglementarea expresă a 

dolului prin reticenţă;  posibilitatea de a cere anularea contractului pentru orice tip de dol, 

inclusiv dolus incidens;  posibilitatea, în anumite condiţii, de a califica drept violenţă şi actele de 

ameninţare cu exerciţiul unui drept;  extinderea domeniului de aplicare a leziunii pentru 

protejarea oricărei persoane care a contractat în condiţiile unei stări de nevoie, de lipsă de 

experienţă ori de lipsă de cunoştinţe etc.); 

- Modificări ale dispoziţiilor ce vizează obiectul contractului (imposibilitatea iniţială a obiectului 

contractului nu va atrage în principiu nevalabilitatea contractului:  posibilitatea de a se contracta 

şi asupra unor bunuri aparţinând unui terţ etc.); 

- În materia nulităţii, instituirea nulităţii relative ca regulă; nulitatea absolută va fi aplicată numai 

dacă această sancţiune rezultă neîndoielnic din lege;  extinderea efectului retroactiv al nulităţii şi 

la contractele cu executare succesivă;  acceptarea posibilităţii declarării nulităţii prin convenţia 

părţilor (nulitatea amiabilă) etc.; 
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- Modificarea regulii de suportare a riscului în materie contractelor translative de proprietate 

(riscul va fi suportat întotdeauna de debitorul obligaţiei de predare, afară de cazul în care acesta 

a fost pus în întârziere); 

- Adoptarea unor reglementări detaliate pentru materia reprezentării, pactul de opţiune, 

promisiunea de a contracta, stipulaţia pentru altul, promisiunea faptei altuia şi simulaţie; 

- În materia răspunderii civile delictuale, se adoptă includerea unor soluţii consacrate în doctrină 

şi jurisprudenţă, cum ar fi:  răspunderea pentru vătămarea unui interes, iar nu numai a unui drept 

subiectiv, răspunderea în cazul neîndeplinirii unei activităţi impuse de lege sau de ordinul 

superiorului, extinderea răspunderii comitentului pentru fapta prepusului, definirea pazei 

juridice etc.; 

- Instituirea obligaţiei Ministerului Finanţelor Publice de a se întoarce pe cale judiciară împotriva 

persoanei care a cauzat prejudiciul pentru care statul are a răspunde; 

- Modificarea regulilor privind rezoluţiunea şi rezilierea contractului (prin stabilirea posibilităţilor 

de a ajunge la desfiinţarea contractului fără intervenţia instanţelor judecătoreşti); 

- Schimbarea reglementărilor cu privire la punerea în întârziere (extinderea cazurilor de punere în 

întârziere de drept;  obligaţia creditorului de a acorda un termen de executare odată cu punerea 

în întârziere etc.); 

- Facilitarea executării obligaţiei de a face, prin suprimarea cerinţei de a obţine încuviinţarea 

prealabilă a instanţei de judecată în caz de neexecutare din partea debitorului; 

- Recunoaşterea posibilităţii instanţelor de a reduce clauza penală; 

- Modificarea regimului transmisiunii şi transformării obligaţiilor (reglementarea cesiunii 

contractului;  simplificarea formalităţilor pentru opozabilitatea cesiunii de creanţă faţă de 

debitorul cedat;  reglementarea preluării de datorie etc. 

Există dispoziţii importante ale NCC din care rezultă preocuparea legiuitorului de a stabili reguli cât 

mai flexibile, care să permită părţilor să rezolve diverse probleme contractuale în mod direct, fără 

intervenţia instanţelor judecătoreşti, aşa cum se cere în prezent (de exemplu, aşa cum am arătat mai 

sus, consacrarea legislativă a admisibilităţii nulităţii amiabile, posibilitatea emiterii unor declaraţii 

unilaterale de rezoluţiune sau reziliere a contractului, simplificarea formalităţilor de executare în 

domeniul obligaţiilor de a face etc.). 

Cu toate acestea, este de aşteptat ca, per ansamblu, intrarea în vigoare a NCC să ducă la o sporire a 

numărului de litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti.  Această estimare se bazează, în primul 

rând, pe multiplicarea numărului de norme juridice incluse în NCC comparativ cu cele existente în CC 

actual.  În al doilea rând, există numeroase prevederi din NCC care conferă instanţelor prerogative de a 

interveni în raporturile contractuale dintre părţi, care fie erau absente din CC sau Codul comercial 

actuale, fie existau într-o formă atenuată (de exemplu, posibilitatea instanţei de a determina preţului 

sau a oricărui alt element contractual - Art.1232-1234, înlocuirea clauzelor nule cu prevederile legale 

aplicabile - Art.1255 (aceasta se dispune că se realizează de drept, dar instanţa va trebui totuşi să 

intervină în caz de neînţelegeri între părţi), reducerea prestaţiei victimei violenţei sau dolului - 

Art.1257, adaptarea sau încetarea contractului în caz de impreviziune - Art.1271, stabilirea, pe calea 
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ordonanţei preşedinţiale, a unui termen pentru acceptarea sau refuzul ofertei irevocabile sau a pactului 

de opţiune - Art.1278, determinarea voinţei probabile a părţilor în cazul în lipsa stipulării unor criterii 

clare de evaluare a îndeplinirii condiţiei, ca modalitate a actului juridic - Art.1404, stabilirea judiciară 

a termenului, ca modalitate a obligaţiei - Art.1415, Art.1495 etc.). 

În al treilea rând, în plus faţă de situaţiile enumerate mai sus, se constată o veritabilă eroziune a forţei 

obligatorii a contractului, rezultând din mecanisme cum sunt (aşa cum s-a menţionat mai sus) 

adaptarea sau încetarea contractului în caz de impreviziune - Art.1271, reducerea prestaţiilor în caz de 

neexecutare de mică însemnătate a contractului - Art.1516, Art.1551, obligaţia creditorului de a acorda 

un termen de executare rezonabil în cazul punerii în întârziere, ţinând seama de natura obligaţiei şi de 

împrejurări - Art.1522, reducerea penalităţii excesive - Art.1541, imposibilitatea interzicerii cesiunii 

unei creanţe băneşti - Art.1570 etc. 

Procesul de asimilare a noilor prevederi din materia obligaţiilor va fi unul extrem de solicitant pentru 

toţi cei implicaţi în procesul de aplicare a legii, fie ei magistraţi, avocaţi sau justiţiabili.  Apreciem că 

este esenţială organizarea de viitoare programe de pregătire profesională adresate magistraţilor şi 

avocaţilor, care să se concentreze pe prezentarea şi explicarea noilor reguli, astfel încât să se limiteze 

eventualele soluţii contradictorii care ar putea succede intrării în vigoare a NCC.  În acest context, aşa 

cum am arătat-o deja, se cuvine amintit că mare parte din noile texte din materia obligaţiilor provin din 

legislaţii străine (CCQ, CCI, CEO etc.) sau din proiecte de unificare a dreptului privat.  Ni se pare 

aşadar fundamentală asigurarea accesului persoanelor implicate în aplicarea NCC la materiale 

documentare de calitate (doctrină şi practică judiciară) care să explice interpretările atribuite 

prevederilor preluate de redactorii NCC în jurisdicţiile de origine.  Nu în ultimul rând, ar fi extrem de 

utilă din perspectiva viitoarei munci de interpretare a noii legislaţii, realizarea unei ediţii oficiale a 

NCC care să includă, pentru fiecare articol în parte, indicarea surselor utilizate ca inspiraţie pentru 

redactarea acestuia. 

Pe lângă meritele sale incontestabile, analiza detaliată a prevederilor NCC din materia generală a 

obligaţiilor a identificat existenţa unor zone asupra cărora este necesar a se interveni legislativ înainte 

de intrarea în vigoare a NCC.  Astfel, am constatat, astfel după cum vom explica mai pe larg în cele de 

mai jos, în cuprinsul prezentului raport,  (i) existenţa de probleme de lipsă de compatibilitate între 

unele dintre prevederile NCC;  (ii) necesitatea de a clarifica unele prevederi al căror sens este obscur;  

(iii) repetarea aceloraşi dispoziţii în diferite părţi ale NCC;  (iv) renunţarea la unele soluţii tradiţionale 

pentru dreptul civil român. 

1.6.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1164-1165]  Art.1164 prezintă o definire legislativă a noţiunii de „obligaţie”, iar 

Art.1165 conţine o enumerare a izvoarelor obligaţiilor.  Spre deosebire de reglementarea din CC, se 

renunţă atât la noţiunea de cvasi-contract, cât şi la cea de cvasi-delict.  Remarcăm, însă, terminologia 

relativ inconsecventă cu privire la noţiunea de acte juridice unilaterale, care sunt desemnate uneori sub 

denumirea simplificată de „acte unilaterale” (a se vedea, de exemplu, Art.1165, denumirea marginală a 

Art.1193, Art.1325, Art.1326, denumirea secţiunii a 2-a din Capitolul II, Titlul II, Cartea V a NCC, 

Art.1355). 
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1.6.(b). Titlul II „Izvoarele obligaţiilor” 

(i). Capitolul I „Contractul” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1166-1170]  Această secţiune cuprinde câteva reguli care sunt esenţiale pentru 

instituţia juridică a contractului.  Semnalăm dispoziţiile Art.1169, care consacră principiul libertăţii 

contractuale într-o manieră care, din punct de vedere al substanţei, este asemănătoare actualului CC.  

Spre deosebire, totuşi, de reglementarea prezentă, în care principiul libertăţii contractuale şi limitele 

acestuia se decelează din combinarea a cel puţin trei texte legale (respectiv Art.5, Art.966 şi Art.968 

CC), legiuitorul NCC a optat, în mod justificat, pentru o soluţie mai simplă şi mai clară. 

Art.1170 consacră în mod expres cerinţa ca părţile contractante să acţioneze cu bună-credinţă atât la 

negocierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării acestuia.  Textul nu este suficient 

de bine corelat cu alte prevederi din NCC, constatându-se suprapuneri parţiale sau totale cu Art.14 

NCC (conform căruia persoanele fizice şi juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să-şi 

exercite drepturile şi să-şi execute obligaţiile cu bună-credinţă), Art.1270 alin.(3) NCC (conform 

căruia contractul trebuie executat cu bună-credinţă), Art.1183 alin.(2) NCC (care cere părţii care se 

angajează într-o negociere să respecte exigenţele bunei-credinţe). 

Deşi împărtăşim întrutotul viziunea redactorilor NCC cu privire la caracterul fundamentul al observării 

principiului bunei-credinţe în orice moment relevant pentru naşterea, viaţa şi stingerea raporturilor 

juridice civile, considerăm totuşi că insistenţa de natură cantitativă şi repetitivă pe necesitatea 

respectării bunei-credinţe nu este de natură să întărească în niciun fel imperativul acestui principiu.  

Dimpotrivă, apreciem că acest tip de tehnică legislativă este susceptibil să ducă atât la necorelări între 

textele în care se regăsesc referinţe la necesitatea respectării bunei-credinţe, cât şi la semne de 

întrebare cu privire la stabilirea de eventuale ierarhii între normele considerate imperative de către 

NCC, dar care nu beneficiază de abundenţa de repetiţii declarative care a fost acordată principiului 

bunei-credinţe. 

(b) Secţiunea a 2-a „Diferite categorii de contracte” 

[Art.1171-1177]  Această secţiune conţine definiţii ale principalelor tipuri de contracte 

avute în vedere de NCC.  Comparativ cu dispoziţiile corespondente care se pot regăsi în Art.942-947 

CC, prevederile din NCC reprezintă un pas înainte în privinţa rigorii juridice care stă la baza 

definiţiilor diverselor tipuri de contracte.  Între altele, se remarcă o serie de definiţii noi, care nu se 

regăsesc în actualul CC şi care valorifică observaţiile făcute de literatura juridică de prestigiu în 

materia obligaţiilor. 

Un exemplu în acest sens este contractul de adeziune, care, deşi menţionat în doctrină şi jurisprudenţă, 

nu beneficia de un regim juridic stabilit la nivel de reglementare generală a obligaţiilor.  Notăm, totuşi, 

ceea ce pare să fie o mică stângăcie terminologică:  contractul de adeziune este definit ca acel contract 

ale cărui „[...] clauze esenţiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre părţi [...].” (Art.1175 NCC;  

subl.ns.).  Apreciem că, vis-a-vis de principiul libertăţii contractuale, care, în această materie, 

comportă cel puţin posibilitatea de opţiune între a încheia şi a nu încheia un contract, cât şi faţă de 

cerinţa că orice consimţământ exprimat în scopul de a contracta trebuie să fie neviciat, ideea că unele 

clauze contractuale pot fi „impuse” de către una dintre părţi nu trebuie acceptată. 
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În mod similar, este posibil să avem de a face cu o scăpare şi la Art.1176 alin.(2) NCC, care se referă 

la contractul-cadru.  Utilizat pe scară largă în raporturile comerciale (sau „între profesionişti”, pentru a 

folosi terminologia NCC), contractul-cadru este definit drept acordul prin care părţile convin să 

negocieze, să încheie sau să menţină raporturi contractuale ale căror elemente esenţiale sunt 

determinate de acordul respectiv - Art.1176 alin.(1) NCC.  Alin.(2) al acestui articol dispune că 

„modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul şi volumul prestaţiilor [...] sunt 

precizate prin convenţii ulterioare” (subl.ns.).  În realitate, nu credem că putem vorbi despre o 

„modalitate de executare” a contractului-cadru, deoarece acesta nu este în principiu un acord care este 

susceptibil de „executare”, câtă vreme, pentru a fi perfectat, acordul de voinţă al părţilor trebuie 

suplimentat prin convenţii ulterioare. 

În privinţa contractelor încheiate cu consumatorii, acestea, conform Art.1177 NCC, sunt supuse legilor 

speciale în materie şi, în completare, dispoziţiilor NCC. 

(c) Secţiunea a 3-a „Încheierea contractului” 

1. Dispoziţii preliminare 

[Art.1178-1179]  Art.1178 NCC consacră principiului consensualismului, precizând că un 

contract se încheie prin simplul acord de voinţă al părţilor (solo consensu), în situaţia în care legea nu 

impune o anumite formalitate pentru încheierea sa valabilă.  Ni se pare, însă, discutabilă din punct de 

vedere al tehnicii legislative includerea în textul Art.1178 NCC a condiţiei ca părţile contractante să fie 

„capabile de a contracta”, deoarece capacitatea reprezintă numai una dintre cerinţele necesare pentru a 

încheia un contract valabil, iar lista completă a condiţiilor esenţiale pentru validitatea contractului 

(inclusiv capacitatea) este cuprinsă în Art.1179 NCC. 

3. Consimţământul 

I. Formarea contractului 

[Art.1182-1203]  Art.1182 NCC conţine unele noutăţi în materia formării contractului.  

Astfel, este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor esenţiale ale contractului, chiar 

dacă lasă unele elemente secundare spre a fi convenite ulterior ori determinate de o terţă persoană - 

alin.(2).  În cazul în care elementele secundare nu sunt însă convenite de părţi sau determinate de terţ, 

se consacră posibilitatea instanţei de a dispune la cererea oricăreia dintre părţi completarea 

contractului, ţinând seama de natura acestuia şi de voinţa părţilor. 

Deşi această reglementare are ca sursă de inspiraţie Art.2 CEO, respectiv Art.2.1.14 şi 4.8 din 

Principiile Unidroit, considerăm că ea este de natură să aibă un impact negativ atât asupra încărcării 

rolului instanţelor, cât şi din punct de vedere al siguranţei circuitului civil.  Astfel, în condiţiile în care 

un proces în materie comercială nu se finalizează decât arareori mai devreme de un an (într-o 

constatare relativ optimistă), nu vedem cum ar putea părţile unui contract să beneficieze în mod real de 

efectele juridice ale admiterii unei cereri de completare a contractului, care, în multe cazuri, se va fi 

soluţionat în mod irevocabil după ce contractul în cauză ar fi trebuit să fi fost executat, dacă nu în 

totalitate, cel puţin într-o manieră semnificativă. 

În plus, nu vedem cum, de exemplu, instanţa ar putea ţine cont în mod neutru de un element cum este 

„intenţia părţilor”, câtă vreme premisa introducerii unei cereri de completare a contractului este tocmai 

existenţa unor intenţii divergente din partea părţilor, care nu ar fi capabile să cadă de acord asupra unor 
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clauze zise de ordin secundar din contractul lor.  O altă problemă de ordin practic este legată de 

aplicarea în timp a unei eventuale decizii judecătoreşti prin care se dispune completarea contractului.  

În principiu, toate clauzele contractului, esenţiale sau secundare, ar trebui încorporate în contract şi 

aplicate încă de la încheierea sa.  Aceasta ar presupune un efect retroactiv al hotărârii instanţei, care 

însă este de natură a produce efecte inechitabile, întrucât ar putea echivala cu punerea a cel puţin uneia 

dintre părţi în situaţia de a fi încălcat contractul.  O altă alternativă, respectiv acceptarea unui efect ex 

nunc al hotărârii judecătoreşti de completare a contractului, prezintă de asemenea inconveniente, 

întrucât echivalează cu consacrarea existenţei unui „contract cu două viteze”, respectiv un contract cu 

o anumită formă între momentul încheierii sale şi pronunţarea hotărârii judecătoreşti, respectiv cu o 

altă formă după acest moment. 

Art.1183-1185 NCC introduc o serie de noutăţi faţă de CC.  Astfel, Art.1183 impune, cerinţa bunei-

credinţe în negocierile pre-contractuale.  Deşi această reglementare este în sine salutară, aşa cum am 

observat mai sus, la comentariile la Art.1166 – 1170, se observă repetarea acestei prevederi de câteva 

ori în cuprinsul NCC, ceea ce nu corespunde normelor de tehnică legislativă (a se vedea, în acest sens, 

Art.16 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată).  O altă noutate legislativă se regăseşte în Art.1184 NCC, care consacră 

obligaţia de confidenţialitate cu privire la informaţiile confidenţiale care îi sunt comunicate uneia 

dintre părţi în cursul negocierilor.  În fine, Art.1185 se referă la acele chestiuni din arhitectura unui 

contract care, conform voinţei părţii interesate, au valoare de elemente de care depinde încheierea 

contractului.  În situaţia în care nu se ajunge la un acord asupra acestor elemente sau contractul nu se 

încheie în forma asupra căreia insistă una dintre părţi, contractul nu se va considera încheiat. 

Art.1186-1200 reglementează, într-o manieră mai detaliată decât în legislaţia actuală (respectiv, în 

principal, Art.35-39 din Codul comercial), formarea contractului prin mecanismul ofertă-acceptare, 

care vizează, cu excepţia notabilă a Art.1194, contractele care se încheie între absenţi. 

În conformitate cu punctele de vedere exprimate în literatura juridică, Art.1186 NCC consacră sistemul 

recepţiei, legând încheierea contractului de momentul şi locul în care acceptarea ajunge la ofertant, 

chiar dacă acesta din urmă nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. 

Una dintre cele mai curajoase inovaţii ale noii legislaţii se poate regăsi în Art.1202-1203 NCC, în 

conformitate cu care clauzele standard (respectiv acele prevederi stabilite în prealabil de către una 

dintre părţi pentru a fi utilizate în mod general şi repetat), care prevăd, în folosul celui care le propune, 

aspecte cum sunt limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unilateral contractul, de a suspenda 

executarea obligaţiilor sau care prevăd în detrimentul celeilalte părţi decăderea din drepturi ori din 

beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertăţii de a contracta cu 

alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, clauze compromisorii sau prin care se 

derogă de la normele privitoare la competenţa instanţelor judecătoreşti, nu produc efecte decât dacă 

sunt acceptate, în mod expres, în scris, de cealaltă parte. 

Un aspect totuşi surprinzător legat de această reglementare este constituit de menţiunea prezentă în 

Art.1202 alin.(2) teza finală, care include ca element definitoriu pentru clauzele standard cerinţa ca 

acestea să fie incluse în contract „în urma negocierii între părţi”.  Această formulare este în 

contradicţie cu sursa de inspiraţie folosită pentru Art.1202 NCC, respectiv Art.2.1.19 din Principiile 

Unidroit, conform căruia clauzele standard „sunt folosite de fapt fără negociere cu cealaltă parte”.  De 
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asemenea, nu vedem cum se poate concilia în mod convenabil acest text cu dispoziţiile Art.1203 teza 

finală, care declară legale chiar şi clauzele standard sensibile, dacă acestea sunt acceptate în mod 

expres, în scris, de cealaltă parte (ceea ce presupune parcurgerea unui proces de negociere sau cel 

puţin de informare adecvată cu privire la conţinutul şi efectele acestor clauze). 

II. Valabilitatea consimţământului 

[Art.1204-1205]  Art.1204 şi 1205 NCC reglementează, într-o manieră similară actualei 

legislaţii, cerinţele generale ale consimţământului de a contracta (care trebuie să fie serios, liber şi 

exprimat în cunoştinţă de cauză), precum şi consecinţele lipsei de discernământ. 

III. Viciile consimţământului 

[Art.1206-1224]  Viciile consimţământului sunt reglementate în Art.1206-1224 NCC.  În 

principiu, reglementările sunt similare legislaţiei actuale, fiind considerate în continuare drept vicii de 

consimţământ eroarea, dolul, violenţa şi leziunea.  Există, însă, o serie de binevenite clarificări 

legislative, dar şi unele noutăţi cu privire la anumite vicii de consimţământ, care vor fi discutate pe 

scurt în cele de mai jos. 

În materia erorii, numai eroarea care este esenţială îndreptăţeşte partea afectată să ceară anularea 

contractului, dacă cealaltă parte cunoştea că faptul asupra căruia a purtat eroarea era esenţial pentru 

încheierea contractului.  Conform Art.1207 alin.(2) NCC, eroarea este esenţială când poartă  (1) asupra 

naturii sau obiectului contractului;  (2) asupra identităţii obiectului prestaţiei sau asupra unei calităţi a 

acestuia, ori asupra unei alte împrejurări considerate esenţiale de către părţi în absenţa căreia contractul 

nu s-ar fi încheiat; ori  (3) asupra identităţii persoanei sau asupra unei calităţi a acesteia în absenţa 

căreia contractul nu s-ar fi încheiat. 

Enumerarea sus-menţionată aboleşte mai vechea distincţie care se face sub imperiul actualului CC 

între aşa-numită eroare obstacol (care cade asupra naturii actului juridic ce se încheie sau asupra 

identităţii fizice a obiectului actului juridic) şi eroarea gravă, denumită şi eroare-viciu de 

consimţământ, care presupune că falsa reprezentare cade fie asupra calităţilor substanţiale ale 

obiectului actului juridic, fie asupra persoanei cocontractante sau beneficiare a actului juridic.  În 

prezent, interesul acestei distincţii este că existenţa erorii obstacol duce la nulitatea absolută a actului 

juridic, în timp ce eroarea gravă este un motiv de nulitate relativă.  Potrivit NCC, însă, în cazul în care 

consimţământul unei părţi a fost viciat prin eroare contractul va fi anulabil (Art.1251 NCC, astfel cum 

se preconizează a fi modificat prin Proiectul LPA NCC). 

Avem, de asemenea, o importantă referire la posibilitatea ca o eroare de drept să fie considerată viciu 

de consimţământ.  Astfel, Art.1207 alin.(3) NCC, dispune că eroarea de drept este esenţială (putând 

astfel duce la anulabilitatea contractului) în cazul în care priveşte o normă juridică determinantă, 

potrivit voinţei părţilor, pentru încheierea contractului.  Eroarea de drept însă nu va putea fi invocată în 

cazul dispoziţiilor legale accesibile şi previzibile - Art.1208 alin.(2) NCC. 

De asemenea, se prevede expres că persoana interesată nu va putea invoca eroarea în cazul în care 

aceasta este nescuzabilă, respectiv se putea cunoaşte, cu diligenţe rezonabile, faptul asupra căruia a 

purtat eroarea - Art.1208 alin.(1) NCC. 

În mod similar, conform Art.1209 NCC, eroarea asumată, respectiv cea care poartă asupra unui 

element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invocă sau trebuia, după 
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împrejurări să fie asumat de acesta, nu dă naştere la posibilitatea de a cere anularea contractului.  O 

simplă eroare de calcul nu va atrage nici ea anularea contractului, ci numai rectificarea acesteia, care 

se poate face la cererea oricăreia dintre părţi - Art.1210 NCC. 

O noutate interesantă este prevăzută de Art.1213 („Adaptarea contractului”), care oferă posibilitatea 

părţii care nu a fost în eroare să accepte executarea contractului în maniera în care acesta a fost înţeles 

de partea aflată în eroare.  Potrivit formei date de acest articol prin Proiectul LPA NCC, această 

declaraţie trebuie emisă în termen de 3 luni de la data notificării motivului de anulare, respectiv a 

cererii de chemare în judecată.  Propunerea de modificare prin Proiectul LPA NCC a Art.1213 NCC 

este salutară, întrucât textul actual este confuz, nefiind clară nici modalitatea în care ar urma să se 

realizeze adaptarea contractului şi nici rezultatul posibil al acestei modificări. 

Reglementarea privind dolul, ca viciu de consimţământ, se regăseşte în Art.1214 şi în Art.1215 NCC.  

Dolul este definit ca fiind o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi sau ca 

situaţia în care această parte omite în mod fraudulos să-l informeze pe contractant asupra unor 

împrejurări pe care se cuvenea să i le dezvăluie.  În cazul vicierii consimţământului prin dol, victima 

poate solicita anularea contractului, chiar dacă eroarea în care s-a aflat nu a fost esenţială - Art.1214 

alin.(2) NCC. 

În conformitate cu actualul CC, dolul trebuie să fie determinant pentru încheierea actului juridic, 

aspect care rezultă din formula inclusă în Art.960 CC sub următorii termeni:  „mijloacele viclene sunt 

astfel încât este evident că, fără aceste maşinaţii, cealaltă parte nu ar fi contractat”.  Criteriul 

semnificaţiei dolului nu este însă reluat în NCC, astfel încât se pare că sub imperiul acestuia este 

posibilă anularea unui contract chiar pentru dolus incidens, respectiv pentru un dol care poartă asupra 

unui element nedecisiv pentru luarea deciziei de a contracta.  Considerăm că această soluţie, care 

facilitează punerea sub semnul întrebării a validităţii unor acte juridice care potrivit actualei legislaţii 

civile ar fi valabile, este cel puţin discutabilă şi ar putea fi supusă unor reconsiderări. 

Art.1216-1220 NCC reglementează violenţa, ca viciu de consimţământ.  Conform Art.1216 NCC, 

poate cere anularea contractului partea care a contractat sub imperiul unei temeri justificate induse, 

fără drept, de cealaltă parte sau de un terţ. 

O altă noutate adusă de NCC este inclusă în Art.1217 NCC, conform cu care „constituie violenţă şi 

temerea insuflată prin ameninţarea cu exerciţiul unui drept făcută cu scopul de a obţine avantaje 

nejustificate”.  Deşi există opinii doctrinare care susţin şi pe baza CC existent soluţia sus-menţionată, 

utilitatea acestui nou text este îndoielnică.  În mod tradiţional, doctrina juridică de drept civil român a 

reţinut că violenţa trebuie, printre altele, să fie injustă, respectiv nelegitimă sau ilicită.  Sub imperiul 

noii reglementări, considerăm că este neclară noţiunea de „avantaje nejustificate”.  În cazul în care un 

creditor va ameninţa un debitor cu darea în judecată dacă acesta nu-şi execută obligaţia, în principiu nu 

ar trebui să avem de avem de a face cu un caz de violenţă-viciu de consimţământ.  Ce se va întâmpla, 

însă, dacă, pentru a evita chemarea în judecată, debitorul consimte să modifice datoria sa în termeni 

mai oneroşi decât cei iniţiali (de exemplu, achitarea unor dobânzi suplimentare sau procurarea unor 

prestaţii suplimentare în favoarea creditorului)?  Vor fi aceste sacrificii suplimentare ale debitorului 

tratate ca „avantaje nejustificate”?  Credem că un eventual răspuns pozitiv ar încuraja excesiv debitorii 

de rea-credinţă care ar urmări să întârzie executarea obligaţiilor care le revin, permiţându-le un joc 

dublu în relaţia cu creditorii lor (consimţind, de exemplu, avantaje excesive în favoarea creditorilor 
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pentru a evita urmărirea imediată în justiţie, pentru ca apoi să conteste valabilitatea angajamentelor 

luate pe temeiul oferit de Art.1217 NCC). 

Pe lângă cele arătate mai sus, trebuie menţionat că NCC oferă deja cel puţin două temeiuri alternative 

de acţiune pentru debitorii care ar putea să se pretindă victime ale unei conduite abuzive din partea 

creditorilor.  Astfel, în primul rând, Art.15 NCC sancţionează deja exercitarea abuzivă a unui drept, 

partea vătămată având la dispoziţie, în principiu, o acţiune în despăgubiri.  Apoi, în al doilea rând, 

debitorul s-ar putea folosi şi de dispoziţiile cu privire la leziune, care vor fi discutate câteva paragrafe 

mai jos. 

Un alt element de noutate în materie se regăseşte în Art.1218 NCC, conform căruia se poate cere şi 

anularea unui contract încheiat de o parte aflată în stare de necesitate, dacă cealaltă parte a profitat de 

această împrejurare.  În linii mari, această reglementare corespunde unor soluţii doctrinare emise pe 

baza actualei legislaţii civile. 

În fine, ultimul viciu de consimţământ - leziunea, beneficiază de o reglementare care marchează 

diferenţe importante faţă de actualul CC.  În prezent, leziunea are o sferă de aplicare restrânsă la actele 

juridice de administrare încheiate singur de minorul de 14-18 ani, şi care sunt lezionare pentru minor, 

respectiv există o disproporţie vădită de valoare între cele două prestaţii stipulate în contract, în 

defavoarea minorului. 

Conform Art.1221 alin.(1) NCC, leziunea poate privi acum contractele încheiate de orice persoană, 

aflată într-o stare de nevoie sau care este lipsită de experienţă sau de cunoştinţe.  De asemenea, 

criteriul disproporţiei vădite între prestaţii este înlocuit cu criteriul valorii „considerabil mai mari” a 

prestaţiei de care beneficiază autorul leziunii. 

Minorii continuă să se bucure de o protecţie specială, care nu mai este însă analizată numai în raport de 

contractul încheiat, ci în legătură cu întregul lor patrimoniu.  Astfel, Art.1221 alin.(3) NCC dispune că 

leziunea poate exista şi atunci când minorul îşi asumă o obligaţie excesivă prin raportare la starea sa 

patrimonială, la avantajele pe care le obţine din contract ori la ansamblul circumstanţelor. 

Cu excepţia prevederii Art.1221 alin.(3) NCC, anularea contractului este posibilă numai în cazul în 

care leziunea depăşeşte jumătate din valoarea pe care o avea la momentul încheierii contractului, 

prestaţia promisă sau executată de partea lezată, iar disproporţia subzistă până la data cererii de 

anulare.  Partea al cărei consimţământ a fost viciat prin leziune poate opta, însă, pentru reducerea 

obligaţiilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi fost îndreptăţită.  De asemenea, în scopul 

menţinerii contractului, cealaltă parte poate oferi, în mod echitabil, o reducere a propriei creanţe sau, 

după caz, o majorare a propriei obligaţiei (caz în care instanţa are, însă, dreptul de opta între 

menţinerea contractului şi anularea acestuia) - Art.1222 NCC. 

Art.1223 NCC, în forma modificată de Proiectul LPA NCC, conţine unele reglementări speciale în 

materie de prescripţie a acţiunii întemeiate pe leziune.  Dreptul la acţiunea în anulare sau în reducerea 

obligaţiilor se prescrie în termen de 2 ani de la data încheierii contractului, iar anulabilitatea 

contractului nu poate să fie opusă pe cale de excepţie când dreptul la acţiune este prescris. 

La nivel de principiu, în cazul existenţa violenţei sau dolului, cel al cărui consimţământ este viciat are 

dreptul de a pretinde anularea contractului, dar şi daune-interese.  În cazul în care partea interesată 
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optează pentru menţinerea contractului, ea poate solicita numai reducerea prestaţiei sale cu valoarea 

daunelor-interese la care ar fi îndreptăţită - Art.1257 NCC. 

4. Obiectul contractului 

[Art.1225-1234]  Noua reglementare distinge din punct de vedere terminologic între 

„obiectul contractului” (definit ca operaţiunea juridică convenită de către părţi - precum vânzarea, 

locaţiunea, împrumutul etc.) şi „obiectul obligaţiei” (care este reprezentat de prestaţia la care se 

angajează debitorul). 

Obiectul contractului trebuie să fie determinat (determinabil, în cazul obiectului obligaţiei) şi licit.  

Una dintre celelalte condiţii pe care trebuie să le îndeplinească obiectul contractului în prezent, pe baza 

actualului CC, pe lângă cele menţionate mai sus, este ca acesta să fie posibil.  NCC nu mai 

menţionează această cerinţă;  dimpotrivă, Art.1227 NCC dispune că un contract este valabil chiar dacă, 

la momentul încheierii sale, una dintre părţi se află în imposibilitatea de a-şi executa obligaţia, afară de 

cazul în care prin lege se prevede altfel. 

NCC conţine prevederi noi de natură să complinească unele lipsuri în redactarea contractului sau să 

clarifice unele elemente legate de obiectul obligaţiei atunci când stipulaţiile agreate de părţi sunt 

insuficiente.  Astfel, dacă nu se poate ajunge la o concluzie clară pe baza contractului, calitatea 

prestaţiei sau a obiectului acesteia trebuie să fie rezonabilă sau, după împrejurări, cel puţin de nivel 

mediu.  Atunci când preţul sau orice alt element al contractului urmează să fie determinat de un terţ, 

acesta trebuie să acţioneze în mod corect, diligent şi echidistant.  Dacă terţul nu poate sau nu doreşte să 

acţioneze ori aprecierea sa este în mod manifest nerezonabilă, instanţa va putea stabili, la cererea părţii 

interesate, preţul sau elementul nedeterminat de către părţi - Art.1231 şi 1232 NCC. 

Dacă un contract încheiat între profesionişti nu stabileşte preţul şi nici nu indică o modalitate pentru a-l 

determina, se va presupune că părţile au avut în vedere preţul practicat în mod obişnuit în domeniul 

respectiv pentru aceleaşi prestaţii realizate în condiţii comparabile sau, în lipsa unui asemenea preţ, un 

preţ rezonabil.  Atunci când, potrivit contractului, preţul se determină prin raportare la un factor de 

referinţă, iar acest factor nu există, a încetat să mai existe ori nu mai este accesibil, el se înlocuieşte, în 

absenţa unei convenţii contrare, cu factorul de referinţă cel mai apropiat - Art.1233 şi Art.1234 NCC.  

Aceste noi reglementări reprezintă o modificare necesară a principiului conţinut actualmente în Art.40 

Codul comercial, text conform căruia, în lipsă de determinare contractuală clară, preţul urmează a se 

stabili pe baza „listelor bursei sau după mercurialele locului unde contractul a fost încheiat sau, în 

lipsă, după acelea ale locului celui mai apropiat, sau după orice fel de probă”. 

5. Cauza 

[Art.1235-1239]  Cauza contractului este reglementată în Art.1235-1239 NCC.  Remarcăm 

cel puţin două noutăţi importante în reglementarea acestei materii.  În primul rând, se consacră în mod 

expres din punct de vedere legislativ noţiunea de fraudă la lege, care este asimilată cu cauza ilicită, şi 

care survine în momentul în care contractul este folosit numai ca un mijloc pentru a eluda aplicarea 

unei norme legale imperative - Art.1237 NCC. 

În al doilea rând, NCC oferă unele nuanţări şi clarificări cu privire la sancţiunile aplicabile în materia 

cauzei.  În situaţia lipsei cauzei, contractul va fi lovit de nulitate relativă (spre deosebire de situaţia 

prezentă, când se reţine ca regulă nulitatea absolută), cu excepţia cazului în care contractul a fost greşit 
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calificat şi poate produce alte efecte juridice.  Dacă, însă, cauza este ilicită sau imorală, sancţiunea va 

fi nulitatea absolută a contractului, dacă este comună ori, în caz contrar, dacă cealaltă parte a cunoscut-

o sau, după împrejurări, trebuia să o cunoască – Art.1238 NCC. 

6. Forma contractului 

[Art.1240-1245]  Regulile generale în materie de formă a contractului se prevăd în 

Art.1240-1245 NCC, care conţin o serie de confirmări, detalieri sau dispoziţii noi comparativ cu 

legislaţia existentă.  Astfel, se confirmă că un contract se poate încheia în formă verbală (ca un corolar 

al principiului consensualismului) sau în formă scrisă - Art.1240 NCC.  Ca şi până acum, lipsa formei 

autentice, atunci când ea este cerută de lege, se sancţionează cu nulitatea absolută, dar este necesar ca 

această cerinţă să rezulte neîndoielnic din norma legală aplicabilă - Art.1242 alin.(1). 

În materie de carte funciară, contractele care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi 

înscrise în cartea funciară urmează a se încheia în formă autentică – Art.1244 NCC.  În conformitate 

cu legislaţia actuală, există şi contracte de acest tip care se pot încheia valabil şi sub semnătură privată 

- de exemplu contractul de vânzare-cumpărare asupra unei construcţii sau unei părţi din aceasta. 

(d) Secţiunea a 4-a „Nulitatea contractului” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.1246-1249]  În principiu, reglementările privind nulitatea contractului sunt similare cu 

cele cuprinse în legislaţia actuală.  Astfel, se reafirmă dihotomia nulitate absolută-nulitate relativă, 

clasificare realizată în funcţie de interesul (general sau particular) ocrotit de norma legală a cărei 

încălcare se constată.  Nulitatea absolută este în continuare imprescriptibilă, iar acţiunea în nulitate 

relativă urmează a se prescrie în termenul general de prescripţie.  Cu toate acestea, partea căreia i se 

cere executarea contractului poate opune oricând nulitatea relativă a contractului, chiar şi după 

împlinirea termenului de prescripţie a dreptului la acţiunea în anulare - Art.1249 alin.(2) teza finală 

NCC. 

Proiectul LPA NCC adaugă două noi alineate la Art.1246 NCC, care aduc două clarificări extrem de 

utile.  În primul rând, dacă prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului va putea fi constatată 

sau declarată prin acordul părţilor (aşa-numita „nulitate amiabilă”);  apoi, prin acordul părţilor nu pot 

fi instituite şi nici suprimate cauze de nulitate.  În privinţa nulităţii amiabile, considerăm că prevederea 

este salutară, fiind de natură a descărca rolul instanţelor de unele acţiuni privind nulitatea contractelor 

în situaţia în care nici una dintre părţi nu contestă aplicabilitatea acestei sancţiuni. 

2. Cauzele de nulitate 

[Art.1250-1253]  Având în vedere regimul său juridic mult mai riguros, contractul va fi 

lovit de nulitate absolută în cazurile anume prevăzute de lege, precum şi atunci când rezultă 

neîndoielnic din lege că interesul ocrotit este unul general - Art.1250 NCC.  În consecinţă, în caz de 

orice dubiu cu privire la natura interesului ocrotit de lege, se va considera că acesta este unul 

particular, iar regimul juridic aplicabil va fi cel al nulităţii relative - Art.1252 NCC. 
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3. Efectele nulităţii 

[Art.1254-1260]  Efectele nulităţii sunt în continuare guvernate de principiul retroactivităţii 

- Art.1254 alin.(1) NCC.  Un element de noutate susceptibil să producă probleme semnificative de 

aplicare practică este extinderea efectului retroactiv al nulităţii şi la contractele cu executare succesivă 

- Art.1254 alin.(2) NCC, inclusiv în forma modificată a acestuia prin Proiectul LPA NCC.  În mod 

tradiţional, aceste contracte erau tratate ca excepţii de la efectul retroactiv al nulităţii, pe motiv că 

prestaţiile deja efectuate pe baza unui contract cu executare succesivă nu pot face obiectul unei 

obligaţii de restituire. 

Extinderea retroactivităţii nulităţii la contractele cu executare succesivă constituie, în opinia noastră, o 

aplicaţie mult prea rigidă a principiului quod nullum est, nullum producit effectum.  Astfel, în cazul 

unei astfel de nulităţi fiecare dintre părţi ar urma să restituie celeilalte prestaţiile primite pe baza 

contractului declarat nul.  Restituirea ar urma să se facă potrivit dispoziţiilor Art.1639-1647 NCC.  Nu 

avem îndoieli că această soluţie normativă a fost atent cumpănită de redactorii NCC, dar, cu toate 

acestea, avem mari rezerve că ea este şi funcţională din punct de vedere practic, ea fiind de natură să 

implice costuri sporite pentru justiţiabili, încărcarea suplimentară a rolului instanţelor şi, în final, un 

rezultat economic mai puţin previzibil pentru părţi decât în prezent. 

Astfel, deşi în materie de restituire a prestaţiilor, restituirea în natură joacă rol de principiu, în 

majoritatea cazurilor, în cazul contractelor cu executare succesivă, de exemplu cele având ca obiect 

prestarea de servicii sau transmiterea dreptului de folosinţă asupra unui bun, o astfel de restituire este 

imposibilă.  În consecinţă, singura formă de restituire a prestaţiilor va fi restituirea prin echivalent 

bănesc, care va trebui stabilit de instanţa judecătorească învestită cu cererile de restituire a prestaţiilor.  

Având în vedere premisa de la care se pleacă - nulitatea contractului - apreciem că în foarte multe 

cazuri instanţa nu va putea utiliza soluţia care aparent este cea mai simplă din punct de vedere practic 

(respectiv stabilirea echivalentului la nivelul preţului contractual, urmată de compensarea pretenţiilor 

reciproce), întrucât, procedând astfel, ar însemna să se dea totuşi efect unui contract nul.  Prin urmare, 

va fi de multe ori necesară administrarea unui probatoriu laborios şi costisitor pentru a stabili valoarea 

echivalentului prestaţiilor care trebuie restituite.  Apreciem, prin urmare, că ar fi utilă reconsiderarea 

soluţiei promovate prin Art.1254 alin.(2) NCC, aşa cum aceasta a fost reconfirmată de redactarea nouă 

a acestui text dată prin Proiectul LPA NCC (care deplasează însă prevederea susmenţionată la alin.(3) 

al aceluiaşi articol). 

Proiectul LPA NCC este menit să introducă o prevedere suplimentară, care va deveni noul alin.(2) al 

Art.1254, cu următorul conţinut:  „desfiinţarea contractului atrage, în condiţiile legii, şi desfiinţarea 

actelor încheiate în baza lui”.  Deşi principiul anulării actelor subsecvente unui contract lovit de 

nulitate (resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis) reprezintă în mod tradiţional un efect 

necontestabil al nulităţii, considerăm că reglementarea acestuia este totuşi susceptibilă de îmbunătăţiri.  

Forma propusă a textului citat mai sus intră în conflict cu redactarea actuală a Art.1648 şi a Art.1649 

NCC, care reglementează efectele faţă de terţi a restituirii prestaţiilor efectuate inclusiv în executarea 

unui contract nul.  În fine, în situaţia în care se doreşte reglementarea coerentă a principiului resoluto 

iure dantis resolvitur ius accipientis, considerăm că ar fi util să se includă şi excepţiile deja consacrate 

de doctrină şi practica judiciară. 
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În cazul contractelor încheiate în formă autentică lovite de nulitate, Art.1258 NCC oferă dreptul părţii 

prejudiciate de a cere obligarea notarului public la repararea prejudiciilor suferite în cazul în care 

existenţa motivului de nulitate rezultă din însuşi textul contractului, text care particularizează 

răspunderea de principiu deja existentă pentru notarii publici pentru cauzarea de prejudicii, în 

conformitate cu Art.38 alin.(1) din Legea nr.36/1995. 

O altă categorie de noutăţi legislative care confirmă evoluţiile doctrinare recente din materia nulităţii 

este reglementarea expresă a mai multor posibilităţi juridice puse la îndemâna părţilor contractante în 

scopul salvgardării, fie şi parţiale, a contractului.  Astfel, clauzele lovite de nulitate (altele decât cele 

considerate nescrise), vor atrage nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natura lor, 

esenţiale sau dacă, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat.  În cazul în care contractul este 

menţinut în parte, clauzele nule sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile - Art.1255 

NCC. 

Pe baza unei optici similare, reglementarea conţinută în Art.1256 NCC dispune că, în cazul unui 

contract cu mai multe părţi, nulitatea contractului în privinţa uneia dintre acestea nu atrage desfiinţarea 

în întregime a contractului, afară de cazul în care participarea acesteia este esenţială pentru existenţa 

contractului.  Conform Art.1260 NCC, se consacră expres regula conversiunii contractului nul 

conform căreia un contract lovit de nulitate absolută va produce totuşi efectele actului juridic pentru 

care sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă prevăzute de lege (cu excepţia situaţiei în care se 

constată intenţia părţilor de a exclude posibilitatea conversiunii). 

În fine, Art.1259 NCC recunoaşte posibilitatea părţilor de a reface un contract nul, în tot sau în parte, 

cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de lege la data refacerii lui.  Dat fiind că se prevede expres 

că contractul refăcut va produce efecte numai pentru viitor, iar nu şi pentru trecut, valoarea practică a 

acestui text va fi una destul de redusă.  În acest context, remarcăm din nou utilitatea deosebită pe care 

o prezintă dispoziţia Art.1246 alin.(3), astfel cum aceasta rezultă din Proiectul LPA NCC, potrivit 

căreia se recunoaşte admisibilitatea de principiu a nulităţii amiabile, care este constată sau declarată 

prin acordul părţilor, fără intervenţia instanţei. 

4. Validarea contractului 

[Art.1261-1265]  Pe lângă posibilitatea unei salvări parţiale a contractului afectat de un 

motiv de nulitate, NCC prevede, în aceeaşi linie cu soluţiile deja existente ca principiu în cadrul 

legislaţiei civile actuale, o serie de norme cu privire la ceea ce numeşte „validarea contractului” - 

Art.1261-1265. 

Forma principală de validare a contractului este reprezentată de confirmare (respectiv voinţa expresă 

sau tacită exprimată de persoana afectată în sensul de a renunţa la dreptul a invoca nulitatea unui 

contract anulabil), la care se pot adăuga şi alte forme de validare, cu condiţia ca acestea să fie anume 

prevăzute de lege - Art.1261 NCC. 

O noutate importantă în materie de confirmare a contractului este cuprinsă în Art.1263 alin.(6) NCC, 

care oferă părţii interesate dreptul de a solicita părţii chemate să facă confirmarea de a opta în mod 

clar, în interiorul unui termen de 6 luni, între formularea unei cereri de anulare a contractului şi 

confirmarea acestuia.  În lipsa unei opţiuni clare, se consideră că destinatarul notificării este decăzut 

din dreptul de a cere anularea contractului - Art.1264 NCC. 
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Art.1265 alin.(3) NCC optează pentru acordarea unei protecţii suplimentare părţii care emite o 

confirmare a contractului;  astfel, confirmarea, prin ea însăşi, nu va putea fi considerată ca o renunţare 

şi la dreptul de a cere daune-interese. 

(e) Secţiunea a 5-a „Interpretarea contractului” 

[Art.1266-1269]  În materie de interpretare a contractelor, Art.1266-1269 NCC urmează, în 

principiu, regulile deja consacrate de actualul CC.  Principiul fundamental de interpretare din legislaţia 

civilă actuală - respectiv interpretarea în funcţie de voinţa reală a părţilor (Art.977 CC), este totuşi 

redefinit în mod salutar ca interpretare după „voinţa concordantă” a părţilor.  La stabilirea acestei 

voinţe concordante se va ţine seama, între altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de părţi, 

de practicile stabilite între acestea şi de comportamentul lor ulterior încheierii contractului. 

O altă noutate în materie este reprezentată de consacrarea limitată a regulii de interpretare contra 

proferentem.  Astfel, în materia contractelor de adeziune, ca regulă de interpretare subsidiară, 

utilizabilă în cazul în care contractul rămâne neclar după aplicarea celorlalte reguli de interpretare, 

stipulaţiile contractuale se interpretează împotriva celui care le-a propus. 

(f) Secţiunea a 6-a „Efectele contractului” 

1. Efectele între părţi 

[Art.1270-1279]  Regula fundamentală în materia efectelor contractelor este, fără îndoială, 

principiul forţei obligatorii a contractului, consacrat de Art.1270 alin.(1) NCC.  Pe lângă consacrarea 

la nivel declarativ a principiului forţei obligatorii a contractului, se cuvine observat că acesta este în 

mod semnificativ circumstanţiat de posibilităţile mult mai largi care, comparativ cu actuala legislaţie, 

sunt recunoscute părţilor şi instanţei judecătoreşti de a obţine sau dispune completarea, modificarea 

sau stingerea raporturilor contractuale faţă de modul cum acestea au fost agreate iniţial de către părţi.  

Astfel, cu titlu de exemplu, menţionăm adaptarea sau încetarea contractului în caz de impreviziune 

(Art.1271 NCC), reducerea penalităţii în cazul în care cea convenită prin contract este excesivă 

(Art.1541 NCC), determinarea de către instanţă a unor elemente ale contractului (Art.1232, Art.1233, 

Art.1234, Art.1404, Art.1415, Art.1495 NCC etc.), reducerea prestaţiilor uneia dintre părţi în caz de 

violenţă sau dol (Art.1257 NCC), reducerea obligaţiei creditorului în caz de neexecutare de către 

debitor (Art.1516, Art.1551 NCC) etc. 

Una dintre cele mai spectaculoase noutăţi aduse de NCC este, fără îndoială, consacrarea legislativă a 

principiului impreviziunii.  În forma Art.1271 NCC, aşa cum se preconizează a fi modificat prin 

Proiectul LPA NCC, dacă executarea contractului a devenit excesiv de oneroasă datorită unei 

schimbări excepţionale a împrejurărilor care ar face vădit injustă obligarea debitorului la executarea 

obligaţiei, instanţa poate să dispună fie adaptarea contractului pentru a distribui în mod echitabil între 

părţi pierderile şi beneficiile ce rezultă din schimbarea împrejurărilor, fie încetarea contractului la 

momentul şi în condiţiile pe care le stabileşte. 

Posibilitatea instanţei de a opta între aceste soluţii va exista numai în măsura în care  „a) schimbarea 

împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului;  b) schimbarea împrejurărilor, precum şi 

întinderea acesteia, nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în 

momentul încheierii contractului;  c) debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu 
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putea fi în mod rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc;  d) debitorul a încercat, într-un termen 

rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului”. 

În materie de transmitere a riscului în contractul translativ de proprietate, Art.1274 NCC dispune că, în 

lipsă de stipulaţie contrară, cât timp bunul nu este predat, riscul contractului rămâne în sarcina 

debitorului obligaţiei de predare, chiar dacă proprietatea a fost transferată dobânditorului.  În cazul 

pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaţiei de predare pierde dreptul la contraprestaţie, iar dacă a 

primit-o, este obligat să o restituie.  Cu toate acestea, creditorul pus în întârziere preia riscul pieririi 

fortuite a bunului şi se poate libera numai dacă poate dovedi că bunul ar fi pierit şi dacă obligaţia de 

predare ar fi fost executată la timp.  În felul acesta, se renunţă la regula aplicabilă sub imperiului CC 

actual, care, în materia contractelor translative de proprietate, este în sensul că riscul contractului este 

suportat de partea care deţine calitatea de proprietar al bunului la momentul pieirii fortuite a acestuia. 

În cazul transmiterii succesive a unui bun imobil, Art.1275 NCC, în forma modificată de Proiectul 

LPA NCC păstrează în linii mari efectul atributiv de proprietate al posesiei de bună-credinţă asupra 

bunurilor mobile.  Dobânditorul unui bun mobil este considerat de bună-credinţă în situaţia în care, la 

data intrării în posesie, nu a cunoscut şi nici nu putea să cunoască obligaţia asumată anterior de 

înstrăinător.  O altă noutate este reprezentată de prevederea din alin.(3), conform căreia dacă niciunul 

dintre dobânditorii bunului mobil nu a obţinut posesia efectivă a bunului mobil, va fi preferat cel al 

cărui titlu are dată certă anterioară.  Proiectul LPA NCC propune modificarea acestui text prin 

înlocuirea referinţei la data certă a titlului cu data sesizării instanţei. 

NCC conţine două articole cu privire la denunţarea unilaterală a contractului, cu caracter de inovaţie 

faţă de legislaţia civilă actuală.  Astfel, Art.1276 alin.(1) NCC prevede că dacă dreptul de a denunţa 

contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea nu a 

început, iar conform Art.1276 alin.(3) NCC, dacă s-a stipulat o prestaţie în schimbul denunţării, 

aceasta produce efecte numai atunci când prestaţia este executată. 

În cazul în care însă executarea contractelor a fost iniţiată, în materie de denunţare a contractelor cu 

executare succesivă şi continuă, lucrurile sunt, din păcate, mai puţin clare.  Astfel, Art.1276 alin.(2) 

prevede că, pentru aceste contracte dreptul de denunţare unilaterală poate fi exercitat cu respectarea 

unui termen rezonabil de preaviz, chiar şi după începerea executării contractului.  Pe de altă parte, cu 

privire la contractele încheiate pe durată nedeterminată (dar care, în marea lor majoritate, vor fi 

contracte cu executare succesivă), se prevede, în Art.1277 NCC, că ele pot fi denunţate unilateral de 

oricare dintre părţi, cu respectarea unui termen prealabil de preaviz.  În acest caz, orice clauză 

contrară, sau stipularea unei prestaţii în schimbul denunţării contractului, se consideră nescrisă. 

În primul rând, se pune problema raportului dintre Art.1276 alin.(2) NCC şi alin.(1) al aceluiaşi text.  

Premisa explicită a aplicării alin.(1) („dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre 

părţi”), nu mai este reluată de alin.(2), ceea ce poate crea iluzia că alin.(2) s-ar aplica indiferent de 

existenţa sau inexistenţa unei clauze care să ofere dreptul de denunţare a contractului şi independent de 

existenţa sau inexistenţa unui termen extinctiv.  O atare concluzie ar fi pe deplin justificată, însă, 

numai cu privire la contractele prevăzute la Art.1277 NCC (respectiv contractele încheiate pe durată 

nedeterminată), dat fiind că legea civilă nu poate obliga nici o persoană să fie parte la un contract 

perpetuu. 
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În situaţia în care, însă, părţile au prevăzut un termen extinctiv, existenţa de principiu a posibilităţii 

denunţării unilaterale ar trebui exclusă (desigur, nimic nu s-ar opune ca părţile să insereze o astfel de 

clauză în contract, dacă doresc acest lucru). 

O altă problemă vizează redactarea şi aplicarea Art.1277 teza finală NCC, care, aşa cum s-a arătat mai 

sus, interzice, în manieră imperativă, orice clauză care stipulează o prestaţie în schimbul denunţării 

contractului.  Prevederea este aparent firească, deoarece dată fiind răceala cu care legiuitorul priveşte 

contractele perpetue, nu se poate admite ca părţile să ocolească existenţa dreptului de denunţare 

unilaterală a contractelor încheiate pe durată nedeterminată prin inserarea unor clauze care să facă mult 

prea oneroasă desfiinţarea contractului.  Pe de altă parte, interdicţia netă exprimată de Art.1277 teza 

finală nu corespunde pe deplin realităţii economice.  Astfel, există numeroase situaţii în care o parte se 

angajează pe baza contractului la investiţii masive, care se pot recupera numai într-o perioadă mai 

lungă de timp.  Desigur că, pentru aceste situaţii, s-ar putea interpreta că termenul rezonabil de preaviz 

trebuie să fie suficient de lung pentru a permite recuperarea acestor investiţii, dar o astfel de soluţie nu 

poate fi în niciun caz garantată ca satisfăcătoare pentru interesele legitime ale părţilor implicate.  Nu 

vedem motivul pentru care părţile să nu poată stabili anumite prestaţii care să fie stabilite în sarcina 

celui care emite o declaraţie de denunţare unilaterală a contractului, câtă vreme astfel de clauze nu 

neagă însăşi esenţa dreptului de a părăsi contractul încheiat pe durată nedeterminată. 

Alte noutăţi legislative, vis-a-vis de actualul CC, sunt incluse în dispoziţiile Art.1278 şi 1279 NCC, 

care reglementează pactul de opţiune şi promisiunea de a contracta.  Pactul de opţiune este definit ca 

fiind acel acord al părţilor prin care ele convin ca una dintre ele să rămână legată de propria declaraţie 

de voinţă, iar cealaltă să o poată accepta sau refuza.  Declaraţia în cauză va fi considerată ofertă 

irevocabilă şi va produce efectele prevăzute la Art.1191 NCC. 

Promisiunea de a contracta trebuie să conţină toate acele clauze ale contractului promis, în lipsa cărora 

părţile nu ar putea executa promisiunea.  În principiu, neexecutarea promisiunii dă dreptul 

beneficiarului la obţinerea de daune-interese.  O dispoziţie care valorifică experienţa doctrinară şi 

jurisprudenţială contemporană permite ca, în cazul în care promitentul refuză să încheie contractul 

promis, instanţa să poată pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract, dar numai atunci când natura 

contractului o permite, iar cerinţele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite. 

2. Efectele faţă de terţi 

[Art.1280-1294]  Art.1280-1294 NCC sunt consacrate descrierii efectelor contractului faţă 

de terţi, conţinând prevederi cu privire la relativitatea efectelor contractului, opozabilitatea contractului 

faţă de terţi, transmisiunea obligaţiilor către succesori, promisiunea faptei altuia, stipulaţia pentru altul 

şi simulaţie, care, în linii mari, sunt reglementate în mod similar regulilor din actuala legislaţie civilă, 

precum şi cu valorificarea concluziilor doctrinei şi jurisprudenţei din aceste materii. 

I. Dispoziţii generale 

[Art.1280-1282]  Această parte a NCC exprimă câteva principii generale aplicabile în 

materie, în consonanţă cu soluţiile tradiţionale exprimate în actualul CC, cât şi în doctrină şi practica 

judiciară, respectiv principiul relativităţii efectelor contractului, opozabilitatea faţă de terţi a 

contractului, precum şi reguli în materia transmisiunii către succesorii universali sau cei cu titlu 

universal a drepturilor şi obligaţiilor contractuale (în cazul în care nu rezultă contrariul din lege, 

stipulaţia părţilor ori din natura contractului). 
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Conform Art.1282 alin.(2) NCC, drepturile contractuale accesorii unui bun sau care sunt strâns legate 

de acesta se transmit, odată cu bunul, succesorilor cu titlu particular ai părţilor. 

II.”Promisiunea faptei altuia” 

[Art.1283]  Reglementarea la nivel de principiu a promisiunii faptei altuia este o 

noutate faţă de dispoziţiile existente în actualul CC, dar care nu aduce modificări de substanţă ideilor 

exprimate în doctrină şi practica judiciară în această materie. 

III.”Stipulaţia pentru altul” 

[Art.1284-1288]  Reglementarea cu caracter general a stipulaţiei pentru altul reprezintă o 

noutate a NCC.  În principiu, regulile cuprinse în această materie sunt redactate pe baza aprecierilor 

din doctrină şi jurisprudenţă, astfel încât nu comportă modificări substanţiale faţă de regimul juridic 

actual al stipulaţiei pentru altul.  S-a operat de asemenea şi clarificarea unor chestiuni care, în lipsa 

unor reglementări legale concrete, nu au primit o rezolvare definitivă în doctrină. 

Astfel, cu privire la situaţia în care terţul beneficiar al stipulaţiei pentru altul nu există la momentul în 

care promitentul trebuie să îţi execute obligaţia, se prevede de Art.1285 teza finală NCC că stipulaţia 

nu se stinge, ci va profita stipulantului, fără însă a agrava sarcina promitentului. 

Art.1287 NCC conţine dispoziţii care permit stipulantului (nu şi creditorilor sau moştenitorilor săi) să 

revoce stipulaţia.  Stipulantul va avea nevoie de acordul promitentului dacă acesta din urmă are 

interesul să execute stipulaţia (alin.(1)).  Revocarea stipulaţiei produce efecte din momentul în care 

ajunge la promitent.  Dacă nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profită stipulantului sau 

moştenitorilor acestuia, fără a agrava însă sarcina promitentului (alin.(2)). 

IV. Simulaţia 

[Art.1289-1294]  În prezent, simulaţia beneficiază de o reglementare minimală, asigurată 

de Art.1175 CC, pe baza căruia s-au dezvoltat însă doctrină şi practică judiciară relativ bogate.  

Comparativ, reglementarea din NCC este mult mai elaborată, fiind inspirată din prevederile Art.1414-

1417 CCI, ale Art.1145-1147 CC1940, respectiv Art.118 din PCC1971, dar şi din literatura juridică şi 

jurisprudenţă. 

Conform Art.1289 NCC, contractul secret produce efecte numai între părţi şi, dacă din natura 

contractului ori din stipulaţia părţilor nu rezultă contrariul, între succesorii lor universali sau cu titlu 

universal.  Cu toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici între părţi dacă nu îndeplineşte 

condiţiile de fond cerute de lege pentru încheierea sa valabilă.  Art.1290 dispune că simulaţia nu poate 

fi invocată de părţi, de către succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu particular şi nici de 

către creditorii înstrăinătorului aparent împotriva terţilor care, întemeindu-se cu bună-credinţă pe 

contractul public, au dobândit drepturi de la achizitorul aparent.  Terţii pot invoca simulaţia împotriva 

părţilor, atunci când aceasta le vatămă drepturile. 

Art.1291 alin.(1) NCC aduce, cu titlu de noutate o serie de precizări utile cu privire la raporturile cu 

creditorii.  Simulaţia nu poate fi opusă de părţi creditorilor dobânditorului aparent care, cu bună-

credinţă, au notat începerea urmăririi silite în cartea funciară ori au obţinut sechestru asupra bunurilor 

care au făcut obiectul garanţiei.  Potrivit alin.(2), dacă există un conflict între creditorii înstrăinătorului 
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aparent şi creditorii dobânditorului aparent, sunt preferaţi cei dintâi, în cazul în care creanţa lor este 

anterioară simulaţiei. 

Dispoziţiile cu privire la simulaţie se aplică în mod corespunzător şi actelor juridice unilaterale 

destinate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul actului şi 

destinatarul său (Art.1293 NCC).  În fine, dispoziţiile referitoare la simulaţie nu se aplică actelor 

juridice nepatrimoniale (Art.1294 NCC). 

(g) Secţiunea a 7-a „Reprezentarea” 

[Art.1295-1314]  Reglementarea generală a reprezentării este o noutate adusă de NCC, 

până acum dispoziţiile aplicabile în materie regăsindu-se în materia contractului de mandat în CC 

existent, precum şi în legislaţia cu privire la persoanele juridice (inclusiv legislaţia societăţilor 

comerciale).  Normele conţinute în această secţiune consacră, de cele mai multe ori, o serie de principii 

şi reguli care fie se regăseau în legislaţia existentă, fie au fost exprimate în doctrină şi consacrate 

jurisprudenţial. 

O problemă delicată, care în opinia noastră nu a fost rezolvată în mod eficient din punct de vedere 

practic de către NCC, este constituită de o porţiune din obiectul de reglementare al Art.1297 NCC, cu 

denumirea marginală „nearătarea calităţii de reprezentant”.  Conform alin.(2), dacă reprezentantul, 

atunci când contractează cu terţul în limita puterilor conferite, pe seama unei întreprinderi, pretinde că 

este titularul acesteia, terţul care descoperă ulterior identitatea adevăratului titular poate să exercite şi 

împotriva acestuia din urmă drepturile pe care le are împotriva reprezentantului.  Textul ridică mai 

multe probleme de aplicare şi de corelare cu alte prevederi ale NCC.  Astfel, prima întrebare se pune în 

legătură cu modalitatea în care reprezentantul se „pretinde” „titularul” unei întreprinderi.  Este 

suficientă o simplă afirmaţie în acest sens?  Sau este necesar, aşa cum ni s-ar părea corect, să ne 

raportăm la Art.17 alin.(2) NCC, care reglementează eroarea comună şi invincibilă („...când cineva, 

împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a considerat că o persoană are un anumit drept sau o 

anumită calitate juridică, instanţa judecătorească, ţinând seama de împrejurări, va putea hotărî că actul 

încheiat în această stare va produce, faţă de cel aflat în eroare, aceleaşi efecte ca şi când ar fi valabil, 

afară de cazul în care desfiinţarea lui nu i-ar cauza niciun prejudiciu”).  În această situaţie, ar trebui să 

avem în vedere şi dispoziţiile Art.17 alin.(4) NCC, care dispune că prevederile cu privire la eroarea 

comună şi invincibilă nu se aplică atunci când în materia relevantă legea reglementează un sistem de 

publicitate (cum este cazul societăţilor comerciale, de exemplu). 

De asemenea, textul de mai sus ar trebui corelat cu prevederile Art.218 NCC, care reglementează 

participarea la circuitul civil a (şi implicit reprezentarea) persoanei juridice. 

O altă dificultate legată de aplicarea Art.1297 alin.(2) în forma sa actuală este constituită de folosirea, 

nerepetată la nivelul altor texte din NCC, a noţiunii de „titular al unei întreprinderi”.  Singurele 

dispoziţii care se învecinează cu această noţiune se regăsesc în Art.3 şi Art.96 NCC, care se referă însă 

la persoanele care „exploatează” o întreprindere. 

Mai departe, reglementarea din Art.1301 NCC - „Forma împuternicirii”este diferită faţă de legislaţia 

existentă, respectiv Art.701 din Legea nr.31/1990.  Acest din urmă text a clarificat o controversă 

jurisprudenţială cu efecte negative asupra mediului de afaceri, dispunând că „actele de dispoziţie 

asupra bunurilor unei societăţi comerciale pot fi încheiate în temeiul puterilor conferite 

reprezentanţilor legali ai societăţii, după caz, prin lege, actul constitutiv sau hotărârile organelor 
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statutare ale societăţii adoptate în conformitate cu prevederile prezentei legi şi ale actului constitutiv al 

societăţii, nefiind necesară o procură specială şi în formă autentică în acest scop, chiar dacă actele de 

dispoziţie trebuie încheiate în formă autentică”. 

Soluţia Art.1301 NCC ar putea fi justificată numai în cazul contractelor încheiate de persoanele fizice, 

unde aplicarea principiului simetriei formelor are deplin temei.  În cazul persoanelor juridice, însă, 

trebuie avut în vedere că problema reprezentării persoanelor juridice nu poate fi gândită în mod izolat, 

ci numai în legătură cu prevederile care privesc funcţionarea persoanei juridice şi competenţa 

recunoscută organelor acestora.  Astfel, înainte de a fi o problemă contractuală, reprezentarea 

persoanei juridice este o chestiune de statut organic al acesteia, aşa încât calitatea de reprezentant 

urmează să rezulte din actele constitutive ale persoanei juridice, care, de cele mai multe ori, nu trebuie 

încheiate în formă autentică. 

Cu titlu de noutate, remarcăm prevederile Art.1303 NCC care aduc o rezolvare elegantă rezolvării 

problemei conflictului de interese:  contractul încheiat de un reprezentant aflat în conflict de interese 

cu reprezentatul poate fi anulat la cererea acestuia din urmă, atunci când conflictul era cunoscut sau 

trebuia să fie cunoscut de contractant la data încheierii actului. 

De asemenea, Art.1304 NCC (în forma corectată de Proiectul LPA NCC), reglementează, pentru prima 

dată în mod expres, chestiunea contractului cu sine însuşi şi cea a dublei reprezentări.  Contractul 

încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, 

cu excepţia cazului în care reprezentantul a fost împuternicit în mod expres în acest sens, sau cuprinsul 

contractului a fost determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.  

Aceste dispoziţii urmează a se aplica în cazul dublei reprezentări. 

Alte prevederi importante din această secţiune NCC sunt constituite de Art.1309 - „lipsa sau depăşirea 

puterii de reprezentare”, potrivit cărora „contractul încheiat de persoana care acţionează în calitate de 

reprezentant, însă fără a avea împuternicire sau cu depăşirea puterilor conferite, nu produce efecte între 

reprezentat şi terţ”.  Dacă, însă, „prin comportamentul său, reprezentatul l-a determinat pe terţul 

contractant să creadă în mod rezonabil că reprezentantul are puterea de a-l reprezenta şi că acţionează 

în limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate prevala faţă de terţul contractant de lipsa puterii 

de a reprezenta”. 

Potrivit Art.1310 NCC, persoana care încheie un contract în calitate de reprezentant, neavând 

împuternicire ori depăşind limitele puterilor care i-au fost încredinţate, răspunde pentru prejudiciile 

cauzate terţului contractant care s-a încrezut, fără culpă (sau cu „bună-credinţă”, în forma propusă de 

Proiectul LPA NCC), în încheierea valabilă a contractului. 

Importante sunt şi prevederile Art.1311 şi Art.1312 NCC, care recunosc posibilitatea reprezentatului 

de a ratifica actele încheiate de reprezentantul care a acţionat fără împuternicire sau cu depăşirea 

împuternicirii primite, ratificare ce, în principiu, va avea efect retroactiv, fără a afecta drepturile 

dobândite între timp de către terţi. 

O ultimă problemă legată de această secţiune este însă una cu caracter esenţial în privinţa coerenţei 

interne a reglementărilor din NCC care interesează materia reprezentării, a funcţionării persoanei 

juridice, a administrării bunurilor altuia, a contractului de mandat şi cea a contractului de societate.  

Toate aceste părţi din NCC conţin diverse dispoziţii care au obiecte de reglementare extrem de 

similare, care deseori se suprapun, ceea ce determină situaţii nefericite în care probleme identice sau 
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asemănătoare primesc rezolvări diferite ori, în cazul în care soluţiile legale sunt în mod substanţial 

aceleaşi, întâlnim totuşi diferenţe de formulare care pot duce la interpretări contradictorii.  Pentru a 

oferi numai două exemple, răspunderea administratorului (sau reprezentantului) faţă de terţi ar putea fi 

guvernată concomitent de Art.218, Art.816, Art.1296 şi Art.2021 NCC, iar în materia conflictului de 

interese avem reguli (care sunt diferite şi ca formă şi ca substanţă) în Art.215, Art.804 şi Art.1303 

NCC.  Considerăm în consecinţă utilă reevaluarea globală a textelor din toate aceste materii, în 

vederea identificării tuturor zonelor de potenţial conflict şi adoptarea unor soluţii unitare la nivelul 

NCC. 

(h) Secţiunea a 8-a „Cesiunea contractului” 

[Art.1315-1320]  Această secţiune a NCC reglementează cesiunea contractului, instituţie pe 

deplin necesară funcţionării mediului de afaceri, dar care lipseşte din actualul CC.  În prezent, pentru a 

ajunge la efectul preluării unui contract de către un terţ, se foloseşte instituţia novaţiei prin schimbare 

de debitor (sau de creditor), care însă nu este total adecvată transmiterii drepturilor şi obligaţiilor 

izvorâte dintr-un raport contractual. 

Conform Art.1315 alin.(1) NCC, în principiu, o parte poate să îşi substituie un terţ în raporturile 

născute dintr-un contract numai dacă prestaţiile nu au fost încă integral executate, iar cealaltă parte 

consimte la aceasta.  Consimţământul la cesiune se poate da şi anticipat - Art.1317 alin.(1) NCC, 

situaţie în care cesiunea produce efecte faţă de contractantul cedat din momentul în care substituirea îi 

este notificată. 

Potrivit Art.1318 alin.(1) NCC, cedentul este liberat de obligaţiile sale faţă de contractantul cedat din 

momentul în care substituirea îşi produce efectele faţă de acesta.  Proiectul LPA NCC preconizează 

modificarea Art.1318 alin.(2), în următoarea formă:  „în cazul în care a declarat că nu îl liberează pe 

cedent, contractantul cedat se poate îndrepta împotriva acestuia atunci când cesionarul nu îşi execută 

obligaţiile.  În acest caz, contractantul cedat trebuie, sub sancţiunea pierderii dreptului de regres 

împotriva cedentului, să îi notifice neexecutarea obligaţiilor de către cesionar, în termen de 15 zile de 

la data neexecutării sau, după caz, de la data la care a cunoscut faptul neexecutării”.Contractantul 

cedat poate opune cesionarului toate excepţiile ce rezultă din contract.  Contractantul cedat nu poate 

invoca, însă, faţă de cesionar, vicii de consimţământ, precum şi orice apărări sau excepţii născute în 

raporturile sale cu cedentul, decât dacă şi-a rezervat acest drept atunci când a consimţit la substituire - 

Art.1319 NCC.  De asemenea, cedentul garantează validitatea contractului - Art.1320 alin.(1) NCC. 

(i) Secţiunea a 9-a „Încetarea contractului” 

[Art.1321-1323]  Cauzele de încetare a contractului sunt enumerate în Art.1321 NCC ca 

fiind executarea, acordul de voinţă al părţilor, denunţarea unilaterală, expirarea termenului, 

îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea condiţiei, imposibilitatea fortuită de executare, precum şi 

orice alte cauze prevăzute de lege. 

O prevedere cu efecte pernicioase sigure se regăseşte în Art.1322 NCC, care dispune că „la încetarea 

contractului părţile sunt liberate de obligaţiile asumate.  Ele pot fi însă ţinute la repararea prejudiciilor 

cauzate şi, după caz, la restituirea, în natură sau prin echivalent, a prestaţiilor primite în urma încheierii 

contractului”.  Realitatea este însă că nu se poate susţine că numai obligaţiile cu privire la repararea 

prejudiciilor cauzate şi restituirea prestaţiilor ar fi cele care supravieţuiesc încetării unui contract.  

Astfel, obligaţii contractuale care în mod sigur pot fi valorificate (sau ar trebuie să rămână 
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valorificabile) după încetarea contractelor sunt, de exemplu, cele care privesc executarea unor obligaţii 

a căror scadenţă este anterioară ori simultană încetării contractului (şi care nu se pot suprapune noţiunii 

de reparare a prejudiciului sau celei de restituire a prestaţiilor), clauzele de soluţionare a litigiilor 

dintre părţi, cele privind confidenţialitatea, neconcurenţa, clauzele care privesc modul de transmitere a 

drepturilor şi obligaţiilor rezultate din contract etc.  Nu în ultimul rând, ar fi firesc ca părţile să aibă 

întotdeauna dreptul de a stabili care sunt prevederile contractului care vor supravieţui încetării 

acestuia. 

(ii). Capitolul I „Actul juridic unilateral” 

[Art.1324-1329]  Acest capitol conţine, cu titlu de noutate, o reglementare specifică pentru 

actul juridic unilateral, precum şi pentru unele specii de act juridic unilateral. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1324-1326]  Actul juridic unilateral este definit de Art.1324 NCC ca fiind actul juridic 

care presupune numai manifestarea de voinţă a autorului său.  Dispoziţiile legale privitoare la contracte 

se aplică în mod corespunzător actelor unilaterale - Art.1325 NCC. 

Prevederile Art.1326 alin.(1) sunt însă neclare:  „actul unilateral este supus comunicării atunci când 

constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului…”.  Textul pare să implice ideea că un act 

unilateral poate modifica sau chiar stinge un drept al destinatarului, ceea ce ni se pare îndoielnic. 

(b) Secţiunea a 2-a „Actul unilateral ca izvor de obligaţii” 

[Art.1327-1329]  Această secţiune reglementează promisiunea unilaterală făcută cu intenţia 

de a se obliga independent de acceptare (Art.1327 NCC), respectiv promisiunea publică de 

recompensă (Art.1328-1329 NCC).  În opinia noastră, reglementarea privind promisiunea publică de 

recompensă ridică unele probleme care vor face extrem de dificilă aplicarea ei practică.  În primul 

rând, Art.1328 alin.(3) dispune că, atunci când prestaţia vizată prin promisiunea publică de 

recompensă a fost executată separat de mai multe persoane, recompensa se cuvine aceleia care a 

comunicat cea dintâi rezultatul.  Considerăm că ar fi fost util ca textul să fie mai clar în privinţa 

modalităţii de comunicare a atingerii rezultatului dorit de autorul promisiunii, respectiv dacă această 

comunicare trebuie adresată promitentului (caz în care dispoziţiile Art.1326 s-ar putea aplica mutatis 

mutandis), sau este suficientă o comunicare care face ca informaţia cu privire la atingerea rezultatului 

să intre în domeniul public (ceea ce ar avea avantajul unei lipse de formalism care ar putea fi de multe 

ori justificată vis-a-vis de specificul promisiunii publice de recompensă). 

O prevedere care poate fi şi mai spinoasă din punct de vedere al aplicării practice este însă Art.1329 

alin.(3) NCC, care se referă la ipoteza revocării fără justă cauză a promisiunii publice de recompensă, 

caz în care autorul promisiunii datorează o despăgubire echitabilă, care nu va putea depăşi recompensa 

promisă, celor care înainte de publicarea revocării au făcut cheltuieli în vederea executării prestaţiei.  

Textul este neclar sub mai multe aspecte.  Întâi, ce este „justa cauză” în această materie?  Facultatea de 

revocare care ar putea fi rezervată prin promisiunea iniţială este „justă cauză”? 

Despăgubirea este limitată la valoarea recompensei promise.  Logic ar fi ca limitarea respectivă să 

funcţioneze în raport cu toate persoanele care pretind despăgubiri (aşa încât valoarea despăgubirii să 

nu se multiplice cu numărul celor care se pretind păgubiţi).  Limitarea devine însă aproape complet 

nefuncţională în cazul în care mai multe persoane solicită despăgubiri în mod independent.  Nu există 
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mijloace procedurale suficiente pentru a asigura limitarea efectivă a răspunderii la valoarea 

recompensei promise, câtă vreme autorul promisiunii se poate confrunta cu pretenţii formulate în 

cascadă de către terţii interesaţi (de exemplu, un terţ Tertius acţionează în justiţie după ce autorul 

promisiunii a plătit deja despăgubirea maximă unor terţi Primus şi Secundus), urmat de terţii Quartius 

şi Quintus.  Desigur că, în teorie, Primus şi Secundus ar putea fi ţinuţi responsabili pe terenul 

prevederilor referitoare la îmbogăţirea fără justă cauză, dar soluţia nu este cea mai convenabilă din 

perspectiva niciuneia dintre părţile implicate, care pot fi descurajate de multitudinea de proceduri 

judiciare care apare în faţa lor.  Este drept că termenul de prescripţie pentru exercitarea acţiunii în 

despăgubire este în acest caz unul special, de un an de la data publicării revocării, dar acest lucru nu 

reprezintă o garanţie suficientă pentru evitarea unor situaţii de genul celor descrise mai sus. 

În fine, este nefiresc ca situaţia terţilor să fie mai bună în cazul revocării promisiunii de recompensă 

decât în cazul în care rezultatul vizat prin promisiune a fost atins de mai multe persoane (caz în care, 

conform Art.1328 alin.(3) NCC, numai terţul care comunică primul atingerea rezultatului este 

îndreptăţit la recompensă, iar ceilalţi terţi nu au niciun drept împotriva autorului promisiunii). 

(iii). Capitolul III „Faptul juridic licit” 

[Art.1330-1348]  Ca un comentariu general cu privire la noutăţile aduse de acest capitol, 

remarcăm în primul rând că NCC renunţă la mult criticata noţiune de „cvasi-contract” utilizată de CC, 

şi adoptă terminologia impusă în doctrină şi practică, aceea de „fapt juridic licit” generator de obligaţii.  

În al doilea rând, de asemenea răspunzând unei nevoi de reglementare semnalate în literatura de 

specialitate, NCC conţine o consacrare expresă a îmbogăţirii fără justă cauză ca izvor de obligaţii 

civile distinct, de sine stătător (Secţiunea a 3-a, Art.1345-1348). 

(a) Secţiunea 1 „Gestiunea de afaceri” 

[Art.1330-1340]  NCC conţine prevederi exprese şi mai detaliate decât cele cuprinse la 

Art.987-991 CC cu privire la gestiunea de afaceri.  În această materie, legiuitorul NCC s-a inspirat 

într-o foarte mare măsură din CCQ, dar se poate observa că dispoziţiile preluate din acesta nu au un 

caracter de noutate faţă de legislaţia existentă, esenţa lor regăsindu-se deja în practica instanţelor 

româneşti în materie.  În cea mai mare parte, noua reglementare reprezintă codificarea doctrinei şi a 

jurisprudenţei formate în această materie pe parcursul timpului. 

NCC menţine în mare măsură prevederile din CC referitoare la gestiunea de afaceri:  continuarea 

gestiunii (Art.1332), diligenţa datorată de gerant (Art.1334), obligaţiile geratului (Art.1337).  Există, 

totuşi, modificări, cum ar fi codificarea condiţiilor gestiunii de afaceri la Art.1330, textul conţinând 

definiţia instituţiei (la alin.(1)) precum şi câteva principii care o guvernează (necesitatea ca gerantul să 

ştie că îngrijeşte de interesele altuia, şi ca acesta să nu aibă intenţia de a-l gratifica pe gerat).  NCC, ca 

şi CC, nu stabileşte în mod expres o sferă a actelor de gerare a intereselor altuia.  Potrivit doctrinei şi 

practicii actuale, spre deosebire de mandatar, care poate numai să încheie acte juridice, gerantul poate 

şi să săvârşească acte materiale;  NCC pare să menţină această distincţie prevăzând, la Art.1340, că, în 

privinţa actelor juridice, gestiunea ratificată produce, de la data când a fost începută, efectele unui 

mandat. 

Ca noutate, Art.1330 alin.(1) teza a II-a defineşte ca un caz de gestiune de afaceri şi situaţia în care 

geratul cunoaşte existenţa gestiunii, dar nu este în măsură să desemneze un mandatar ori să se 

îngrijească în alt fel de afacerile sale.  Menţionăm că această situaţie este considerată de literatura de 
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specialitate actuală ca un caz de mandat tacit, nu de gestiune de afaceri (interpretare confirmată şi de 

Art.987 CC, potrivit cu care gerarea se face „fără cunoştinţa proprietarului”).  Doctrina consacră ideea 

că geratul ar trebui să fie complet străin de operaţia pe care gerantul o efectuează în interesul său, deci 

să nu aibă cunoştinţă de ea, în caz contrar considerându-se că aceasta se transformă în mandat tacit.  

Literatura de specialitate notase deja că gestiunea de afaceri, deşi un izvor distinct de obligaţii civile, 

cu trăsături proprii, se apropie în realitate fie de mandat, atunci când este cu reprezentare, fie de 

îmbogăţirea fără justă cauză, atunci când este fără reprezentare, iar noua reglementare sporeşte 

apropierea dintre gestiune şi mandat, putând duce la interpretări neunitare şi la confuzii la nivel practic 

între cele două instituţii. 

O altă modificare adusă de NCC gestiunii de afaceri constă în reglementarea unei obligaţii de 

înştiinţare în sarcina gerantului (Art.1331), care trebuie să îl informeze pe gerat cu privire la gestiunea 

începută de îndată ce acest lucru este posibil. 

În ceea ce priveşte obligaţia gerantului de continuare a gestiunii (Art.1332), actualmente reglementată 

de Art.987 şi de Art.988 CC, remarcăm că lipseşte din reglementare excepţia consacrată de doctrină şi 

practică, potrivit cu care este permisă întreruperea gestiunii de afaceri de către gerant, fără antrenarea 

răspunderii acestuia, în măsura în care continuarea acesteia ar deveni prejudiciabilă pentru gerant.  

NCC codifică şi prevederile din doctrină referitoare la continuarea gestiunii de către moştenitorii 

gerantului (Art.1333). 

Legiuitorul NCC a ţinut să modernizeze textele conţinute în Art.989 şi Art.990 CC referitoare la 

diligenţa datorată de gerant (Art.1334).  Considerăm că, atât pentru evitarea oricăror eventuale 

confuzii, cât şi pentru unitate terminologică, termenul fiind deja utilizat în definiţia instituţiei de la 

Art.1330 alin.(1)), ar trebui înlocuită sintagma „administrarea bunurilor” utilizată în Art.1334 alin.(1) 

cu „gestionarea bunurilor”, întrucât în doctrină şi în practica aplicabilă s-a stabilit că gerantul nu face 

numai acte de administrare, dar şi acte de conservare şi unele acte de dispoziţie. 

Se codifică de asemenea obligaţia prevăzută în literatura de specialitate în sarcina gerantului de a da 

socoteală geratului şi de a îi remite acestuia toate bunurile obţinute cu ocazia gestiunii de afaceri 

(Art.1335), precum şi obligaţiile geratului faţă de terţi, făcându-se distincţie între situaţiile în care 

acesta acţionează în nume propriu şi cele în care acţionează în numele geratului (Art.1336). 

O altă modificare adusă de NCC gestiunii de afaceri constă în completarea prevederilor existente 

referitoare la obligaţiile geratului, actualmente prevăzute la Art.991 CC (Art.1337 NCC).  De 

asemenea, se prevede că gerantul are dreptul de a cere instanţei înscrierea în cartea funciară a unei 

ipoteci legale76, înscriere ce poate fi făcută în baza unei expertize dispuse, în prealabil, de instanţă. 

NCC reglementează situaţiile în care beneficiarul gestiunii se împotriveşte gestiunii de afaceri 

(Art.1338);  textul se referă atât la situaţiile în care geratul află de existenţa gestiunii după începerea 

acesteia, cât şi la cazul nou introdus prin Art.1330 alin.(1) teza a II-a, în care geratul cunoaşte 

gestiunea, dar nu este în măsură să numească un mandatar sau să administreze în alt fel afacerile sale.  

Într-o atare situaţie, geratul poate fie să ratifice gestiunea (cu aplicarea dispoziţiilor Art.1340 NCC), fie 

                                                      
76 Cu privire la ipotecile legale, a se vedea Secţiunea II.A.1.6.(k) din prezentul Raport Interimar I. 
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să se împotrivească acesteia, caz în care gerantul este răspunzător în condiţiile Art.1338 pentru a fi 

început-o sau continuat-o ignorând împotrivirea titularului. 

De asemenea, NCC codifică doctrina cu privire la gestiunea inoportună, prevăzându-se că geratul este 

obligat la restituirea actelor şi cheltuielilor efectuate pe perioada gestiunii numai în cazul în care 

acestea i-au procurat vreun avantaj (Art.1339). 

(b) Secţiunea a 2-a „Plata nedatorată” 

[Art.1341-1344]  Ca şi CC (în Art.992-997, incluse în capitolul dedicate cvasi-contractelor, 

precum şi Art.1092, în secţiunea dedicată plăţii), NCC reglementează expres plata nedatorată ca fapt 

juridic licit generator de obligaţii, dar într-o sistematizare superioară.  Definiţia şi condiţiile generale 

ale instituţiei sunt prevăzute ca secţiune separată în cadrul capitolului dedicat faptelor juridice licite 

generatoare de obligaţii, iar pentru regulile care guvernează restituirea plăţii, se face trimitere, în 

Art.1344 NCC, la Art.1635-1649, respectiv, la Titlul VIII al NCC, intitulat „Restituirea prestaţiilor”.  

Astfel, dispoziţiile din CC privitoare la efectele plăţii nedatorate în ceea ce priveşte obligaţiile lui 

solvens şi ale lui accipiens (de bună sau de rea-credinţă, după caz), ca şi situaţiile în care lucrul plătit 

este un bun imobil, grupate în CC în capitolul referitor la cvasi-contracte, apar în noua reglementare în 

titlul dedicat restituirii prestaţiilor.  În ceea ce priveşte obiectul plăţii nedatorate, NCC nu face 

precizări; doctrina actuală consideră că pot face obiectul plăţii nedatorate remiterea unei sume de bani, 

a unui bun individual determinat sau determinat prin caractere generice, dar nu şi executarea unei 

prestaţii de a face, care, nedatorată, dă dreptul la restituire în temeiul îmbogăţirii fără justă cauză. 

O modificare adusă de NCC noţiunii de plata nedatorată este eliminarea condiţiei erorii în care trebuie 

să se afle solvens la efectuarea plăţii, condiţie prevăzută expres în CC.  Potrivit CC, în timp ce 

accipiens poate primi plata nedatorată fie din eroare, fie cu ştiinţă (urmând să răspundă pentru 

restituire în funcţie de buna sau de reaua sa credinţă) (Art.992), solvens nu poate acţiona, prin definiţie, 

decât din eroare (Art.993 alin.(1) prevede că „Acela care, din eroare, crezându-se debitor, a plătit o 

datorie, are drept la repetiţiune în contra debitorului”).  Doctrina a stabilit că existenţa erorii lui 

solvens este o condiţie absolut necesară pentru admisibilitatea acţiunii în repetiţiune, deoarece eroarea 

lui solvens are ca efect absenţa cauzei care a stat la baza prestaţiei executate;  de la această regulă, se 

admiteau în principiu două excepţii, respectiv situaţia în care debitorul care a pierdut chitanţa 

liberatorie efectuează, la cererea creditorului, o a doua plată, precum şi plata efectuată pe baza unui 

obligaţii lovite de nulitate absolută, în condiţiile în care solvens cunoştea nulitatea obligaţiei..  

Art.1341 alin.(1) NCC, care defineşte noţiunea de plată nedatorată în noua reglementare, nu face 

această precizare, astfel că, întrucât acolo unde legiuitorul nu distinge, nu o va putea face nici 

interpretul, se poate înţelege că va constitui plata nedatorată conform NCC şi plata făcută cu ştiinţă de 

către solvens.  În plus, potrivit Art.1472 NCC, plata valabilă a unei obligaţii poate fi făcută nu doar de 

către debitor, ci de către orice persoană, chiar dacă este un terţ în raport cu acea obligaţie.  Considerăm 

că modificarea discutată poate genera interpretări contradictorii şi o practică neunitară, precum şi 

confuzii între instituţia plăţii nedatorate şi cea a îmbogăţirii fără justă cauză (în cazul căreia, prin 
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contrast cu plata nedatorată aşa cum e reglementată în CC, se admite ca sărăcitul să fie de bună sau de 

rea-credinţă, dar se impune ca îmbogăţitul să fie în toate cazurile de bună-credinţă).77 

Pe de altă parte, NCC aduce câteva precizări menţionate deja în doctrină, eliminând în mod expres din 

sfera plăţii nedatorate plata făcută cu titlu de liberalitate şi gestiunea de afaceri (Art.1341 alin.(2)) şi, 

respectiv, reglementând o prezumţie legală relativă că plata s-a făcut cu intenţia de a stinge o datorie 

proprie (Art.1341 alin.(3)). 

Menţionăm şi că, aparent, dispoziţiile alin.(2) şi (3) ar fi de natură a înlocui, din punct de vedere al 

substanţei reglementării, condiţia prevăzută în Art.993 CC, respectiv ca plata să fie făcută din eroare.  

În realitate, pe lângă aspectele discutate mai sus, mai există un efect pe care această modificare l-ar 

putea produce pe planul repartizării sarcinii probei.  Dacă în actuala reglementare din CC solvens are a 

dovedi, printre alte elemente, faptul că s-a aflat în eroare cu privire la existenţa datoriei, în noua 

reglementare, sarcina probei pare să se deplaseze către accipiens, care, odată ce solvens dovedeşte 

lipsa unei datorii preexistente, va trebui să probeze faptul că solvens a intenţionat să-i facă o 

liberalitate sau după caz, a acţionat în temeiul unei gestiuni de afaceri. 

Art.1342 NCC reglementează în mai mare detaliu ipoteza în care accipiens de bună-credinţă s-a lipsit, 

în orice mod, de titlul său de creanţă, caz în care solvens are drept de regres împotriva adevăratului 

debitor, ipoteză prevăzută actualmente de Art.993 alin.(2) CC (dar într-o terminologie uşor diferită).  

NCC adaugă în ipoteza de reglementare şi situaţia în care a intervenit prescripţia datoriei pe care 

creditorul de bună-credinţă a considerat-o achitată prin plata nedatorată, ca şi situaţia în care acesta a 

renunţat la garanţiile creanţei.  Art.1343 teza I codifică doctrina dezvoltată sub imperiul CC cu privire 

la plata nedatorată făcută înainte de împlinirea termenului suspensiv, prevăzând expres că aceasta nu 

se va restitui decât în cazul în care a fost obţinută prin dol sau violenţă.  În ceea ce priveşte restituirea 

plăţii nedatorate făcute înainte de îndeplinirea condiţiei suspensive, ipoteză reglementată la Art.1343 

teza a II-a, considerăm textul deficitar, întrucât, în lipsa unei precizări exprese, nu rezultă cu claritate 

dacă restituirea în acest caz are loc tot numai dacă plata s-a obţinut prin dol sau violenţă, ca în cazul 

plăţii înainte de termen reglementate la teza I, sau în toate situaţiile (dacă acea condiţie suspensivă nu 

s-a realizat). 

(c) Secţiunea a 3-a „Îmbogăţirea fără justă cauză” 

[Art.1345-1348] Aşa cum menţionam în preambulul analizei acestui capitol, spre deosebire de CC 

care conţine numai aplicaţii particulare ale principiului, NCC reglementează expres instituţia 

îmbogăţirii fără justă cauză ca fapt juridic licit generator de obligaţii, aşa cum s-a reţinut deja în 

literatura de specialitate şi în practica judecătorească.  Trebuie menţionat că, la codificarea acestei 

                                                      
77 Nici Art.1635 NCC, intitulat „Cauzele restituirii”, nu aduce clarificările necesare.  Textul prevede că restituirea are loc de 
câte ori cineva este ţinut în virtutea legii să înapoieze bunurile primite fără drept sau din eroare sau în temeiul unui act juridic 
desfiinţat ulterior cu efect retroactiv ori ale cărui obligaţii au devenit imposibil de executat din cauza unui eveniment de forţă 
majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment asimilat acestora;  la alin.(2), Art.1635 prevede că este de asemenea suspus 
restituirii şi ceea ce a fost prestat în temeiul unei cauze viitoare care nu s-a înfăptuit, cu excepţia cazului în care cel care a 
prestat plata a făcut-o ştiind că înfăptuirea cauzei este cu neputinţă sau a împiedicat cu ştiinţă realizarea ei.  Astfel, Art.1635 
acoperă şi cazul plăţii făcute din eroare, dar şi situaţii pe care doctrina le califică astăzi ca îmbogăţire fără justă cauză, fără să 
ajute la clarificarea unei distincţii între cele două instituţii.  În plus, Art.1635 alin.(2) sancţionează ştiinţa lui solvens cu 
privire la inexistenţa datoriei numai în cazul în care acesta a făcut o plată în temeiul unei cauze viitoare nerealizate, rezultând, 
prin interpretare, că ştiinţa lui solvens în efectuarea unei plăţi nedatorate în celelalte situaţii nu produce efecte asupra 
obligaţiei de restituire. 
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instituţii de drept civil, legiuitorul a avut în vedere şi dispoziţiile Art.1493-1495 CCQ, acestea fiind 

transpuse în integralitate în NCC. 

În mare, NCC sintetizează condiţiile, enumerate în doctrină şi avute în vedere în practică, în care cel 

care s-a îmbogăţit fără justă cauză este obligat la restituire (Art.1345 NCC), precum şi condiţiile 

restituirii prestaţiei ce a avut ca efect diminuarea patrimoniului celui păgubit (Art.1347 NCC). 

Ca şi în cazul plăţii nedatorate, textele sunt deficitare întrucât nu numai că nu precizează condiţia, 

stabilită în practică şi doctrină, ca îmbogăţitul să fie de bună-credinţă, dar se referă în mod expres la 

situaţia îmbogăţitului de rea-credinţă (la Art.1347 alin.(3) NCC), ceea ce contravine teoriei îmbogăţirii 

fără justă cauză, aşa cum aceasta a fost dezvoltată de teoreticieni şi practicieni.  Menţionăm că, potrivit 

celor mai multe opinii exprimate în doctrină, reaua-credinţă a îmbogăţitului ar îndreptăţi pe cel păgubit 

nu la o acţiune in rem verso, ci la una în răspundere civilă delictuală. 

Menţionăm că Proiectul LPA NCC încearcă să remedieze aceste deficienţe, pe de o parte prin 

modificarea definiţiei de la Art.1345 (care ar urma să prevadă expres că îmbogăţirea nu îi este 

imputabilă celui al cărui patrimoniu s-a mărit) şi, pe de altă parte, prin eliminarea alin.(2) şi (3) ale 

Art.1347 şi înlocuirea acestora cu un nou alin.(2), care să prevadă că „Cel care s-a îmbogăţit este 

obligat la restituire în condiţiile Art.1641 sau, după caz, ale Art.1642, care se aplică în mod 

corespunzător”.  Modificările propuse de Proiectul LPA NCC sunt binevenite dar, în opinia noastră, nu 

suficiente, şi nu destul de clare.  Pe de o parte, Art.1641 şi 1642 la care ar urma să facă trimitere 

Art.1347 alin.(2) conform Proiectului LPA NCC reglementează nu numai obligaţiile debitorului de 

bună-credinţă, dar şi pe cele ale debitorului de rea-credinţă, ceea ce vine în contradicţie cu condiţia ca 

îmbogăţitul să fie de bună-credinţă prevăzută de Art.1345 în varianta propusă de Proiectul LPA 

NCC.78 

Menţiunea că aplicarea normelor la care se face trimitere se face „în mod corespunzător” nu este, în 

opinia noastră, suficientă pentru a asigura o interpretare şi aplicare unitară a dispoziţiilor legale, 

situaţie pe care am mai semnalat-o şi în legătură cu alte texte din NCC.  Pe de altă parte, considerăm 

că s-ar aplica restituirii bazate pe îmbogăţirea fără justă cauză şi dispoziţiile Art.1645 alin.(1) (care 

prevede că debitorul de bună-credinţă al obligaţiei de restituire are dreptul să păstreze fructele produse 

de bunul supus restituirii şi trebuie să suporte cheltuielile făcute cu producerea lor), din acest punct de 

vedere trimiterea din Art.1347 alin.(2), aşa cum acesta a fost propus de Proiectul LPA NCC, fiind 

incompletă. 

Art.1346 NCC reglementează cazurile de îmbogăţire justificată, inspirându-se din Art.1494 CCQ.  

Aceste cazuri se regăsesc şi în practica instanţelor româneşti, nereprezentând un element de noutate.  

Textul nu prevede expres ca fiind cazuri de îmbogăţire cu justă cauză şi îmbogăţirea care a avut loc în 

temeiul unei hotărâri judecătoreşti ori al legii, cazuri ce ar putea fi incluse însă în categoria generic 

                                                      
78 Menţiunea din Art.1347 alin.(2) propus prin Proiectul LPA NCC că aplicarea normelor la care se face trimitere se face „în 
mod corespunzător” nu este, în opinia noastră, suficientă pentru a asigura o interpretare şi aplicare unitară a dispoziţiilor 
legale, situaţie pe care am mai semnalat-o şi în legătură cu alte texte din NCC.  Simplul fapt că titlul marginal al Art.1642 
este „Obligaţiile debitorului de rea-credinţă” poate justifica interpretarea că niciuna din dispoziţiile sale nu este aplicabilă 
unui debitor de bună-credinţă, cum este debitorul obligaţiei de restituire în cazul îmbogăţirii fără justă cauză.  Pe de altă parte, 
Art.1642 pare să se refere la reaua-credinţă a debitorului obligaţiei de restituire nu neapărat la momentul îmbogăţirii, ci la un 
moment ulterior, caz în care textul ar putea fi considerat aplicabil. 
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numită „obligaţii valabile” la Art.1346 lit.a) NCC;  lipsesc însă din enumerare cazurile de îmbogăţire 

prin uzucapiune sau posesie de bună-credinţă, care sunt considerate de doctrină cazuri de îmbogăţire 

cu just temei şi nu se pot încadra în categoriile menţionate la Art.1346 NCC. 

Avem rezerve, însă, asupra formulării de la Art.1346 lit.a) NCC care, aşa cum am arătat mai sus, 

include printre posibilele temeiuri ale unui îmbogăţiri justificate şi „executarea unei obligaţii 

valabile”.  Considerăm că ar fi suficient să se facă referinţă la „executarea unei obligaţii”, cerinţa ca 

obligaţia să fie şi „valabilă” fiind redundantă.  Apoi, această formulare, chiar în contextul Art.1348 

NCC, care consacră caracterul subsidiar al acţiunii în îmbogăţire fără justă cauză, riscă să dea naştere 

la confuzii în practică între temeiurile specifice pe baza cărora se acordă restituirea prestaţiilor în 

cazuri cum ar fi nulitatea contractului sau rezoluţiunea.  În fine, cerinţa ca obligaţia să fie valabilă nu 

există nici în modelul utilizat pentru redactarea acestor dispoziţii, respectiv Art.1494 CCQ. 

În ceea ce priveşte cererea de restituire ce poate fi formulată de către cel păgubit, NCC codifică 

prevederile din doctrină cu privire la caracterul subsidiar al acţiunii de restituire întemeiată pe 

îmbogăţirea fără justă cauză (Art.1348). 

(iv). Capitolul IV „Răspunderea civilă” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1349-1350]  Secţiunea 1 a Capitolului IV, conţine dispoziţii de principiu şi reguli 

generale care guvernează materia răspunderii civile, extrase din doctrină şi din jurisprudenţă.  Acestea 

sunt grupate în prevederi generale referitoare la răspunderea delictuală (Art.1349) şi prevederi generale 

referitoare la răspunderea contractuală (Art.1350). 

Art.1349 NCC consacră principiul reparării integrale a prejudiciului, actualmente prevăzut în Art.998-

999, 1073 şi 1084 CC.  Lipseşte, însă, o consacrare similară a principiului reparării în natură.  Alin.(4) 

se constituie într-o normă de trimitere la legislaţia specială a protecţiei consumatorului pentru 

răspunderea pentru prejudiciile cauzate de produsele cu defecte. 

Cu privire la definiţia dată răspunderii contractuale în Art.1350 NCC, semnalăm că legiuitorul are în 

vedere neexecutarea lato sensu, care include şi executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a 

obligaţiilor;  pentru evitarea unor interpretări contrarii sugerăm completarea textului.  De asemenea, 

considerăm că sintagma „fără justificare” din alin.(2) al aceluiaşi articol, care, luată ca atare, poate 

suscita controverse, ar trebui clarificată printr-o referire, eventual trimitere, la cauzele justificate de 

neexecutare a obligaţiilor contractuale prevăzute la Art.1555-1557 NCC.  Art.1350 alin.(3) NCC 

consacră regula că părţile nu au dreptul să înlăture regulile răspunderii contractuale optând pentru alte 

reguli ce le-ar fi mai favorabile.  Literatura de specialitate a reţinut deja că creditorul păgubit prin 

neexecutarea unei obligaţii contractuale nu are dreptul de a opta între acţiunea contractuală, bazată pe 

o răspundere specială, derogatorie, şi cea delictuală.  Textul din NCC, inspirat din Art.1458 CCQ, 

extinde expres această interdicţie la ambele părţi contractuale, tinzând să restrângă şi posibilitatea 

părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia de a limita întinderea răspunderii sale optând pentru reguli mai 

favorabile decât cele ale răspunderii contractuale. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Cauze exoneratoare de răspundere” 

[Art.1351-1356]  Reglementând cauzele exoneratoare de răspundere, aplicabile ambelor 

forme de răspundere civilă, legiuitorul a codificat într-o mare măsură doctrina şi jurisprudenţa în 

materie, extrăgând reguli de principiu pentru fiecare cauză exoneratoare în parte, reunind în aceeaşi 

secţiune una dintre cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei prejudiciabile (exercitarea normală a 

unui drept subiectiv, prevăzută la Art.1353 NCC), şi cauze care exclud existenţa vinovăţiei (forţa 

majoră şi cazul fortuit (Art.1351 NCC), fapta victimei sau a terţului (Art.1352 NCC)).  Un rol 

important în această codificare l-au avut şi prevederile Art.1471-1477 CCQ. 

În ceea ce priveşte cazul fortuit şi forţa majoră, NCC rezolvă controversele iscate de lipsa unei 

reglementări exprese a celor două noţiuni în CC, definindu-le în Art.1351 alin.(2) şi (3) ca două 

noţiuni separate, şi consacrând, în alin.(4), regula că, acolo unde debitorul este exonerat de răspundere 

contractuală pentru caz fortuit, el va fi exonerat (a fortiori) şi pentru forţă majoră.  Textul utilizează 

definiţiile acceptate în literatura de specialitate pentru cele două noţiuni şi recunoaşte posibilitatea 

părţilor de a conveni prin contract ca răspunderea să fie înlăturată pentru intervenţia cazului fortuit sau 

a forţei majore (Art.1351 alin.(1) NCC). 

Art.1352 reglementează condiţiile în care fapta victimei sau a terţului pot fi considerate cazuri de 

exonerare a răspunderii.  Din interpretarea textului rezultă, pe de o parte, a fortiori, că va apăra de 

răspundere fapta terţului sau a victimei care întruneşte caracterele forţei majore, şi, pe de altă parte, 

literal, că fapta care nu întruneşte aceste trăsături poate fi şi aceasta cauză de exonerare, dar numai în 

cazul în care, potrivit legii sau convenţiei părţilor, este cauză de exonerare şi cazul fortuit.  Textul este 

deficitar, întrucât nu menţionează dacă fapta care nu întruneşte condiţiile forţei majore va constitui 

cauză de exonerare de răspundere numai dacă întruneşte, totuşi, condiţiile cazului fortuit.  Proiectul 

LPA NCC remediază această deficienţă.  Art.1352 nu prevede în mod expres dacă înlăturarea 

răspunderii în cele două cazuri este totală sau parţială, şi, dacă este numai parţială, dacă pârâtul şi 

terţul răspund solidar.  Din coroborarea textului cu Art.1371 NCC, potrivit cu care pârâtul va fi ţinut 

numai pentru partea de prejudiciu pe care a pricinuit-o, rezultă că răspunderea nu este solidară, cu 

excepţia situaţiei prevăzute la Art.1370, când este imposibilă individualizarea autorului prejudiciului.   

Art.1354  NCC aduce o limitare a răspunderii pentru fapta proprie, în cazul în care prejudiciul este 

cauzat de persoana care i-a acordat victimei ajutor în mod dezinteresat şi a răspunderii pentru fapta 

lucrului, în cazul în care victima s-a folosit cu titlu gratuit de lucrul, animalul sau edificiul care a 

cauzat prejudiciul.  În aceste cazuri, victima nu este îndreptăţită la repararea prejudiciului decât dacă 

probează intenţia sau culpa gravă a celui care, potrivit legii, ar fi fost chemat să răspundă. 

O modificare adusă de NCC actualei reglementări constă în codificarea noii concepţii a doctrinei 

referitoare la abuzul de drept (Art.1353)79.  Astfel, se consideră că acela care exercită prerogativele pe 

care legea le recunoaşte dreptului său subiectiv nu poate fi ţinut să răspundă, chiar dacă prin exerciţiul 

normal al dreptului său au fost aduse prejudicii altei persoane.  Noua concepţie, propusă în doctrină80 

şi îmbrăţişată şi de legiuitorul NCC, prevede că exercitarea unui drept va fi considerată abuzivă doar 

atunci când dreptul nu este utilizat în vederea realizării finalităţii sale, ci în intenţia de a vătăma o altă 

                                                      
79 O prevedere generală referitoare la abuzul de drept se regăseşte în Constituţie, la Art.57. 
80 Această concepţie nu este întru totul nouă, aceasta fiind proprie şi doctrinei juridice româneşti interbelice. 
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persoană.  Din păcate, textul nu este pe deplin corelat cu Art.15 NCC, care sancţionează abuzul de 

drept, definit ca situaţia în care un drept este exercitat în scopul de a-l vătăma sau păgubi pe altul ori 

într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe. 

De asemenea, NCC codifică doctrina referitoare la clauzele privind răspunderea civilă;  astfel, 

Art.1355 alin.(1) interzice posibilitatea părţilor de a limita răspunderea pentru prejudiciul material 

cauzat altuia printr-o faptă săvârşită cu intenţie sau culpă gravă.  Ni se pare discutabilă în acest context 

utilizarea expresiei „prejudiciu material” deoarece face posibilă o eventuală interpretare per a 

contrario, care ar ajunge la concluzia că ar fi posibile clauzele de nerăspundere pentru prejudicii 

morale produse cu intenţie sau culpă gravă, ceea ce, în mod evident, ni se pare inacceptabil. 

Conform Art.1355 alin.(2) NCC, se admite valabilitatea unei clauze de nerăspundere numai în situaţia 

în care fapta ilicită a fost săvârşită cu culpă uşoară („simpla imprudenţă sau neglijenţă”), iar 

prejudiciile afectează bunurile victimei.  Per a contrario, atunci când prejudiciile vor aduce atingere 

atributelor personale ale victimei (altele decât cele prevăzute la alin.(3), discutat în paragraful 

următor), înlăturarea răspunderii nu va fi posibilă nici pentru situaţii de culpa levissima. 

În cazurile în care prejudiciul priveşte integritatea fizică sau psihică ori a sănătăţii, răspunderea nu 

poate fi înlăturată sau diminuată decât în condiţiile legii, prejudiciul urmând aşadar să fie acoperit 

integral (Art.1355 alin.(3) NCC, care reia principii deja stabilite în doctrină).  În fine, Art.1355 alin.(4) 

reglementează efectele declaraţiei victimei de acceptare a riscului producerii unui prejudiciu;  

consimţământul victimei, sau clauza de nerăspundere cum a fost numit în doctrină, nu poate avea, prin 

ea însăşi, semnificaţia unei renunţări la dreptul de a obţine plata de despăgubiri. 

Prin preluarea prevederilor Art.1475 şi Art.1476 din CCQ, NCC reglementează expres anunţurile de 

excludere sau limitare a răspunderii contractuale (Art.1356 alin.(1)), respectiv delictuale (Art.1356 

alin.(2)), în vederea rezolvării anumitor situaţii des întâlnite în practică, cum ar fi angajarea răspunderii 

hotelierilor.  Textul reprezintă o aplicaţie a regulilor generale privind clauzele de excludere sau de 

limitare a răspunderii. 

(c) Secţiunea a 3-a „Răspunderea pentru fapta proprie” 

[Art.1357-1371]  În ceea ce priveşte răspunderea pentru fapta proprie, ca formă a 

răspunderii civile delictuale, NCC extinde reglementarea prin codificarea doctrinei şi a jurisprudenţei 

în materie. 

Cu privire la condiţiile răspunderii pentru fapta proprie, Art.1357 din NCC nu aduce modificări 

substanţiale reglementării existente, articolul comprimând prevederile din Art.998,999 CC, cu 

menţiunea că se încearcă o consacrare în legislaţia civilă, la nivel de principiu, a formelor vinovăţiei, 

după modelul legislaţiei penale, în intenţie şi culpă (alin.(1)).  Precizarea expresă ar fi binevenită la 

nivel teoretic, deşi, aşa cum s-a notat şi în doctrină, ea nu prezintă de regulă interes practic, 

răspunderea civilă având la bază principiul reparării integrale a prejudiciului indiferent de forma de 

vinovăţie.  Proiectul LPA NCC dispune înlocuirea textului cuprins la Art.1357 alin.(1) cu următoarea 

formulare: „Cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este 

obligat să îl repare”.  Formula propusă renunţă, pe de o parte, la determinarea expresă a formelor 

vinovăţiei în materie civilă existentă în textul NCC, şi, pe de altă parte, consacră intenţia legiuitorului 

de a renunţa la utilizarea noţiunii de „culpă” ca denumire generică pentru orice formă de vinovăţie.  

Remarcăm totuşi faptul că deşi există numeroase consacrări legislative ale unor forme de răspundere 
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obiectivă, necondiţionată de culpă, atât la nivelul legislaţiei speciale81, cât şi la cel NCC82, dispoziţiile 

Art.1357 alin.(1) NCC nu fac nicio menţiune în acest sens, optând pentru includerea culpei ca element 

obligatoriu pentru angajarea răspunderii. 

Alin.(2) al textului, cu privire la care Proiectul LPA NCC nu propune modificări, consacră astfel 

expres principiul că răspunderea civilă este antrenată şi în cazul în care fapta ilicită este săvârşită cu 

culpa levissima.  Se întăreşte astfel, în mod expres, ideea că, de regulă, răspunderea civilă delictuală 

este antrenată în cazul săvârşirii faptei ilicite cu vinovăţie, indiferent de forma şi gradul acesteia. 

Pe de altă parte, Art.1358 prevede criteriile particulare de care se va ţine seama în aprecierea culpei, 

respectiv, a gradului acesteia (culpa lata, culpa levis, culpa levissima).  Aşa cum menţionam mai sus, 

Art.1357 alin.(2) consacră expres regula că răspunderea civilă este antrenată indiferent de gradul 

culpei, iar principul acoperirii integrale a prejudiciului se aplică, de asemenea, indiferent de forma şi 

gradul de vinovăţie.  Cu toate cestea, prevederea expresă a unor criterii pentru stabilirea gradului 

culpei nu este însă lipsită de interes, având în vedere situaţii cum ar fi cea reglementată la Art.1355 

alin.(2), unde distincţiile capătă relevanţă.  Proiectul LPA NCC propune înlocuirea noţiunii de „culpă” 

din textul Art.1358 cu noţiunea de „vinovăţie”.  Sensul reglementării se schimbă, criteriile acolo 

stabilite urmând a se aplica atât în aprecierea formei de vinovăţie (intenţie sau culpă), cât şi a gradelor 

culpei, dând astfel reglementării o mai largă aplicare. 

O altă modificare adusă de NCC constă în codificarea doctrinei şi a practicii instanţelor judecătoreşti 

cu privire la cauzele care înlătură caracterul ilicit al faptei, şi anume legitima apărare, starea de 

necesitate, divulgarea secretului comercial şi îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege, 

preluate actualmente în materie civilă din dreptul penal.  Definiţia legitimei apărări, precum şi cea a 

stării de necesitate, se regăsesc în actualul CP, la Art.44, respectiv Art.45, acestea producând aceleaşi 

efecte exoneratoare atât pentru răspunderea penală, cât şi pentru răspunderea civilă. 

Cu privire la îndeplinirea unei activităţi impuse ori permise de lege, se constată că Art.1364 NCC pare 

a contraveni într-o oarecare măsură doctrinei şi practicii existente, prevăzând că va fi răspunzător 

autorul prejudiciului în astfel de situaţii atunci când şi-ar fi putut da seama de caracterul ilicit al faptei 

sale.  Doctrina şi practica aplicabile în materie abordează chestiunea mai nuanţat, arătând că 

îndeplinirea ordinului superiorului nu va înlătura caracterul ilicit al faptei dacă ordinul are un caracter 

vădit ilegal sau abuziv sau dacă modul de executare însuşi este ilicit ori culpabil.  În lipsa unei atare 

precizări, Art.1364 poate duce la interpretări diferite şi la o practică neunitară, întrucât textul lasă la 

latitudinea judecătorului să aprecieze, inclusiv după criterii subiective, care ţin de persoana autorului, 

dacă acesta putea sau nu să îşi dea seama de caracterul ilicit al faptei. 

În ceea ce priveşte divulgarea secretului comercial, chiar dacă nu este o cauză complet străină 

literaturii de specialitate româneşti, noţiunea a fost preluată în integralitate din CCQ, aceasta fiind 

reglementată la Art.1472 din codul civil sus-amintit. 

Un alt element de noutate adus de NCC, şi sub influenţa NCPP, constă în modificarea dispoziţiilor 

referitoare la autoritatea hotărârii penale în procesul civil şi efectele acesteia în faţa instanţei civile.  

                                                      

81 De exemplu, răspunderea pentru daunele ecologice, prevăzută de O.U.G. nr.195/2005, răspunderea angajată potrivit 
normelor din Legea nr.703/2001 etc. 
82 De exemplu, răspunderea pentru fapta altuia, răspunderea pentru prejudicii cauzate de animale etc. 
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Astfel, la acest moment, în jurisprudenţa civilă este luat în considerare principiul consacrat de Art.22 

CPP, potrivit cu care hotărârea definitivă a instanţei penale are autoritate de lucru judecat în faţa 

instanţei civile care judecă acţiunea civilă, cu privire la existenţa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi 

a vinovăţiei acesteia;  regula este aplicabilă indiferent de soluţia dată de instanţa penală asupra acţiunii 

penale.  NCPP introduce o a doua teză la acest alineat al Art.22 CPP (devenit Art.28 NCPP), alineat 

preluat întocmai şi de Art.1365 NCC analizat aici, şi care prevede că instanţa civilă nu este legată de 

dispoziţiile legii penale şi nici de hotărârea definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal în 

ceea ce priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite.  Textul urmăreşte să 

sublinieze autonomia de apreciere a instanţei civile în acele cazuri în care fapta prejudiciabilă sau 

autorul acesteia au ieşit din sfera dreptului penal printr-o hotărâre definitivă a instanţei penale.  De 

altfel, în conformitate cu prevederile Art.25 alin.(5) din NCPP, instanţa penală urmează să lase 

nesoluţionată acţiunea civilă în caz de achitare a inculpatului sau de încetare a procesului penal.  

Pentru o analiză mai detaliată a acestei noi dispoziţii din NCPP, precum şi a consecinţelor ce pot 

rezulta din această nouă reglementare, a se vedea Secţiunea II.A.4.1.(b) din prezentul Raport. 

NCC grupează în această secţiune şi dispoziţiile referitoare la răspunderea civilă a anumitor categorii 

de persoane:  minorul şi interzisul (Art.1366), persoana lipsită chiar şi temporar de discernământ 

datorită unei tulburări a minţii (Art.1367), cel care l-a determinat sau îndemnat pe altul să cauzeze un 

prejudiciu, ori l-a ajutat, ori a tăinuit cu bună ştiinţă bunuri provenite din fapta ilicită, ori a împiedicat 

sau întârziat în orice fel chemarea în judecată a autorului (Art.1369).  Textele sunt inspirate din 

legislaţia penală cu privire la răspunderea minorului, a persoanei lipsite de discernământ, a persoanei 

care şi-a indus singură o stare de tulburare a minţii, a instigatorului şi complicelui. 

Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani este prezumat în mod relativ ca lipsit de discernământ, iar 

cel care a împlinit vârsta de 14 ani este prezumat relativ că are capacitate delictuală.  NCC clarifică o 

chestiune care a suscitat opinii contrarii în doctrină, şi anume situaţia bolnavului psihic;  dacă acesta 

este interzis, el va fi asimilat din punct de vedere legal cu minorul sub 14 ani (Art.1366 alin.(1)), dacă 

nu a fost pus sub interdicţie, el va fi supus regulilor relative la răspunderea persoanelor lipsite chiar şi 

temporar de discernământ (Art.1367 alin.(1)). 

În ceea ce priveşte răspunderea pentru prejudiciul cauzat de mai multe persoane, Art.1370 

reglementează situaţia în care prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea simultană sau succesivă a mai 

multor persoane, fiind imposibilă individualizarea autorului faptei, caz în care toate persoanele vor 

răspunde în mod solidar pentru acoperirea prejudiciului, iar Art.1371 alin.(1) reglementează situaţia 

culpei comune a victimei, în această situaţie cel chemat să răspundă urmând să fie ţinut numai pentru 

partea din prejudiciu pe care a pricinuit-o.  Este asimilată culpei comune a victimei şi situaţia forţei 

majore, a cazului fortuit ori a faptei terţului, pentru care autorul nu este ţinut să răspundă (Art.1371 

alin.(2)).  Considerăm că există o aparentă contradicţie între titlul marginal al Art.1371, care se referă 

la culpă, şi conţinutul acestuia, care se referă atât la intenţie cât şi la culpă;  discrepanţa provine din 

utilizarea, în titlu, a noţiunii de culpă în sensul generic de vinovăţie utilizat actualmente în materie 

civilă, în timp ce textul articolului utilizează noţiunea de culpă stricto sensu, ca formă a vinovăţiei, 

alături de intenţie.  Proiectul LPA NCC propune armonizarea titlului cu conţinutul prin înlocuirea 

denumirii marginale actuale a Art.1371 cu „Vinovăţia comună.  Pluralitatea de cauze”. 

În fine, prin Art.1368, NCC a codificat o tendinţă relativ recentă a practicii, acceptată şi de doctrină, 

referitoare la obligaţia subsidiară de indemnizare a victimei de către autorul lipsit de discernământ al 
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prejudiciului, ori de câte ori răspunderea persoanei care ar avea, potrivit legii, îndatorirea de a-l 

supraveghea nu poate fi angajată.  Această nouă dispoziţie este inspirată din Art.489-2 CCF ce prevede 

că acela care a cauzat un prejudiciu altcuiva, atunci când era sub imperiul unei tulburări mintale, nu 

este mai puţin obligat la reparare83.  Notăm totuşi diferenţa calitativă dintre reglementarea cuprinsă la 

Art.1368 şi cea din textul de inspiraţie;  în timp ce textul din CCF se referă la repararea prejudiciului în 

aceste circumstanţe, menţinând, cel puţin terminologic, raporturile dintre autor şi victimă pe tărâmul 

răspunderii delictuale, Art.1368 vorbeşte de plata unei indemnizaţii, care se va stabili nu în raport de 

întinderea prejudiciului, din moment ce lipsa capacităţii delictuale face inaplicabile principiile 

răspunderii civile delictuale în această situaţie, ci după criterii subiective, respectiv, raportate la părţi 

(starea lor materială).  Textul este o aplicaţie a principiului echităţii, nu a principiilor răspunderii civile 

delictuale, fapt de altfel reţinut şi de Tribunalul Suprem în decizia care a marcat începuturile acestei 

tendinţe în practica judecătorească românească.84 

(d) Secţiunea a 4-a „Răspunderea pentru fapta altuia” 

[Art.1372-1374]  Prevederile incluse în această secţiune reglementează răspunderea pentru 

fapta altuia, mai exact răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie (Art.1372) şi 

răspunderea comitenţilor pentru prepuşi (Art.1373).  De asemenea, sunt prevăzute dispoziţii speciale 

referitoare la corelaţia formelor de răspundere pentru fapta altei persoane (Art.1374). 

Ca un comentariu general, se observă o reglementare mai riguroasă faţă de cea în vigoare la acest 

moment, fiind codificate numeroase principii din doctrină şi soluţii jurisprudenţiale în materie.  În 

acelaşi timp, se constată înlăturarea prevederilor speciale referitoare la răspunderea institutorilor şi 

artizanilor pentru faptele elevilor şi ucenicilor acestora (Art.1000 alin.4 CC), inclusă în noua 

reglementare la Art.1372 alin.(1) NCC, care reglementează răspunderea persoanei obligate să exercite 

supravegherea pentru fapta minorului şi a interzisului. 

În acest fel, sunt incluse în sfera de reglementare a Art.1372 toate persoanele ce sunt obligate să acorde 

supraveghere minorului, pe lângă părinţi fiind chemate să răspundă şi alte persoane care, în temeiul 

legii, al unui contract ori al unei hotărâri judecătoreşti, au obligaţia de supraveghere a minorului.  

Alin.(2) al textului consacră regula afirmată constant în doctrină că părinţii răspund pentru fapta ilicită 

cauzatoare de prejudicii a minorului indiferent dacă acesta avea sau nu discernământ la momentul 

săvârşirii ei.  Alin.(3) reia substanţa dispoziţiilor Art.1000 alin.(5) CC, arătând că persoana datoare să 

exercite supravegherea poate fi exonerată de răspundere dacă dovedeşte că nu ar fi putut împiedica 

fapta prejudiciabilă.  Textele sunt aplicabile şi interzisului, a cărui capacitate delictuală este asimilată 

în mod expres în noua reglementare (Art.1366 alin.(1) NCC) cu cea a minorului care nu a împlinit 14 

ani. 

Remarcăm că Proiectul LPA NCC propune completarea alin.(3) al Art.1372 cu următoarea teză: „în 

cazul părinţilor, dovada se consideră făcută numai dacă ei probează că fapta copilului nu este urmarea 

modului necorespunzător în care şi-au îndeplinit îndatoririle decurgând din exerciţiul autorităţii 

părinteşti.”  Modificarea tinde, în primul rând, să creeze un regim special pentru răspunderea părinţilor 

                                                      

83 În franceză, „Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas 
moins obligé à réparation”. 
84 Tribunalul Suprem, Secţia civilă, Decizia nr.175 din 22 ianuarie 1972. 
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pentru fapta minorului, diferit de cel al răspunderii oricărei alte persoane cuprinse în sfera de 

reglementare a Art.1371.  Fiind întemeiată pe nou-introdusa noţiune de autoritate părintească, 

răspunderea părinţilor este una agravată, textul consacrând indirect o opinie care nu a întrunit 

unanimitatea în rândul teoreticienilor şi practicienilor actualei reglementări, şi anume că răspunderea 

părinţilor este una întemeiată pe neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare nu numai a 

obligaţiilor de supraveghere şi educare a minorului (opinia îmbrăţişată de practica judiciară), ci şi a 

obligaţiei de creştere a copilului minor, o obligaţie cu sferă mai largă decât obligaţia de a educa 

minorul, şi care cuprinde totalitatea îndatoririlor părinteşti.  Notăm totuşi că modificarea propusă de 

Proiectul LPA NCC nu reglementează şi situaţiile în care exerciţiul autorităţii părinteşti nu revine 

părinţilor. 

NCC modernizează şi extinde reglementarea răspunderii comitenţilor pentru faptele prepuşilor, 

codificând principiile existente în doctrină şi soluţiile date în practică în această materie (Art.1373).  În 

acest sens, pe lângă introducerea definiţiei comitentului (alin.(2)), legiuitorul preia din doctrină soluţia 

ce a tranşat problema angajării răspunderii comitentului în cazul în care acesta dovedeşte că victima 

cunoştea sau, după împrejurări, putea să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a 

acţionat fără nicio legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate de către comitent, mai 

exact neangajarea răspunderii acestuia în astfel de cazuri (alin.(3)). 

În fine, Art.1374 reglementează expres corelaţia dintre formele de răspundere pentru fapta altei 

persoane prevăzute la Art.1372 şi 1373, respectiv răspunderea specială a părinţilor, răspunderea 

persoanelor obligate la supravegherea minorului sau a interzisului, şi răspunderea comitenţilor pentru 

fapta prepuşilor.  Se remarcă instituirea expresă a caracterului general şi subsidiar al răspunderii 

părinţilor, care se regăseşte deja în practica judiciară, în sensul că aceştia nu vor răspunde pentru fapta 

minorului decât dacă fac dovada că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii persoanei care avea obligaţia 

de supraveghere a minorului.  Potrivit textului, persoana obligată la supraveghere nu se va putea apăra 

de răspundere susţinând că fapta minorului se datorează exercitării necorespunzătoare a autorităţii 

părinteşti de către părinţi (în ce priveşte, de pildă, obligaţia de creştere şi educare a minorului), ci 

numai probând că şi-a îndeplinit întocmai propria obligaţie de supraveghere (Art.1374 alin.(1)).  În 

acelaşi mod, nu se va putea apăra de răspundere pentru fapta prepusului său minor comitentul, a cărui 

răspundere specială şi principală va fi angajată de câte ori sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 

Art.1373 (Art.1374 alin.(2) teza I).  Se acordă victimei dreptul de a opta între temeiurile răspunderii 

pentru fapta minorului în cazul în care comitentul este chiar părintele minorului (Art.1374 alin.(2) teza 

a II-a). 

(e) Secţiunea a 5-a „Răspunderea pentru prejudiciul cauzat 

de animale sau lucruri” 

[Art.1375-1380]  Legiuitorul NCC a reunit în cuprinsul acestei secţiuni toate prevederile 

referitoare la răspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri prevăzute actualmente la 

Art.1000 alin.(1),1001 şi 1002 CC.  Astfel, această secţiune include prevederi referitoare la 

răspunderea pentru prejudicii cauzate de animale (Art.1375), răspunderea pentru prejudicii cauzate de 

lucruri (Art.1376), precum şi la răspunderea pentru ruina edificiului (Art.1378).  De asemenea, au fost 

reglementate şi alte cazuri de răspundere (Art.1379), s-a codificat noţiunea de pază aşa cum a fost 

aceasta definită în doctrină şi interpretată şi aplicată în jurisprudenţă (Art.1377) şi au fost stabilite 

cauzele de exonerare (Art.1380). 
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În ceea ce priveşte răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale (Art.1375), de lucruri 

(Art.1376) şi răspunderea pentru ruina edificiului (Art.1378), NCC nu aduce modificări substanţiale, în 

general legiuitorul limitându-se la a completa reglementările acestora cu principalele idei reţinute în 

doctrină şi cu soluţii din jurisprudenţă.  Cu toate acestea, câteva precizări merită făcute în ceea ce 

priveşte tehnica de redactare a acestor texte.  Remarcăm că şi în această secţiune este utilizată noţiunea 

de „culpă” în sensul generic de „vinovăţie”, dar Proiectul LPA NCC nu propune modificările cuvenite, 

deşi există identitate de raţiune cu modificările propuse pentru Art.1357, Art.1358, Art.1371.  

Adoptarea Proiectului LPA NCC în formularea actuală va genera confuzii la aplicare, întrucât textele 

din secţiunea aici analizată vor apărea că se referă strict la una dintre formele vinovăţiei, culpa, şi nu şi 

la intenţie. 

O modificare adusă de NCC constă în precizarea cazurilor de răspundere pentru prejudiciile cauzate de 

lucruri (Art.1376), introducându-se un nou alineat (alin.(2)) ce prevede aplicabilitatea regimului juridic 

acolo stabilit şi în cazul coliziunii unor vehicule sau în alte cazuri similare, menţionându-se faptul că 

sarcina reparării prejudiciilor îi va reveni numai celui a cărui faptă culpabilă întruneşte, faţă de ceilalţi, 

condiţiile forţei majore.  Teza finală a alineatului (2) încearcă să răspundă dificultăţilor cauzate de 

lipsa unei reglementări exprese a situaţiei în care fiecare păzitor juridic al vehiculelor intrate în 

coliziune este în acelaşi timp victimă şi autor al prejudiciului.  În lipsa unor prevederi exprese în CC, 

mare parte din autorii români au considerat că fiecare dintre cei implicaţi va fi obligat să repare 

prejudiciul suferit de ceilalţi, soluţia nefiind cea mai practică, dar fiind considerată singura cu un temei 

în CC.  Din interpretarea Art.1376 alin.(2) rezultă că NCC reglementează soluţia mult mai practică a 

neutralizării reciproce a răspunderii pentru lucruri, fiecare păzitor juridic urmând să îşi suporte 

propriul prejudiciu, cu excepţia situaţiei în care el probează vinovăţia exclusivă a celuilalt, a cărui 

faptă trebuie să fi întrunit condiţiile forţei majore în ceea ce îi priveşte pe ceilalţi.  NCC introduce un 

nou caz de răspundere la Art.1379:  răspunderea celui care ocupă un imobil, chiar fără niciun titlu, 

pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau aruncarea din imobil a unui lucru.85  Atunci când sunt 

îndeplinite şi condiţiile răspunderii pentru fapta lucrului, se acordă victimei dreptul de a alege în ce 

temei să îşi formuleze cererea de despăgubiri:  răspunderea pentru fapta lucrului sau răspunderea 

instituită de Art.1379 alin.(1) (Art.1376 alin.(2)). 

Cu privire la răspunderea pentru ruina edificiului, considerăm că modificarea dispoziţiilor Art.1002 

CC prin Art.1378 NCC nu aduce niciun beneficiu, dimpotrivă, reglementarea devine neclară şi 

redundantă, noţiunea de „edificiu” incluzând ideea de „construcţie de orice fel”, iar noţiunea de 

„ruină” reflectând inclusiv ideea desprinderii unor părţi din edificiu.86 

Art.1380 NCC prevede cauzele de exonerare de răspundere pentru prejudiciile cauzate de animale, 

lucruri, ruina edificiului sau pentru prejudiciul cauzat prin căderea sau aruncarea din imobil a unui 

lucru.  Lista include numai situaţiile în care prejudiciul se datorează exclusiv faptei victimei înseşi, 

                                                      
85 Menţionăm că doctrina actuală făcea o distincţie între situaţia păzitorului juridic şi cea a ocupantului clandestin, fiind 
împărţită între a considera că paznicul juridic nu răspunde pentru prejudiciile cauzate în timp ce imobilul era ocupat de o altă 
persoană, şi a reţine răspunderea acestuia, cu un drept de regres împotriva ocupantului clandestin. 
86 În conformitate cu doctrina, edificiul este definit ca fiind orice lucrare realizată de om, prin folosirea unor materiale care se 
încorporează solului devenind, în acest fel, prin aşezarea sa durabilă, un imobil prin natura sa.  Ruina edificiului este definită 
ca fiind nu numai dărâmarea completă, dar şi orice dezagregare a materialului din care este construit, care, prin cădere, 
provoacă un prejudiciu unei alte persoane. 
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faptei terţului ori cazului de forţă majoră.  Sunt eliminate astfel implicit dintre cauzele exoneratoare de 

răspundere aplicabile în materia răspunderii pentru fapta lucrului, animalului sau edificiului:  cazul 

fortuit, fapta victimei sau a terţului care nu întruneşte condiţiile forţei majore, exerciţiul drepturilor, 

precum şi cazul persoanei care a acordat ajutor în mod dezinteresat, prevăzut la Art.1354.  Semnalăm 

că Art.1354 instituie un caz special de exonerare de răspundere pentru fapta lucrului, animalului sau 

edificiului, în cazul în care acestea erau folosite cu titlu gratuit de victimă la data producerii 

prejudiciului, cu excepţia situaţiei în care păzitorul lor juridic nu se face vinovat de culpă gravă. 

(f) Secţiunea a 6-a „Repararea prejudiciului în cazul 

răspunderii delictuale” 

[Art.1381-1395]  În această ultimă secţiune a Capitolului IV, legiuitorul NCC include 

dispoziţii privind repararea prejudiciului (Art.1381,1385,1386,1391,1392,1393), dispoziţii privind 

răspunderea debitorului sau, după caz, a debitorilor, precum şi raporturile dintre aceştia 

(1382,1383,1384), dispoziţii privind vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii (Art.1387), 

stabilirea pierderii şi a nerealizării câştigului din muncă (Art.1388), vătămarea minorului (Art.1389), 

dar şi privind stabilirea persoanei îndreptăţite la despăgubire în caz de deces (Art.1390).  De asemenea, 

NCC cuprinde şi dispoziţii speciale referitoare la termenul de prescripţie (Art.1394,1395). 

În ceea ce priveşte obiectul (Art.1381), formele (Art.1386) şi întinderea reparaţiei (Art.1385), 

dispoziţiile NCC nu au un caracter de noutate, ci reprezintă codificarea doctrinei şi a practicii în 

materie.  În plus faţă de acestea, legiuitorul a introdus o nouă componentă ce trebuie avută în vedere la 

calcularea cuantumului prejudiciului, şi anume cheltuielile făcute de către persoana prejudiciată pentru 

evitarea sau limitarea prejudiciului.  Proiectul LPA NCC prevede şi acesta o nouă modalitate de 

identificare şi cuantificare a prejudiciului, şi anume luarea în calcul a unei noi componente, pe lângă 

pierderea suferită şi câştigul pe care, în condiţii obişnuite, persoana prejudiciată l-ar fi putut realiza 

(beneficiul nerealizat):  pierderea şansei de a evita o pagubă. 

De asemenea, se constată că sunt introduse în NCC, prin codificarea doctrinei şi a jurisprudenţei, şi 

prevederi referitoare la cuantificarea prejudiciului în cazul vătămării integrităţii corporale sau a 

sănătăţii persoanei, în cazul nerealizării câştigului din muncă, prevederi speciale la stabilirea 

cuantumului prejudiciului în cazul în care persoana vătămată este minoră, la stabilirea despăgubirilor 

în raport cu ajutorul şi cu pensia, la posibilitatea acordării de cheltuieli de îngrijire a sănătăţii şi de 

cheltuieli de înmormântare, precum şi la stabilirea persoanelor îndreptăţite la despăgubiri în caz de 

deces.  Sunt preluate, de asemenea, din literatura de specialitate şi din practica instanţelor, dispoziţii 

referitoare la răspunderea solidară şi la raporturile dintre debitori, precum şi dispoziţii referitoare la 

dreptul de regres în cazul răspunderii solidare. 

O modificare adusă de NCC constă în codificarea unor prevederi cu privire la dreptul la regres al celui 

care răspunde pentru fapta altuia (Art.1384).  Cu toate că această reglementare codifică dispoziţii cu 

caracter de principiu deja existente la nivelul doctrinei şi al jurisprudenţei, se constată şi codificarea 

unui caz particular referitor la răspunderea statului pentru fapta altuia.  Astfel, la alin.(2) al Art.1384 se 

prevede că Ministerul Finanţelor Publice se va întoarce în mod obligatoriu pe cale judiciară împotriva 

celui pentru a cărui faptă statul este chemat să răspundă, mecanism care îşi găseşte aplicabilitate în 

practică şi la acest moment. 
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O modificare de ordin formal adusă de NCC constă în reglementarea expresă a posibilităţii reparării 

prejudiciului nepatrimonial (Art.1391).  Chiar şi în lipsa unui text în CC, doctrina şi jurisprudenţa 

actuale prevăd posibilitatea recuperării prejudiciului nepatrimonial, noţiune ce cuprinde orice fel de 

prejudiciu ce nu este evaluabil în bani, despăgubirile de acest fel fiind desemnate prin sintagma de 

„daune morale” şi cuantificarea lor fiind lăsată la latitudinea judecătorului.  NCC a preluat prevederile 

existente în doctrină sub acest aspect.  Spre deosebire de dreptul la reparaţii pentru prejudiciul 

patrimonial, drept de creanţă care este supus regulilor privind executarea, transmisiunea, transformarea 

şi stingerea obligaţiilor de la data naşterii sale (conform Art.1381 alin.(3) NCC), dreptul la despăgubire 

pentru atingerile aduse drepturilor inerente personalităţii oricărui subiect de drept va putea fi cedat 

numai în cazul stabilirii acestuia printr-o tranzacţie sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă 

(Art.1391 alin.(3)), şi nu va putea fi transmis la moştenitori, care îl pot exercita numai în situaţia în 

care acţiunea a fost pornită anterior de către defunct (Art.1391 alin.(4)).  În fine, alin.(5) al textului 

trimite la dispoziţiile referitoare la apărarea drepturilor nepatrimoniale (mijloacele de apărare (Art.253) 

apărarea dreptului la nume (Art.254), măsurile provizorii (Art.255) şi decesul titularului dreptului 

nepatrimonial (Art.256)). 

Legiuitorul NCC introduce noi prevederi cu privire la incidenţa instituţiei prescripţiei extinctive în 

materie de reparare a prejudiciului în caz de răspundere civilă delictuală (Art.1394,1395).  Astfel, în 

materie de suspendare a prescripţiei, sunt codificate prevederile din doctrină şi din practică cu privire 

la posibilitatea suspendării acesteia până la stabilirea pensiei sau a ajutoarelor ce s-ar cuveni, în cadrul 

asigurărilor sociale, celui îndreptăţit la reparaţie, în cazul unui prejudiciu cauzat prin vătămarea 

integrităţii corporale sau a sănătăţii, ori prin decesul unei persoane.  De asemenea, sunt prevăzute 

dispoziţii speciale cu privire la posibilitatea prorogării termenului de prescripţie în toate cazurile în 

care despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă.  

Cu privire la acest aspect, trebuie menţionat că în doctrina actuală se semnalează faptul că pot apărea 

situaţii în care termenul de prescripţie a răspunderii civile poate fi mai scurt decât cel al răspunderii 

penale, dar nu se tranşează această problemă. 

1.6.(c). Titlul III „Modalităţile obligaţiilor” 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1396-1398]  Ca şi actualul CC, NCC optează pentru a reglementa în mod expres, ca 

modalităţi ale obligaţiilor, numai condiţia şi termenul.  În doctrina juridică se arată, însă, că există şi o 

a treia modalitate a obligaţiilor (de fapt, a actului juridic civil), respectiv sarcina.  NCC conţine totuşi, 

ca şi CC, reglementări speciale ale sarcinii în materia donaţiei şi a legatelor. 

NCC clasifică obligaţiile ca pure şi simple (care nu sunt susceptibile de modalităţi), obligaţii simple 

sau afectate de modalităţi - Art.1396.  Obligaţia simplă nu este afectată de termen sau condiţie şi poate 

fi executată imediat, din proprie iniţiativă sau la cererea creditorului - Art.1397 alin.(1) NCC. 

(ii). Capitolul II „Condiţia” 

[Art.1399-1410]  Reglementarea condiţiei ca modalitate a obligaţiilor este în mod 

substanţial similară actualului CC;  principalele modificări faţă de legislaţia actuală vor fi discutate pe 

scurt în continuare. 
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Conform Art.1402 NCC, condiţia imposibilă, contrară legii sau bunelor moravuri, este considerată 

nescrisă, iar dacă este însăşi cauza contractului, atrage nulitatea absolută a acestuia.  Soluţia promovată 

de NCC este nouă spre comparaţie cu Art.1008 şi Art.1009 CC, care sancţionează întotdeauna cu 

nulitatea contractele în care sunt stipulate condiţii de tipul celor avute în vedere de Art.1402 NCC.  

Considerăm că soluţia adoptată de prima teză a Art.1402 NCC (respectiv considerarea condiţiei ca 

nescrisă), deşi orientată în sensul salvgardării contractului ale cărui clauze sunt afectate de o cauză de 

nulitate, pare inoportună, aspect vizibil mai ales în cazul condiţiei suspensive (dacă aceasta se va 

considera nescrisă, înseamnă că se va considera că s-a contractat o obligaţie simplă, iar contractul 

devine eficace din momentul încheierii sale, ceea ce ar putea să nu fie în concordanţă cu voinţa 

părţilor). 

Constatarea îndeplinirii condiţiei este reglementată de Art.1404 NCC.  În principiu, îndeplinirea 

condiţiei se apreciază după criteriile stabilite de părţi sau - element de noutate - potrivit criteriilor pe 

care acestea este „probabil” să le fi avut în vedere după împrejurări. 

Conform Art.1405 NCC, condiţia se consideră îndeplinită dacă debitorul obligat sub această condiţie 

împiedică realizarea ei - text care corespunde actualului Art.1014 CC.  Un aspect nou rezultă însă din 

alin.(2) al Art.1405 NCC, potrivit căruia condiţia se consideră neîndeplinită dacă partea interesată de 

îndeplinirea condiţiei determină, cu rea-credinţă, realizarea evenimentului.  Nu vedem motivul 

diferenţei de tratament între cele două alineate ale Art.1405, respectiv inserarea cerinţei relei-credinţe 

în alin.(2), spre deosebire de alin.(1), unde reaua-credinţă nu este prevăzută. 

Art.1406 NCC prevede posibilitatea părţii în al cărei interes exclusiv a fost stipulată condiţia să 

renunţe unilateral la aceasta cât timp condiţia nu s-a îndeplinit, ceea ce va face ca obligaţia să fie 

simplă.  Ceea ce rămâne neclar însă, potrivit NCC, este dacă renunţarea la condiţie este aptă a produce 

şi ea efecte retroactive, întocmai ca îndeplinirea condiţiei, conform Art.1407 NCC (în concret, din 

punct de vedere practic, problema are caracter acut numai în privinţa obligaţiei contractate sub o 

condiţie rezolutorie), ori transformarea obligaţiei în obligaţie simplă produce numai efecte ex nunc, de 

la data renunţării. 

(iii). Capitolul III „Termenul” 

[Art.1411-1420]  Un element de noutate din materia termenului, ca modalitate a obligaţiei, 

este reprezentat de Art.1415 NCC, care reglementează stabilirea judiciară a termenului, în situaţia când 

părţile convin să amâne stabilirea acestuia sau lasă uneia dintre ele sarcina de a-l stabili, când, după o 

durată rezonabilă de timp, termenul nu a fost încă stabilit.  În acest caz, instanţa poate, la cererea uneia 

dintre părţi, să fixeze termenul, ţinând seama de natura obligaţiei, de situaţia părţilor şi de orice alte 

împrejurări.  Instanţa va putea, de asemenea, să fixeze termenul atunci când, prin natura sa, obligaţia 

presupune un termen şi nu există nicio convenţie prin care acesta să poată fi determinat.  Cererea 

pentru stabilirea termenului se soluţionează potrivit regulilor aplicabile ordonanţei preşedinţiale, fiind 

supusă prescripţiei, care începe să curgă de la data încheierii contractului. 

Am exprimat deja rezervele noastre de principiu cu privire la insinuarea instanţei în rolul de autoritate 

care deţine rolul de completare a contractului cu diverse clauze contractuale (deoarece părţile ar trebui 

singure să fie în măsură de a determina conţinutul contractului;  apoi intervenţia instanţei poate fi 

tardivă, câtă vreme procedura judiciară are ritmul ei, care de multe ori este prea lent faţă de dinamica 

necesară a raporturilor contractuale, în special când acestea se desfăşoară între profesionişti).  



 

231 
 

Considerăm că aceste obiecţii sunt valabile şi în contextul reglementării conţinute în Art.1415 NCC.  

În primul rând, chiar dacă procedura aplicabilă este cea a ordonanţei preşedinţiale, care, teoretic 

vorbind, ar trebui să se soluţioneze cu rapiditate, practica demonstrează că şi acest tip de procese au o 

durată destul de lungă, astfel încât stabilirea judiciară a termenului poate fi de natură mai mult a 

complica relaţiile dintre părţile contractante decât de a veni în sprijinul lor.  Apoi, procedura stabilită 

de Art.1415 NCC are un potenţial real de a fi utilizată de debitori de rea-credinţă, stăpâniţi de dorinţa 

de a tergiversa executarea obligaţiilor pe care şi le-au asumat, împiedicând stabilirea termenului şi apoi 

lăsând creditorului iniţiativa unui proces (sau iniţiind chiar ei procedura judiciară stabilită de Art.1415 

NCC). 

Este demnă de a fi semnalată şi dezvoltarea adusă actualului Art.1025 CC (care reglementează 

decăderea din beneficiul termenului în situaţia în care debitorul devine insolvabil sau micşorează 

garanţiile date creditorului său).  Conform Art.1417 NCC, debitorul decade din beneficiul termenului 

dacă se află în stare de insolvabilitate sau, după caz, de insolvenţă.  Menţionăm că, în prezent, conform 

Art.112 alin.(4) din Legea nr.85/2006, se consideră scadente numai creanţele băneşti asupra averii 

debitorului, de la data deschiderii procedurii de faliment.  De asemenea, potrivit Art.1542 din Legea 

nr.85/2006, „[o]rice decăderi … instituite prin norme legale sau prevederi contractuale pentru cazul 

deschiderii procedurii de insolvenţă vor fi aplicabile doar de la data deschiderii falimentului”.  

Credem că soluţia din legislaţia specială, rodul unor bogate experienţe în materia insolvenţei, este 

preferabilă. 

De asemenea, potrivit alin.(1), debitorul va fi decăzut din beneficiul termenului şi atunci când cu 

intenţie sau dintr-o culpă gravă, diminuează prin fapta sa garanţiile constituite în favoarea creditorului 

sau nu constituie garanţiile promise.  Cerinţa intenţiei sau a culpei grave nu este prevăzută însă de 

Art.1025 CC, şi nu este clar motivul pentru care debitorul care, acţionând cu o culpă simplă, afectează 

garanţiile depuse, este totuşi protejat în continuare de beneficiul termenului (cu atât mai mult cu cât, 

textul care urmează, prezentat în paragraful de mai jos, nu face nicio distincţie cu privire la gravitatea 

culpei). 

Decăderea din beneficiul termenului poate fi cerută, conform Art.1417 alin.(3) NCC, şi atunci când, 

din culpa sa, debitorul ajunge în situaţia de a nu mai satisface o condiţie considerată esenţială de 

creditor la data încheierii contractului.  În acest caz, este necesar să se fi stipulat expres caracterul 

esenţial al condiţiei şi posibilitatea sancţiunii decăderii, precum şi să fi existat un interes legitim pentru 

creditor să considere condiţia respectivă drept esenţială - Art.1417 alin.(3) NCC. 

O altă reglementare cu caracter de noutate poate fi identificată la Art.1420 NCC, conform cu care dacă 

un eveniment pe care părţile îl consideră ca fiind un termen nu se realizează, obligaţia devine exigibilă 

în ziua în care evenimentul ar fi trebuit în mod normal să se producă. 

1.6.(d). Titlul IV „Obligaţiile complexe” 

(i). Capitolul I „Obligaţiile divizibile şi obligaţiile indivizibile” 

[Art.1421-1433]  Prevederile Art.1421-1433 NCC dezvoltă şi detaliază prevederile 

corespunzătoare conţinute în prezent în Art.1057-1065 CC.  Potrivit Art.1421 NCC, obligaţiile pot fi 

divizibile (între mai mulţi debitori sau creditori, după caz) sau indivizibile.  În privinţa obligaţiei 

divizibile, Art.1423 NCC (în forma propusă prin Proiectul LPA NCC) instituie prezumţia de egalitate 

între debitorii, respectiv creditorii unei obligaţii divizibile.  Soluţia este diferită faţă de cea din actualul 
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Art.1060 CC, care prevede, în privinţa moştenitorilor, că divizibilitatea se aplică în funcţie de cotele 

lor succesorale.  Credem că această soluţie tradiţională ar trebui păstrată şi sub imperiul NCC. 

Obligaţiile sunt prezumate ca fiind divizibile, afară numai dacă indivizibilitatea nu a fost stipulată în 

mod expres ori dacă obiectul obligaţiei nu este, prin natura sa, susceptibil de divizare materială sau 

intelectuală. 

Obligaţia de a executa prin echivalent o obligaţie indivizibilă este divizibilă.  Daunele-interese 

suplimentare nu pot fi cerute decât debitorului vinovat de neexecutarea obligaţiei.  Ele se cuvin 

creditorilor numai în proporţie cu partea din creanţă ce revine fiecăruia dintre ei - Art.1430 NCC.  În 

contextul acestor dispoziţii din NCC, observăm că nu este clară semnificaţia expresiei „daune-interese 

suplimentare”, care mai este folosită de câteva ori în NCC (de exemplu, Art.1454 NCC, dar nu şi în 

Art.1530 şi urm. NCC, care constituie reglementarea generală cu privire la aptitudinea creditorului de 

a obţine daune-interese în cazul neexecutării obligaţiei). 

(ii). Capitolul II „Obligaţiile solidare” 

(a) Secţiunea 1 „Obligaţiile solidare între creditori” 

[Art.1434-1442]  Dispoziţiile din această secţiune reiau şi dezvoltă, fără a opera modificări 

de principiu, regulile conţinute în prezent în Art.1034-1038 CC.  Dispoziţii cu caracter de noutate se 

regăsesc în Art.1436 NCC.  Conform Art.1436 alin.(1), creditorii solidari sunt prezumaţi că şi-au 

încredinţat reciproc puterea de a acţiona pentru gestionarea şi satisfacerea interesului lor comun.  De 

asemenea, conform Art.1436 alin.(2), orice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimţi la 

reducerea ori înlăturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creanţei ori ar prejudicia în orice alt 

mod interesele celorlalţi creditori sunt inopozabile acestora din urmă.  Aceste texte pot fi calificate ca 

dezvoltarea Art.1038 CC, conform căruia creditorul solidar reprezintă pe ceilalţi cocreditori, în toate 

actele care pot avea ca efect conservarea obligaţiei. 

Următoarele două alineate ale Art.1436 vizează situaţia proceselor începute împotriva debitorului, 

făcând aplicarea regulilor menţionate mai sus.  Astfel, în cazul în care un creditor solidar obţine o 

hotărâre judecătorească împotriva debitorului comun, aceasta profită şi celorlalţi creditori (alin.(3)).  

Pe de altă parte, în eventualitatea în care hotărârea judecătorească este pronunţată în favoarea 

debitorului comun, ea nu poate fi invocată şi împotriva creditorilor care nu au fost parte în proces 

(alin.(4)).  Considerăm că această din urmă prevedere intră în teritoriul instituţiei autorităţii de lucru 

judecat, care face obiectul de reglementare al Art.429 şi urm. NCPC, motiv pentru care se poate 

analiza în continuare renunţarea la ea.  În plus, apreciem că nu este strict corect să se spună că o astfel 

de hotărâre nu va putea fi „invocată” împotriva celorlalţi creditori, întrucât ea poate fi utilizată cel 

puţin ca mijloc de probă. 

NCC conţine de asemenea unele texte noi în materia compensaţiei şi a confuziunii stabilind că în 

aceste cazuri creanţa se stinge proporţional cu partea deţinută de creditorul împotriva căruia se 

pretinde compensaţia ori care se află în situaţie de confuziune a patrimoniilor (Art.1438 şi 1439 NCC). 

În materia prescripţiei, Art.1441 alin.(2) NCC păstrează regula din Art.1036 CC, care dispune că actele 

de întrerupere a prescripţiei realizate de unul din creditorii solidari profită tuturor creditorilor solidari.  

În plus faţă de reglementările din CC, Art.1441 alin.(1) NCC atribuie un efect similar şi situaţiilor care 

duc la suspendarea prescripţiei. 
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O ultimă noutate în această materie este reprezentată de Art.1442 NCC, care dispune că obligaţia în 

favoarea unui creditor solidar se împarte de drept între moştenitorii săi.  În fine, această secţiune din 

NCC nu preia prevederile Art.1037 CC conform cărora „Creditorul solidar, care a primit toata datoria, 

este ţinut a împărţi cu ceilalţi cocreditori, afară numai de va proba că obligaţia este contractată numai 

în interesul său”. 

(b) Secţiunea a 2-a „Obligaţiile solidare între debitori” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.1443-1446]  Această porţiune din NCC preia fără modificări de substanţă prevederile 

Art.1039-1041 CC.  Art.1446 NCC reformulează regula solidarităţii codebitorilor unei obligaţii 

comerciale, prevăzută de Art.42 alin.(1) Cod comercial, într-o manieră care ţine cont de adoptarea 

sistemului monist al dreptului privat.  Solidaritatea va fi prezumată între debitorii unei obligaţii 

contractate în exerciţiul activităţii unei întreprinderi, dacă prin lege nu se prevede altfel. 

2. Efectele solidarităţii în raporturile dintre creditor şi 

debitorii solidari 

I. Efectele principale în raporturile dintre creditor 

şi debitorii solidari 

[Art.1447-1453]  Art.1447 preia dispoziţiile din Art.1042 şi 1043 CC.  Art.1447 alin.(2) 

teza finală adaugă posibilitatea debitorului solidar urmărit de creditor să ceară introducerea în cauză a 

celorlalţi codebitori.  Deşi prevederea este inspirată de Art.1529 CCQ, ea este totuşi criticabilă, având 

în vedere că afectează unul din principalele avantaje ale solidarităţii pasive, respectiv dreptul 

creditorului de a alege debitorul împotriva căruia înţelege să-şi exercite drepturile.  Regresul 

debitorului urmărit împotriva celorlalţi debitori solidari nu ar trebui să influenţeze în niciun fel 

urmărirea pornită de creditor; aceasta reprezintă o chestiune care ar trebui rezolvată în mod exclusiv 

după ce debitorul urmărit a efectuat plata către creditor şi într-un cadru procesual care să nu-l implice 

pe acesta. 

O altă noutate se regăseşte în Art.1448 alin.(2) NCC, prevedere inspirată din Art.1531 CCQ, conform 

căruia debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o garanţie sau de un drept pe care ar 

fi putut să îl valorifice prin subrogaţie este liberat de datorie până la concurenţa valorii acelor garanţii 

sau drepturi. 

Prevederile din articolele următoare ale NCC se referă la efectele compensaţiei, ale remiterii de 

datorie, confuziunii şi renunţării la solidaritate.  În principiu, survenirea acestor evenimente stinge 

creanţa pentru partea care revine debitorului aflat în una dintre aceste situaţii;  se păstrează astfel ideea 

de bază a reglementărilor aflate în CC pentru situaţia confuziunii şi a renunţării la solidaritate. 

II. Efectele secundare în raporturile dintre creditor 

şi debitorii solidari 

[Art.1454-1455]  Această porţiune NCC include, cu titlu de noutate, la Art.1455, 

reglementarea efectelor hotărârilor judecătoreşti care se pot pronunţa în procese dintre creditor şi unul 

sau mai mulţi debitori solidari.  Astfel, conform alin.(1), hotărârea judecătorească pronunţată 

împotriva unuia dintre codebitorii solidari nu are autoritate de lucru judecat faţă de ceilalţi codebitori, 
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iar potrivit alin.(2), hotărârea judecătorească pronunţată în favoarea unuia dintre codebitorii solidari 

profită şi celorlalţi, cu excepţia cazului în care s-a întemeiat pe o cauză ce putea fi invocată numai de 

acel codebitor. 

De asemenea, are un caracter nou şi prevederea Art.1460 NCC, care dispune că obligaţia unui debitor 

solidar se împarte de drept între moştenitorii acestuia, afară de cazul în care obligaţia este indivizibilă. 

3. Efectele solidarităţii în raporturile dintre debitori 

[Art.1456-1460]  O reglementare nouă cu caracter mai important din această parte a NCC, 

este reprezentată de Art.1458 NCC, care stabileşte că în cazul regresului exercitat de către debitorul 

solidar care a efectuat plata, debitorul urmărit poate opune reclamantului toate mijloacele de apărare 

comună pe care acesta din urmă nu le-a opus creditorului.  În plus, el poate opune reclamantului toate 

mijloacele de apărare care îi sunt personale, însă nu şi pe acelea care sunt pur personale altui codebitor. 

(iii). Capitolul III „Obligaţiile alternative şi facultative” 

(a) Secţiunea 1 „Obligaţiile alternative” 

[Art.1461-1467]  Această porţiune din NCC corespunde în general prevederilor Art.1026-

1033 CC, pe care le reia, într-o formă modificată, fără a se aduce modificări substanţiale.  La 

redactarea textelor din NCC s-au avut în vedere, între altele, şi reglementările corespunzătoare din 

CCQ. 

(b) Secţiunea a 2-a „Obligaţiile facultative” 

[Art.1468] Acest articol nu aduce modificări de fond ale reglementărilor actuale în materie. 

1.6.(e). Titlul V „Executarea obligaţiilor” 

(i). Capitolul I „Plata” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1469-1471]  Reglementările cu privire la plată sunt în linii mari similare cu cele din 

actualul CC.  Obligaţia se stinge prin plată atunci când prestaţia este executată de bunăvoie.  Plata 

constă în remiterea unei sume de bani sau, după caz, în executarea oricărei alte prestaţii care constituie 

obiectul însuşi al obligaţiei.  În cazul în care plata vizează executarea unei obligaţii naturale, restituirea 

prestaţiei nu va putea fi admisă.  Notăm însă faptul că în NCC, ca şi în CC actual, nu se defineşte 

noţiunea de obligaţie naturală. 

(b) Secţiunea a 2-a „Subiectele plăţii” 

[Art.1472-1479]  Regulile stabilite în materia plăţii de către CC actual rămân valabile şi 

sub imperiul NCC.  Cu toate acestea, Art.1473 NCC dispune că debitorul care a executat prestaţia 

datorată nu poate cere restituirea invocând incapacitatea sa la data executării.  Soluţia diferă faţă de 

actuala reglementare din CC, care este în sensul că plata, pentru a fi valabilă, trebuie făcută de către 

proprietarul capabil de a înstrăina lucrul dat în plată. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Condiţiile plăţii” 

[Art.1480-1498]  NCC conţine unele prevederi noi care reglementează obligaţiile de 

mijloace şi de rezultat.  Conform Art.1481 NCC, în cazul obligaţiei de rezultat, debitorul este ţinut să 

procure creditorului rezultatul promis.  În cazul obligaţiilor de mijloace, debitorul este ţinut să 

folosească toate mijloacele necesare pentru atingerea rezultatului promis.  Pentru a stabili dacă o 

obligaţie este de mijloace sau de rezultat, se va ţine seama îndeosebi de modul în care obligaţia este 

stipulată în contract, existenţa şi natura contraprestaţiei şi celelalte elemente ale contractului, gradul de 

risc pe care îl presupune atingerea rezultatului şi de influenţa pe care cealaltă parte o are asupra 

executării obligaţiei. 

În cazul în care bunul care trebuie să facă obiectul plăţii a pierit, s-a pierdut sau a fost scos din circuitul 

civil, fără culpa debitorului, acesta este dator să cedeze creditorului drepturile sau acţiunile în 

despăgubire pe care le are cu privire la bunul respectiv - Art.1484 NCC. 

În privinţa anatocismului, Art.1489 alin.(2) NCC prevede că dobânzile scadente produc ele însele 

dobânzi numai atunci când legea sau contractul, în limitele permise de lege, o prevede ori, în lipsă, 

atunci când sunt cerute în instanţă.  În acest din urmă caz, dobânzile curg numai de la data cererii de 

chemare în judecată. 

O altă noutate este reprezentată de Art.1491 NCC, cu denumirea marginală „plata făcută cu bunul 

altuia”.  Atunci când, în executarea obligaţiei sale, debitorul predă un bun care nu îi aparţine sau de 

care nu poate dispune, el nu poate cere creditorului restituirea bunului predat decât dacă se angajează 

să execute prestaţia datorată cu un alt bun de care acesta poate dispune.  Creditorul de bună-credinţă 

poate însă restitui bunul primit şi solicita, dacă este cazul, daune-interese pentru repararea prejudiciului 

suferit. 

În mod tradiţional, sub imperiul actualului CC se spunea că plata este cherabilă, iară nu portabilă, în 

sensul că, în regulă generală, ea se efectuează la domiciliul debitorului, iar nu la cel al creditorului.  

NCC modifică parţial această stare de lucruri.  Conform Art.1494 alin.(1) lit.a) NCC, obligaţiile 

băneşti trebuie executate la domiciliul sau, după caz, sediul creditorului de la data plăţii.  În cazul 

bunurilor individual determinate, regula din CC se menţine, în sensul că plata se va face la locul unde 

bunul se găsea la momentul încheierii contractului.  În celelalte cazuri, conform NCC, plata urmează a 

se face la domiciliul debitorului.  Atât sub imperiul NCC, cât şi potrivit reglementării conţinute în CC, 

normele menţionate mai sus au caracter supletiv, aplicându-se în lipsă de stipulaţie contrară a părţilor. 

O ultimă noutate importantă în materie de loc al plăţii este că, sub condiţia de a-l notifica în prealabil 

pe creditor, debitorul poate solicita ca obligaţia să fie executată la domiciliul sau, după caz, sediul său, 

dacă schimbarea domiciliului creditorului face obligaţia substanţial mai oneroasă - Art.1494 alin.(2) 

NCC.  Este neclar, însă, dacă simpla emitere a notificării de către debitor este suficientă pentru a 

schimba locul plăţii, întrucât codul foloseşte expresia „debitorul poate solicita” (ceea ce ar presupune o 

existenţa unei reacţii de aprobare sau dezaprobare din partea creditorului). 

O problemă mai complicată se ridică şi din perspectiva raporturilor de drept internaţional privat.  

Legea locului unde urmează a se face plata stăpâneşte modul de executare a obligaţiilor, conform 

Art.80 alin.(2) din Legea nr.105/1992, iar creditorul este obligat să respecte această lege în luarea 

măsurilor destinate, potrivit contractului, să preîntâmpine sau să remedieze neexecutarea, ori să-i 

restrângă efectele prejudiciabile.  Cât priveşte NCC, acesta dispune, în partea referitoare la 
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soluţionarea conflictelor de legi, că „legea statului în care trebuie efectuată plata determină în ce 

anume monedă urmează ca ea să fie făcută, afară numai dacă, în raporturile de drept internaţional 

privat născute din contract, părţile au convenit o altă monedă de plată”. 

Mai departe, Art.12 alin.(2) din Regulamentul Roma I privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale 

(act de aplicare directă şi prioritară în raporturile de drept european) prevede că „în ceea ce priveşte 

modalitatea de executare şi măsurile care pot fi luate în cazul unei executări defectuoase, se va avea în 

vedere legea ţării în care are loc executarea”. 

Prin urmare, locul executării obligaţiei poate fi determinant pentru aflarea legii aplicabile cu privire la 

modalitatea de executare şi măsurile care pot fi luate în cazul unei executări defectuoase, aşa încât ar fi 

dezirabil să se evite incertitudinea creată de posibilitatea care i se oferă debitorului de a schimba 

unilateral locul plăţii.  Este de remarcat şi că sursa de inspiraţie folosită pentru redactarea acestui text, 

respectiv Art.6.1.6 din Principiile Unidroit, prevede o soluţie diferită, respectiv că partea care îşi 

schimbă sediul după încheierea contractului trebuie să suporte cheltuielile suplimentare pentru 

executare pe care o astfel de schimbare le-ar putea genera. 

În cazul în care plata se face prin virament bancar, noua legislaţie prevede că data plăţii este aceea la 

care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plăţii - Art.1497 NCC. 

(d) Secţiunea a 4-a „Dovada plăţii” 

[Art.1499-1505]  În prezent, una din regulile cele mai importante în problema dovezii plăţii 

este că plata, fiind considerată act juridic, este supusă regulilor probatorii din această din urmă materie.  

Astfel, printre altele, pentru prestaţiile mai mari de 250 de lei, dovada plăţii se poate face numai prin 

înscris - Art.1169 CC.  În arhitectura noilor coduri, chestiunea probelor este tratată de principiu în 

NCPC, care, în Art.303 alin.(2) dispune că „niciun act juridic nu poate fi dovedit cu martori, dacă 

valoarea obiectului său este mai mare de 250 lei.  Cu toate acestea, se poate face dovada cu martori, 

contra unui întreprinzător sau altui profesionist, a oricărui act juridic, indiferent de valoarea lui, dacă a 

fost făcut de acesta în exerciţiul activităţii sale profesionale, în afară de cazul în care legea specială 

cere probă scrisă”.  Art.1499 NCC se depărtează însă de la această regulă, instituind regula potrivit 

căreia, dacă prin lege nu se dispune altfel, dovada plăţii se face cu orice mijloc de probă. 

Debitorul care plăteşte are dreptul la o chitanţă liberatorie;  o prevedere nouă faţă de actualul CC este 

Art.1500 alin.(3) NCC, care dă dreptul debitorului să suspende plata în cazul în care creditorul refuză, 

în mod nejustificat, să elibereze chitanţa. 

O prevedere cu caracter foarte util este conţinută în Art.1502 NCC care, în situaţia unor prestaţii 

periodice, dacă s-a dat o chitanţă pentru una dintre prestaţii, plata se prezumă a fi fost făcută pentru 

prestaţiile scadente anterior. 

Dacă plata se face prin virament bancar, ordinul de plată semnat de debitor şi vizat de banca plătitoare 

prezumă efectuarea plăţii, până la proba contrară, iar debitorul are oricând dreptul să solicite băncii 

creditorului o confirmare, în scris, a efectuării plăţii prin virament, confirmare ce face dovada plăţii - 

Art.1504 NCC. 
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(e) Secţiunea a 5-a „Imputaţia plăţii” 

[Art.1506-1509]  Regula fundamentală în materie - respectiv că imputaţia plăţilor se face 

conform acordului părţilor, rămâne neschimbată (Art.1506 alin.(1) NCC). 

O noutate în materia imputaţiei plăţii este constituită de prevederea Art.1509 alin.(1) lit.b) NCC, care 

introduce regula potrivit căreia, în cazul în care imputaţia plăţii nu este făcută de niciuna dintre părţi, 

înainte de a se stinge datoria cea mai oneroasă pentru debitor, se vor considera stinse, în primul rând, 

datoriile negarantate sau cele pentru care creditorul are cele mai puţine garanţii. 

(f) Secţiunea a 6-a „Punerea în întârziere a creditorului” 

[Art.1510-1515]  Reglementarea sistematică a punerii în întârziere a creditorului este o 

noutate faţă de actualul CC.  Conform Art.1510 NCC, creditorul poate fi pus în întârziere atunci când 

refuză, în mod nejustificat, plata oferită în mod corespunzător, sau când refuză să îndeplinească actele 

pregătitoare fără de care debitorul nu îşi poate executa obligaţia.  Efectele punerii în întârziere sunt:  

preluarea de către creditor a riscului imposibilităţii de executare a obligaţiei, păstrarea de către debitor 

a fructelor culese după punerea în întârziere, naşterea obligaţiei de reparare de către creditor a 

prejudiciilor cauzate prin întârziere şi de acoperire a cheltuielilor de conservare a bunului datorat.  În 

privinţa păstrării fructelor, este de remarcat (şi, eventual, de reflectat asupra necesităţii de amendare a 

Art.1510), faptul că nu se precizează că debitorul va suporta totuşi cheltuielile efectuate în vederea 

producerii fructelor culese, aşa cum se prevede de către Art.1645 alin.(1) NCC, în materia restituirii 

prestaţiilor. 

Nu este clar motivul pentru care, comparativ cu textul corespunzător privind punerea în întârziere a 

debitorului (Art.1521 şi Art.1523 NCC), Art.1510 NCC nu face menţiune despre posibilitatea punerii 

de drept în întârziere a creditorului, prin stipularea unei clauze contractuale în acest sens. 

De asemenea, observăm o diferenţă procedurală între punerea în întârziere a creditorului şi punerea în 

întârziere a debitorului.  În timp ce aceasta din urmă se poate face printr-o notificare scrisă din partea 

creditorului sau printr-o cerere de chemare în judecată, se pare că singura modalitate valabilă pentru 

punerea în întârziere a creditorului este, conform Art.1514 şi 1515 NCC, procedura ofertei de plată şi a 

consemnaţiunii, în condiţiile reglementate de NCPC. 

Potrivit art.1514 alin.(1) NCC, dacă natura bunului face imposibilă consemnarea, dacă bunul este 

perisabil sau dacă depozitarea lui necesită costuri de întreţinere ori cheltuieli considerabile, debitorul 

poate porni vânzarea publică a bunului şi poate consemna preţul, notificând în prealabil creditorului şi 

primind încuviinţarea instanţei judecătoreşti.  Potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, dacă bunul este cotat 

la bursă sau pe o altă piaţă reglementată, dacă are un preţ curent sau are o valoare prea mică faţă de 

cheltuielile unei vânzări publice, instanţa poate încuviinţa vânzarea bunului fără notificarea 

creditorului.  Referinţele la necesitatea autorizării instanţei judecătoreşti sunt însă de natură a pune sub 

semnul întrebării posibilitatea valorificării efective de către debitor a posibilităţilor de vânzare publică 

a bunului.  Prin ipoteză, acesta este fie „perisabil”, fie depozitarea sa este costisitoare, aşa încât 

obligativitatea parcurgerii unei proceduri de verificare din partea instanţei va afecta posibilitatea 

practică a vânzării bunului.  La fel, în cazul alin.(2), citat mai sus, se pune întrebarea care este utilitatea 

pentru debitor ca instanţa să încuviinţeze vânzarea „fără notificarea creditorului” (oricum, în cazul în 

care procedura de încuviinţare judecătorească presupune citarea părţilor, creditorul va fi „notificat”). 
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În fine, o ultimă noutate este reprezentată de Art.1515 NCC, care dispune că debitorul are dreptul să 

retragă bunul consemnat cât timp creditorul nu a declarat că acceptă consemnarea sau aceasta nu a fost 

validată de instanţă.  Creanţa renaşte cu toate accesoriile sale din momentul retragerii bunului. 

(ii). Capitolul II „Executarea silită a obligaţiilor”  

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1516-1520]  Această secţiune sistematizează, la nivel general, regulile care sunt 

aplicabile în materie de executare a obligaţiilor.  Dispoziţiile esenţiale, de principiu, sunt cele cuprinse 

în Art.1516 NCC, conform cărora creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a 

obligaţiei. 

Potrivit, alin.(2) al Art.1516 NCC, atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se 

află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se 

cuvin:  (1.) să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei;  (2.) să obţină, dacă 

obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei 

obligaţii corelative;  (3.) să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru 

realizarea dreptului său. 

Conform Art.1517, o parte nu poate invoca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care 

neexecutarea este cauzată de propria sa acţiune sau omisiune. 

Un text care are potenţialul de a fi foarte important din punct de vedere practic este Art.1519 NCC, 

conform căruia, dacă părţile nu convin altfel, debitorul răspunde pentru prejudiciile cauzate din culpa 

persoanei de care se foloseşte pentru executarea obligaţiilor contractuale.  Art.8.107 PDEC, invocat ca 

sursă de inspiraţie pentru textul din NCC, nu prevede cerinţa culpei persoanei de care se foloseşte 

debitorul („A party who entrusts performance of the contract to another person remains responsible 

for performance”).  Textul are vocaţie de a fi aplicat în cvasi-totalitatea actelor juridice în care 

debitorul are calitatea de profesionist.  Condiţia culpei terţului folosit de debitor complică în mod inutil 

situaţia juridică a creditorului.  În realitate, condiţiile răspunderii ar trebui întrunite numai în persoana 

debitorului. 

(b) Secţiunea a 2-a „Punerea în întârziere a debitorului” 

[Art.1521-1526]  Spre deosebire de reglementarea actuală din CC, această secţiune oferă o 

reglementare sistematică instituţiei punerii în întârziere a debitorului.  Aceasta poate opera de drept sau 

la cererea creditorului.  De regulă, formalitatea punerii în întârziere se va realiza printr-o notificare 

scrisă, comunicată prin executor judecătoresc sau prin orice alt mijloc care asigură dovada 

comunicării, sau prin cererea de chemare în judecată. 

Un element important de noutate este că prin notificare trebuie să se acorde debitorului un termen de 

executare, ţinându-se seama de natura obligaţiei şi de împrejurări;  dacă prin notificare nu se acordă un 

asemenea termen, debitorul poate să execute obligaţia într-un termen rezonabil, calculat din ziua 

comunicării notificării - Art.1522 alin.(3) NCC. 

Conform Art.1522 alin.(4) NCC, „până la expirarea termenului prevăzut la alin.(3) creditorul poate 

suspenda executarea propriei obligaţii, poate cere daune-interese, însă nu poate exercita celelalte 

drepturi prevăzute la Art.1516, dacă prin lege nu se prevede altfel.  Cu toate acestea, creditorul poate 
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exercita aceste drepturi dacă debitorul îl informează că nu va executa obligaţiile în termenul stabilit 

sau dacă, la expirarea termenului, obligaţia nu a fost executată”.  Conform Art.1516 alin.(1) creditorul 

are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei, iar conform Art.1516 alin.(2), atunci 

când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la 

alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:  (1.) să ceară sau, după caz, să 

treacă la executarea silită a obligaţiei;  (2.) să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau 

rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative;  (3.) să folosească, atunci 

când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său. 

Observăm că noua reglementare este mai binevoitoare pentru debitor decât actualul CC.  În situaţia în 

care părţile unui contract nu prevăd că tergiversarea executării are efectul punerii în întârziere, iar 

debitorul nu se află într-una din situaţiile enumerate limitativ în Art.1523 alin.(2) lit.a)-e) NCC, din 

punct de vedere practic, creditorul va fi nevoit să acorde debitorului un nou termen de executare, după 

a cărui expirare îşi va putea pune în valoare drepturile sale. 

În privinţa dreptului la daune-interese, soluţia este însă alta:  conform Art.1522 alin.(4), citat mai sus, 

creditorul poate cere daune-interese chiar şi pentru perioada anterioară expirării termenului de 

executare pe care trebuie să-l acorde prin notificarea de punere în întârziere.  Se ridică problema de a 

şti dacă daunele se pot însă calcula chiar de la data scadenţei obligaţiei sau numai de la data notificării 

de punere în întârziere (aşa cum era soluţia de principiu tradiţională).  În materia obligaţiilor băneşti, 

Art.1535 alin.(1) NCC se referă la momentul scadenţei (deşi Art.1523 alin.(2) lit.d) instituie regula că 

debitorul se află de drept în întârziere în materie de obligaţii băneşti numai dacă obligaţia a fost 

asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi);  în materia obligaţiilor de a face, însă, se dispune de 

Art.1536 NCC că daunele-interese se calculează de la data la care debitorul este în întârziere. 

Situaţia descrisă mai sus are efecte de ordin practic şi asupra începutului termenului prescripţiei 

extinctive.  Conform Art.2524 NCC, dacă prin lege nu se dispune altfel, în cazul obligaţiilor 

contractuale de a da sau de a face prescripţia dreptului la acţiune pentru executarea obligaţiilor de a da 

sau de a face începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel să o 

execute.  Există aşadar momente diferite pentru începutul termenului de prescripţie (care este data 

exigibilităţii obligaţiei) şi pentru data de la care se poate exercita dreptul la acţiune pentru executarea 

silită a obligaţiei (care este termenul stabilit prin notificarea de punere în întârziere sau un termen 

rezonabil pentru executarea obligaţiei) 

Din punctul de vedere al suportării riscului, Art.1525 NCC, text inspirat de Art.1600 alin.(2) CCQ, 

dispune că debitorul răspunde, de la data la care se află în întârziere, pentru orice pierdere pricinuită de 

un caz fortuit, cu excepţia situaţiei în care cazul fortuit îl liberează pe debitor de însăşi executarea 

obligaţiei.  Cu toate acestea, oricum, conform Art.1274 alin.(1) NCC, se prevede că, în lipsă de 

stipulaţie contrară, atât timp bunul nu este predat, riscul contractului rămâne în sarcina debitorului 

obligaţiei de predare, chiar dacă proprietatea a fost transferată dobânditorului.  Pe de altă parte, 

Art.1641 alin.(2) NCC dispune, în materia restituirii prestaţiilor, că persoana obligată la restituire va fi 

liberată dacă bunul piere fără culpa sa (fără a se face nicio distincţie cu privire la aplicarea regulilor 

din materia punerii în întârziere).  Considerăm că se poate avea în vedere o mai bună corelare a acestor 

texte. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Executarea silită în natură” 

[Art.1527-1529]  Reglementările privind executarea silită în natură nu diferă substanţial de 

cele conţinute în actualul CC.  Conform Art.1527 NCC, creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul 

să fie constrâns să execute obligaţia în natură, cu excepţia cazului în care o asemenea executare este 

imposibilă.  Este nouă la nivelul codului civil precizarea că dreptul la executare în natură cuprinde, 

dacă este cazul, dreptul la repararea sau înlocuirea bunului, precum şi orice alt mijloc pentru a remedia 

o executare defectuoasă. 

Un element de noutate cu caracter mai pregnant se regăseşte în Art.1528 NCC, în materia executării 

obligaţiei de a face.  În caz de neexecutare a unei astfel de obligaţii, creditorul va putea, pe cheltuiala 

debitorului, să execute el însuşi ori să facă să se execute obligaţia.  Această facultate va putea fi 

exercitată numai în situaţia în care debitorul este de drept în întârziere ori creditorul îl înştiinţează pe 

debitor fie odată cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia.  În prezent, Art.1077 CC prevede că, în 

caz de nerespectare a obligaţiilor de a face, creditorul poate fi autorizat de instanţa judecătorească să le 

aducă el la îndeplinire, în contul debitorului. 

În materia obligaţiilor de a nu face, Art.1529 NCC reia în mare soluţia din Art.1076 CC, oferind 

creditorului posibilitatea ca, în caz de neexecutare, să ceară instanţei încuviinţarea să înlăture ori să 

ridice ceea ce debitorul a făcut cu încălcarea obligaţiei, pe cheltuiala debitorului, în limita stabilită prin 

hotărâre judecătorească. 

(d) Secţiunea a 4-a „Executarea prin echivalent” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.1530] Principiile generale stabilite de actualul CC în materie de executare prin echivalent 

sunt în linii mari reluate de NCC. 

2. Prejudiciul 

I. Evaluarea prejudiciului 

[Art.1531-1537]  Textele din această materie, chiar dacă în mare măsură preiau principiile 

din CC, adoptă totuşi unele soluţii noi, care vor fi prezentate pe scurt în continuare.  În primul rând, se 

consacră expres că, la stabilirea prejudiciului, se va ţine seama şi de reducerea unor cheltuieli sau de 

evitarea unor pierderi de către creditor ca urmare a neexecutării obligaţiei, ceea ce ar putea reduce 

cuantumul daunelor-interese de care ar putea beneficia creditorul - Art.1531 alin.(2) NCC.  Proiectul 

LPA NCC propune însă amendarea alin.(2), avansând ideea că „prejudiciul cuprinde pierderea efectiv 

suferită de creditor şi beneficiul de care acesta este lipsit.  La stabilirea întinderii prejudiciului se ţine 

seama şi de cheltuielile pe care creditorul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau 

limitarea prejudiciului” - subl.ns.  De asemenea, apare şi prevederea expresă a dreptului creditorului de 

a obţine şi repararea prejudiciului nepatrimonial - Art.1531 alin.(3) NCC. 

Art.1532 alin.(2) NCC prevede posibilitatea ca debitorul să fie obligat şi la repararea prejudiciului 

cauzat prin pierderea unei şanse, în raport de probabilitatea de realizare a şansei respective.  Conform 

Proiectului LPA NCC, acest text ar urma să capete o formulare revizuită, după cum urmează:  

„prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei şanse de a obţine un avantaj, poate fi reparat 
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proporţional cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de împrejurări şi de situaţia concretă a 

creditorului” - subl.ns. 

În cazul în care prejudiciul este imputabil creditorului, respectiv acesta, prin acţiunea sau omisiunea sa 

culpabilă, a contribuit la producerea prejudiciului, despăgubirile datorate de debitor se vor diminua în 

mod corespunzător.  Această dispoziţie se aplică şi atunci când prejudiciul este cauzat în parte de un 

eveniment al cărui risc a fost asumat de creditor.  Debitorul nu datorează despăgubiri pentru 

prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minimă diligenţă - Art.1534 NCC.  Proiectul 

LPA LCC propune eliminarea din Art.1534 alin.(2) a tezei finale, care permitea în mod expres 

creditorului să recupereze cheltuielile rezonabile făcute în vederea limitării prejudiciului. 

Art.1535 NCC aduce o serie de clarificări, detalieri şi dezvoltări în materia determinării daunelor-

interese moratorii, respectiv a dobânzilor, în materie de întârziere în executarea obligaţiilor băneşti.  

Pentru a fi îndreptăţit la dobânda convenită de părţi sau stabilită prin lege, creditorul nu are a dovedi 

niciun prejudiciu.  O noutate interesantă faţă de reglementările actuale este posibilitatea acordată 

creditorului de a obţine daune-interese pentru orice prejudiciu „suplimentar” pe care l-a suferit ca efect 

al neexecutării obligaţiei.  Conform Proiectului LPA NCC, acest din urmă text urmează a fi modificat 

(în mod binevenit, după opinia noastră, întrucât textul propus pare mult mai clar), în sensul că „dacă 

nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are dreptul, în afara 

dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a prejudiciului suferit”. 

La rândul său, debitorul nu va putea face dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a 

întârzierii plăţii ar fi mai mic în realitate decât dobânda legală sau contractuală. 

O măsură relativ similară de protecţie a creditorului se stabileşte în Art.1536 NCC.  Astfel, în cazul 

altor obligaţii decât cele având ca obiect plata unei sume de bani, executarea cu întârziere dă 

întotdeauna dreptul la daune-interese egale cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul 

este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligaţiei, cu excepţia cazului în care s-a stipulat o 

clauză penală ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în executarea 

obligaţiei. 

Art.1537 confirmă regula, care este de principiu valabilă şi conform CC, în sensul că dovada 

neexecutării obligaţiei nu îl scuteşte pe creditor de proba prejudiciului, cu excepţia cazului în care prin 

lege sau prin convenţia părţilor se prevede altfel. 

II. Clauza penală şi arvuna 

[Art.1538-1546]  În domeniul clauzei penale, NCC abordează frontal problema modificării 

penalităţii în cazul în care aceasta nu corespunde valorii reale a prejudiciului.  Astfel, penalitatea va 

putea fi redusă atunci când obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat 

creditorului ori penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la 

încheierea contractului.  În acest din urmă caz, penalitatea astfel redusă trebuie să rămână superioară 

obligaţiei principale.  Aceste reguli au natură imperativă, orice stipulaţie contrară fiind considerată 

nescrisă. 

Atunci când obligaţia principală este indivizibilă, fără a fi solidară, iar neexecutarea acesteia rezultă 

din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerută fie în totalitate celui care nu a executat, fie 
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celorlalţi codebitori, fiecăruia pentru partea sa.  Aceştia păstrează dreptul de regres în contra celui care 

a provocat neexecutarea - Art.1542 NCC. 

Atunci când obligaţia principală este divizibilă însă, penalitatea este, de asemenea, divizibilă, fiind 

suportată numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare şi numai pentru partea de care acesta 

este ţinut.  În situaţia în care clauza penală a fost stipulată pentru a împiedica o plată parţială, iar unul 

dintre codebitori a împiedicat executarea obligaţiei în totalitate, întreaga penalitate poate fi cerută 

acestuia din urmă, iar de la ceilalţi codebitori numai proporţional cu partea fiecăruia din datorie, fără a 

limita regresul acestora împotriva celui care nu a executat obligaţia - Art.1543 NCC. 

Actuala reglementare privind arvuna, care se regăseşte în mod expres numai în materia contractului de 

vânzare-cumpărare, este extinsă acum la nivelul tuturor obligaţiilor contractuale - Art.1544-1546, care 

adaugă unele distincţii între arvuna confirmatorie şi cea penalizatoare.  În cazul acesteia din urmă, 

dacă în contract este stipulat expres dreptul uneia dintre părţi sau dreptul ambelor părţi de a se dezice 

de contract, cel care denunţă contractul pierde arvuna dată sau, după caz, trebuie să restituie dublul 

celei primite. 

3. Vinovăţia debitorului 

[Art.1547-1548]  Textele finale ale secţiunii privind executarea prin echivalent tratează 

aspectul vinovăţiei debitorului.  În primul rând, Art.1547 dispune că debitorul este ţinut să repare 

prejudiciile cauzate prin culpa sa.  Considerăm că textul, în actuala formă de redactare, este rezultatul 

unei scăpări a legiuitorului.  Art.16 alin.(1) NCC dispune deja că, dacă prin lege nu se prevede altfel, 

persoana răspunde numai pentru faptele sale săvârşite cu intenţie sau culpă, astfel că efectul (probabil 

nedorit) al Art.1547 NCC ar fi excluderea răspunderii pentru faptele comise cu intenţie.  În acest sens, 

Proiectul LPA NCC propune modificarea Art.1547, făcând referirea atât la culpă, cât şi la intenţie. 

Cu toată această modificare, textul Art.1547 rămâne hazardat şi din prisma existenţei unor largi 

categorii de răspunderi cu caracter obiectiv.  Tot cu privire la această chestiune, modificarea propusă 

de Proiectul LPA NCC la Art.1530 („Creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea 

prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi necesară a neexecutării 

culpabile a obligaţiei” - subl.ns.) este nu numai inutilă (pentru că repetă în alţi termeni prevederile 

Art.1547), ci şi incorectă (pentru că ignoră existenţa răspunderii obiective). 

(e) Secţiunea a 5-a „Rezoluţiunea, rezilierea şi reducerea 

prestaţiilor” 

[Art.1549-1554]  Reglementările din materia rezoluţiunii şi rezilierii prezintă unele 

diferenţe marcante faţă de reglementarea actuală a CC.  Astfel, deşi la nivel de principiu se prevede în 

continuare, în Art.1550 NCC, că rezoluţiunea poate fi dispusă de instanţă, la cerere, sau poate fi 

declarată unilateral de către partea îndreptăţită, realitatea este că din prevederile Art.1552 NCC 

(analizate câteva paragrafe mai jos) rezultă că în principiu, rezoluţiunea va avea caracter unilateral, iar 

rezoluţiunea judiciară devine practic lipsită de interes. 

Spre deosebire de reglementarea din CC, rezoluţiunea poate avea loc şi pentru o parte a contractului, 

dar numai atunci când executarea acestuia este divizibilă - Art.1549 alin.(2).  În plus, conform 

Proiectului LPA NCC se preconizează că în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una 
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dintre părţi a obligaţiei nu atrage rezoluţiunea contractului faţă de celelalte părţi, cu excepţia cazului în 

care prestaţia neexecutată trebuia, după circumstanţe, să fie considerată esenţială. 

Proiectul LPA NCC propune completarea Art.1550 cu un nou alin.(2), care prevede că „dacă termenul 

fixat pentru prestaţia uneia dintre părţi este stipulat ca fiind esenţial în interesul celeilalte, aceasta din 

urmă, sub rezerva unei convenţii sau uzanţe contrare, trebuie să notifice în 3 zile cealaltă parte dacă 

vrea executarea după împlinirea termenului.  În lipsa notificării, contractul se consideră desfiinţat de 

plin drept chiar dacă rezoluţiunea nu a fost expres prevăzută”. 

O altă noutate a NCC este instituţia reducerii prestaţiilor, reglementată de Art.1551, care va funcţiona, 

dacă după împrejurări este posibilă, în ipoteza unor neexecutări de mai mică însemnătate, caz în care 

creditorul nu va avea dreptul la rezoluţiune.  El va avea însă dreptul la reducerea proporţională a 

prestaţiei sale dacă, după împrejurări, aceasta este posibilă.  Dacă reducerea prestaţiilor nu poate avea 

loc, creditorul nu are dreptul decât la daune-interese. 

Există unele probleme de principiu cu privire la instituţia reducerii prestaţiilor, pe care le vom aborda 

pe scurt în continuare.  În primul rând, sunt neclare utilitatea şi modul practic de funcţionare ale acestei 

noi instituţii vis-a-vis de posibilitatea creditorului de a obţine daune-interese.  Dreptul la obţinerea de 

daune-interese beneficiază în prezent de o solidă reglementare legală, îmbunătăţită prin NCC, şi de o 

consecventă aplicare jurisprudenţială, care au lămurit atât principiile care stau la baza acordării de 

daune-interese, cât şi modurile specifice prin care se calculează acestea.  Prin contrast, posibilitatea 

reducerii prestaţiilor va reprezenta pentru părţile interesate şi pentru instanţele judecătoreşti o 

veritabilă terra incognita.  Formula reducerii „proporţionale” avansată de legiuitor nu poate funcţiona 

în mod predictibil decât în situaţia în care prestaţiile părţilor şi contrapartidele care le revin sunt relativ 

individualizate şi comensurabile (de exemplu, se vinde o anumită cantitate de marfă pe un anumit preţ, 

dar nu se livrează decât o cantitate parţială).  Atunci când obligaţiile părţilor vor avea caracter complex 

(de pildă, în materia antreprizei de construcţii, în cazul proiectelor de mari dimensiuni), aplicarea 

regulii reducerii proporţionale a prestaţiei, este practic imposibilă sau, în orice caz, susceptibilă la 

aprecieri arbitrare. 

În al doilea rând, persistă la nivelul ansamblului NCC o oarecare confuzie în ceea ce priveşte relaţia 

dintre reducerea prestaţiilor şi acordarea de daune-interese.  Deşi Art.1551 (precum şi Art.1516 NCC) 

consideră cele două instituţii ca remedii diferite (şi posibil cumulative) pentru încălcarea unor obligaţii 

contractuale, există totuşi o serie de texte care vorbesc despre „reducerea obligaţiilor [...] cu valoarea 

daunelor-interese” la care partea ar fi îndreptăţită (a se vedea, de exemplu, Art.1222 şi 1257 NCC, 

ambele texte fiind din materia viciilor de consimţământ). 

În al treilea rând, deşi Art.1551 NCC are în vedere reducerea prestaţiilor numai în ipoteza unei 

neexecutări de mică însemnătate a unor obligaţii contractuale, în NCC există o sumă de aplicări ale 

acestei instituţii pentru împrejurări din cele mai diverse.  Spre exemplu, reducerea prestaţiilor se poate 

acorda în cazuri cum sunt existenţa unor vicii de consimţământ (leziunea, violenţa şi dolul), 

distrugerea parţială a bunului care face obiectul contractului de locaţiune (Art.1818 alin.(2) NCC), 

pieirea unei părţi a recoltei în materia contractului de arendă (Art.1841 NCC) etc. 

În al patrulea rând, se pune problema dacă restituirea prestaţiilor nu ar trebui gândită ca un mecanism 

cu funcţionare exclusivă ex nunc, respectiv numai pentru viitor, în timp ce pentru trecut să se poată 

acorda numai daune-interese.  În situaţia în care se păstrează soluţia actuală din NCC (în care 
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reducerea prestaţiilor se poate cumula cu acordarea de daune-interese între momentul încălcării 

contractului şi cel în care se remediază aceasta), creditorul poate ajunge în situaţia în care ar beneficia 

concomitent de daune-interese (care ar trebui însă acordate într-o sumă suficientă încât să-l pună pe 

acesta în situaţia echivalentă aceleia în care contractul nu s-ar fi încălcat), dar şi de reducerea prestaţiei 

sale.  Cu alte cuvinte, poate crea o situaţie în care creditorul să se afle într-o situaţie economică mai 

bună în cazul încălcării contractului decât în cazul în care acesta ar fi fost executat întocmai, ceea ce 

reprezintă un rezultat greu de acceptat. 

Pe baza Art.1551 alin.(1) teza a II-a şi a III-a, în cazul contractelor cu executare succesivă, creditorul 

are dreptul la reziliere, chiar dacă neexecutarea este de mică însemnătate, însă are un caracter repetat.  

Orice stipulaţie contrară este considerată nescrisă. 

Conform Art.1552 NCC, rezoluţiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisă 

a debitorului atunci când părţile au convenit astfel (ceea ce corespunde în mare situaţiei actuale, în 

măsura în care există un pact comisoriu care este menit să funcţioneze pe baza acestui mecanism), 

când debitorul se află de drept în întârziere ori când acesta nu a executat obligaţia în termenul fixat 

prin punerea în întârziere.  Aceste ultime două ipoteze de aplicare a rezoluţiunii prin simpla notificare 

scrisă a debitorului reprezintă noutăţi deosebit de spectaculoase faţă de reglementarea din actualul CC, 

conform căreia, în astfel de situaţii, în lipsa unei convenţii a părţilor, rezoluţiunea va avea caracter 

judiciar. 

Declaraţia de rezoluţiune sau de reziliere trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege 

pentru acţiunea corespunzătoare acestora.  În cazurile prevăzute de lege, declaraţia de rezoluţiune sau 

de reziliere se înscrie în cartea funciară sau, după caz, în alte registre publice, pentru a fi opozabilă 

terţilor. 

O ultimă problemă legată de efectele Art.1552 alin.(1) NCC este legată de raportul dintre cele trei 

ipoteze de aplicare a rezoluţiunii unilaterale.  Având în vedere că ultimele două ipoteze ale textului se 

leagă de punerea în întârziere a debitorului, iar prima ipoteză nu face referire la această condiţie, pare 

să rezulte că, în cazul în care părţile convin posibilitatea rezoluţiunii unilaterale, punerea în întârziere 

nu ar mai fi necesară pentru rezoluţiune. 

Proiectul LPA NCC propune completarea Art.1552 cu nou alin.(4), care ar dispune că „declaraţia de 

rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor sau, după caz, de la data expirării 

termenului prevăzut la alin.(1)”. 

În cazul în care părţile convin un pact comisoriu, acesta produce efecte dacă prevede, în mod expres, 

obligaţiile a căror neexecutare atrage rezoluţiunea sau rezilierea de drept a contractului.  În cazul de 

mai sus, rezoluţiunea sau rezilierea este subordonată punerii în întârziere a debitorului, afară de cazul 

în care s-a convenit că ea va rezulta din simplul fapt al neexecutării.  Punerea în întârziere nu produce 

efecte decât dacă indică în mod expres condiţiile în care pactul comisoriu operează - Art. 1553 NCC.  

Considerăm că ar fi util să se clarifice totuşi raportul dintre dispoziţiile Art.1553 NCC şi cele ale tezei 

întâi a Art.1552 alin.(1), care se referă la emiterea declaraţiei unilaterale de rezoluţiune atunci când 

părţile au prevăzut o astfel de posibilitate.  În redactarea actuală, din interpretarea sistematică a celor 

două texte pare să rezulte concluzia că efectul pactului comisoriu, spre deosebire de clauza de 

rezoluţiune unilaterală, s-ar produce automat, prin simplul fapt al neexecutării.  Or, doctrina actuală 
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este în general de opinie că dreptul de a rezoluţiona contractul este un drept potestativ al creditorului, 

care deţine facultatea de a opta pentru executarea în natură a contractului. 

Nu în ultimul rând, semnalăm diferenţele de ordin terminologic dintre noţiunile folosite în Art.1552 şi 

Art.1553 NCC.  În prezent, noţiunea de pact comisoriu înglobează mai multe tipuri de clauze, toate 

având ca efect amenajarea convenţională a rezoluţiunii contractului ca urmare a neexecutării 

obligaţiilor derivând din acesta.  Sub imperiul NCC însă, pare că noţiunea de pact comisoriu, 

reglementată de Art.1553 NCC, se diferenţiază de clauza de rezoluţiune unilaterală, care face obiectul 

Art.1552 NCC. 

Rezoluţiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluţionarea diferendelor ori asupra 

celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluţiune - Art.1554 alin.(2) NCC.  Am 

remarcat deja, în cadrul observaţiilor noastre făcute cu privire la Art.1322 NCC, că există o serie destul 

de mare de clauze contractuale care sunt susceptibile de a produce efecte şi după desfiinţarea 

contractului, astfel încât ar fi de dorit ca soluţia din Art.1554 alin.(2) să fie nuanţată. 

(f) Secţiunea a 6-a „Cauze justificate de neexecutare a 

obligaţiilor contractuale” 

[Art.1555-1557]  Art. 1556 NCC conţine, cu titlu de noutate, o reglementare expresă a 

excepţiei de neexecutare.  Atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, 

iar una dintre părţi nu execută sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o măsură 

corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligaţii, afară de cazul în care din lege, din voinţa 

părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi.  Executarea nu va 

putea fi refuzată dacă, potrivit împrejurărilor şi ţinând seama de mica însemnătate a prestaţiei 

neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credinţe. 

Conform Art.1557 NCC, atunci când imposibilitatea de executare este absolută şi permanentă şi 

priveşte o obligaţie contractuală importantă, contractul este desfiinţat de plin drept şi fără vreo 

notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.  Dacă imposibilitatea de executare a 

obligaţiei nu este absolută şi permanentă, creditorul poate suspenda executarea propriilor obligaţii ori 

poate desfiinţa contractul.  În acest din urmă caz, regulile din materia rezoluţiunii vor fi aplicabile în 

mod corespunzător. 

Acest articol ar trebui citit şi interpretat împreună cu Art.1634 NCC, cu denumirea marginală 

„Imposibilitatea fortuită de executare”.  De altfel, în proiectul iniţial al NCC, cele două texte erau 

amplasate împreună.  Art.1634 NCC conţine o serie de prevederi care, aşa cum sunt formulate, se vor 

aplica în strânsă legătură cu Art.1557 NCC.  Astfel, conform acestui text: 

„(1) Debitorul este liberat atunci când obligaţia sa nu mai poate fi executată din cauza unei forţe 

majore, a unui caz fortuit ori a unor alte evenimente asimilate acestora, produse înainte ca debitorul 

să fie pus în întârziere. 

(2) Debitorul este, de asemenea, liberat, chiar dacă se află în întârziere, atunci când creditorul nu ar 

fi putut, oricum, să beneficieze de executarea obligaţiei din cauza împrejurărilor prevăzute la alin.(1), 

afară de cazul în care debitorul a luat asupra sa riscul producerii acestora. 
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(3) Atunci când imposibilitatea este temporară, executarea obligaţiei se suspendă pentru un termen 

rezonabil, apreciat în funcţie de durata şi urmările evenimentului care a provocat imposibilitatea de 

executare. 

(4) Dovada imposibilităţii de executare revine debitorului. 

(5) Debitorul trebuie să notifice creditorului existenţa evenimentului care provoacă imposibilitatea de 

executare a obligaţiilor.  Dacă notificarea nu ajunge la creditor într-un termen rezonabil din 

momentul în care debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască imposibilitatea de executare, debitorul 

răspunde pentru prejudiciul cauzat, prin aceasta, creditorului. 

(6) Dacă obligaţia are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de 

executare”. 

Se observă, în primul rând, diferenţa terminologică, care considerăm că ar trebui corectată, dintre 

Art.1557, Art.1321 şi Art.1634:  în timp ce Art.1321 şi Art.1634 discută despre „imposibilitatea 

fortuită de executare”, Art.1557 uzează de expresia „imposibilitate de executare”. 

O a doua chestiune se ridică în legătură cu situaţia în care debitorul este deja în întârziere la momentul 

producerii evenimentului fortuit.  Conform Art.1634 alin.(1) NCC, cu distincţiile cuprinse la alin.(2), 

debitorul va fi eliberat numai în cazul în care nu se afla deja în întârziere.  Cu toate acestea, conform 

Art.1557 alin.(1) NCC, chiar şi în acest caz, contractul ar urma să fie desfiinţat de plin drept, ceea ce l-

ar putea lipsi pe creditor de unele garanţii sau clauze contractuale avantajoase.  Faptul că Art.1322 

prevede că, în caz de încetare a contractului, părţile pot fi ţinute la repararea prejudiciilor cauzate şi, 

după caz, la restituirea prestaţiilor primite în urma încheierii contractului, credem că nu este o soluţie 

suficient de adecvată pentru protecţia creditorului, care va prefera, probabil, supravieţuirea 

contractului. 

Mai departe, în cazul în care imposibilitatea fortuită de executare este temporară, Art.1634 alin.(3) 

NCC, abordând problema din perspectiva debitorului, dispune că executarea obligaţiei sale se 

suspendă pe un termen rezonabil.  Art. 1557 alin.(2), privind de această dată din punctul de vedere al 

creditorului, dispune că acesta, la rândul său, va putea suspenda executarea propriilor obligaţii, dar, 

mai mult decât atât, poate chiar desfiinţa contractul, cu aplicarea corespunzătoare a regulilor din 

materia rezoluţiunii. 

(iii). Capitolul III „Mijloacele de protecţie a drepturilor creditorului” 

(a) Secţiunea 1 „Măsurile conservatorii” 

[Art.1558-1559]  Prevederile acestei secţiuni enumeră măsurile conservatorii şi asigurătorii 

care pot fi luate de creditori în vederea protecţiei drepturilor care le aparţin.  Măsurile conservatorii 

sunt asigurarea dovezilor, îndeplinirea unor formalităţi de publicitate şi informare pe contul 

debitorului, exercitarea acţiunii oblice ori luarea unor măsuri asigurătorii. 

Măsurile asigurătorii principale sunt sechestrul şi poprirea asigurătorie, care sunt reglementate de 

NCPC. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Acţiunea oblică” 

[Art.1560-1561]  Această secţiune dezvoltă prevederile Art.974 CC.  În plus faţă de acest 

text, menţionăm inserarea unei cerinţe exprese în sensul în sensul în care creanţa creditorului care 

introduce acţiunea oblică trebuie să aibă caracter cert şi exigibil;  nu se menţionează însă cerinţa ca 

această creanţă să fie şi lichidă. 

(c) Secţiunea a 3-a „Acţiunea revocatorie” 

[Art.1562-1565]  Secţiunea dedicată acţiunii revocatorii (pauliene) dezvoltă prevederile din 

actualul Art.975 CC.  Dacă, în prezent, literatura juridică arată că pot fi atacate cu acţiune pauliană 

actele făcute de debitor prin care acesta îşi măreşte sau creează o stare de insolvabilitate, potrivit 

Art.1562 alin.(2) NCC, actele de acest tip sunt date numai cu titlu de exemplu;  în consecinţă, teoretic, 

creditorul ar putea dovedi şi alt tip de prejudiciu pe care-l suferă ca urmare a actelor debitorului a căror 

revocare o solicită. 

Creanţa deţinută de titularul acţiunii pauliene trebuie să fie certă la data introducerii acţiunii.  Nu se 

mai menţionează că această creanţă ar trebui să fie şi lichidă, şi exigibilă, aşa cum se arată în doctrina 

actuală. 

Art.1565 NCC reglementează într-o manieră mult mai clară decât actualul CC efectele admiterii 

acţiunii pauliene.  Astfel, actul atacat va fi declarat inopozabil atât faţă de creditorul care a introdus 

acţiunea, cât şi faţă de toţi ceilalţi creditori care, putând introduce acţiunea, au intervenit în cauză.  

Aceştia vor avea dreptul de a fi plătiţi din preţul bunului urmărit, cu respectarea cauzelor de preferinţă 

existente între ei.  Terţul dobânditor poate păstra bunul plătind creditorului căruia îi profită admiterea 

acţiunii o sumă de bani egală cu prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului.  În caz 

contrar, hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii indisponibilizează bunul până la 

încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea, dispoziţiile privitoare la publicitatea 

şi efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în mod corespunzător. 

Termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii pauliene este stabilit la un an de la data la care 

creditorul a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul care rezultă din actul atacat - Art.1564 NCC. 

1.6.(f). Titlul VI „Transmisiunea şi transformarea obligaţiilor” 

(i). Capitolul I „Cesiunea de creanţă” 

(a) Secţiunea 1 „Cesiunea de creanţă în general” 

[Art.1566-1586]  Spre deosebire de actualul CC, care reglementează cesiunea de creanţă la 

materia vânzării, redactorii NCC au optat pentru includerea acestei secţiuni în materia reglementării 

generale a obligaţiilor.  Regulile cu privire la vânzare (sau, după caz, cele care reglementează orice 

operaţiune juridică în cadrul căreia părţile au convenit să se execute prestaţia constând în transmiterea 

unei creanţe), se vor aplica în completarea normelor cu privire la cesiunea de creanţă, în cazul în care 

aceasta se face cu titlu oneros;  în cazul în care cesiunea de creanţă se realizează cu titlu gratuit, 

dispoziţiile acestei secţiuni se completează în mod corespunzător cu cele din materia contractului de 

donaţie - Art.1567 NCC. 

Art.1568 NCC clarifică sfera drepturilor care se transferă odată cu cesiunea de creanţă.  Astfel, 

cesionarul va dobândi toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanţa cedată, precum şi 
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drepturile de garanţie şi toate celelalte accesorii ale creanţei cedate.  În cazul unei creanţe garantate 

prin gaj, cedentul nu poate să predea cesionarului, fără acordul constituitorului, posesia bunului luat în 

gaj.  În cazul în care constituitorul se opune, bunul gajat rămâne în custodia cedentului. 

Alte elemente de noutate în materie se regăsesc în Art.1569 NCC.  Astfel, conform alin.(2), nu vor 

putea face obiectul unei cesiuni creanţele care sunt declarate netransmisibile de lege.  Creanţa ce are ca 

obiect o altă prestaţie decât plata unei sume de bani poate fi cedată numai dacă cesiunea nu face ca 

obligaţia să fie, în mod substanţial, mai oneroasă. 

Art.1570 NCC conţine unele reglementări noi cu privire la situaţia unei cesiuni de creanţe consimţite 

între cedent şi cesionar în pofida prezenţei unei clauze de inalienabilitate convenite cu debitorul.  O 

astfel de cesiune va produce, totuşi, efecte în privinţa debitorului, dar numai dacă:  „a) debitorul a 

consimţit la cesiune;  b) interdicţia nu este expres menţionată în înscrisul constatator al creanţei, iar 

cesionarul nu a cunoscut şi nu trebuia să cunoască existenţa interdicţiei la momentul cesiunii;  c) 

cesiunea priveşte o creanţă ce are ca obiect o sumă de bani”.  Sunt câteva aspecte pe care le 

considerăm neclare în legătură cu acest text.  În primul rând, nu se poate determina cu precizie dacă 

enumerarea citată mai sus are caracter alternativ sau cumulativ.  Deşi modul de formulare pare să ducă 

la concluzia elementele enumerării sunt cumulative, o atare concluzie pare să fie infirmată de ipoteza 

menţionată la lit.a), respectiv consimţământul debitorului la cesiune;  în mod normal, un asemenea 

consimţământ echivalează cu modificarea clauzei de inalienabilitate, aşa încât nu ar mai fi necesară 

îndeplinirea niciunei alte condiţii pentru opozabilitatea cesiunii faţă de debitor. 

Alte prevederi noi care ni se par importante din această secţiune a NCC includ precizări cu privire la 

efectele cesiunii înainte de notificarea acesteia către debitorul cedat.  În această situaţie, dacă debitorul 

efectuează plăţi în continuare către cedent, cesionarul va fi îndreptăţit să primească de la acesta tot 

ceea ce a primit de la debitor.  În plus, cesionarul va avea posibilitatea să efectueze acte de conservare 

cu privire la dreptul cedat - Art.1575 NCC. 

Conform Art.1576 NCC, cesiunea de creanţă transmite către cesionar, de la data cesiunii, şi dreptul de 

a încasa dobânzile şi alte venituri aferente creanţei, devenite scadente, dar neîncasate încă de cedent. 

O altă prevedere nouă, care invită la prudenţă pe cedent şi pe cesionar atunci când convin cesiunea 

unei creanţe, consacră, aşa cum am arătat mai sus, dreptul debitorului de a fi despăgubit de cedent şi de 

cesionar pentru orice cheltuieli suplimentare cauzate de cesiune - Art.1577 NCC. 

Conform Art.1578 alin.(1) NCC, chiar dacă între cedent şi cesionar cesiunea produce efecte din 

momentul încheierii contractului de cesiune (Art.1572 alin.(2) NCC şi Art.1573 alin.(1) NCC), 

debitorul va fi ţinut să plătească cesionarului din momentul în care:  a) acceptă cesiunea printr-un 

înscris cu dată certă;  sau b) primeşte o comunicare scrisă a cesiunii, pe suport de hârtie sau în format 

electronic, care arată identitatea cesionarului, identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi, în cazul 

unei cesiuni parţiale, indică întinderea cesiunii şi solicită debitorului să plătească cesionarului. 

Textul citat mai sus furnizează mai multe probleme de interpretare şi de aplicare.  În primul rând, este 

evidentă dorinţa de a simplifica formalitatea acceptării cesiunii de către debitor (pentru care în prezent 

se cere, conform Art.1193 CC, act în formă autentică).  În al doilea rând, nu este totuşi clară raţiunea 

pentru care se face referire în acest context la necesitatea ca acceptarea cesiunii de către debitor să se 

facă printr-un înscris „cu dată certă”.  Problematica datei certe a unui înscris sub semnătură privată 

este tratată în Art.272 din NCPC.  Regula în materie este că „data înscrisurilor sub semnătură privată 
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este opozabilă altor persoane decât celor care le-au întocmit, numai din ziua în care a devenit certă, 

prin una dintre modalităţile prevăzute de lege” (subl.ns.).  Prin urmare, data înscrisului sub semnătură 

privată emanat de la debitor îi va fi opozabilă acestuia încă de la data actului, independent de 

momentul în care intervine obţinerea datei certe.  Pe de altă parte, nu vedem nici rostul distincţiei de la 

lit.b), între comunicarea scrisă pe suport hârtie, respectiv în formă electronică.  Conform Art.266 din 

NCPC, suportul material al înscrisului sub semnătură privată este oricum indiferent pentru calificarea 

forţei sale probatorii. 

În fine, nu trebuie uitat că actuala reglementare din CC în privinţa asigurării opozabilităţii cesiunii în 

faţa terţilor pleacă de la o filosofie uşor diferită faţă de cea din NCC.  Astfel, în CC, în această materie, 

noţiunea de terţi include debitorul cedat, pe cesionarii ulteriori şi succesivi ai aceleiaşi creanţe, precum 

şi pe creditorii cedentului.  NCC renunţă la tratarea globală a terţilor din perspectiva asigurării 

opozabilităţii cesiunii de creanţă şi conţine dispoziţii separate cu privire la situaţia debitorului cedat 

(Art.1578), a fideiusorului acestuia (Art.1581) şi a cesionarilor succesivi (Art.1583), în timp ce situaţia 

creditorilor cedentului pare să fie ignorată, deşi aceştia din urmă au un interes justificat şi extrem de 

puternic de a menţine intact patrimoniul cedentului. 

În privinţa cesiunilor succesive, Art.1583 prevede că atunci când cedentul a transmis aceeaşi creanţă 

mai multor cesionari succesivi, debitorul se liberează plătind în temeiul cesiunii care i-a fost 

comunicată mai întâi sau pe care a acceptat-o mai întâi printr-un înscris cu dată certă, iar în raporturile 

dintre cesionarii succesivi ai aceleiaşi creanţe, este preferat cel care şi-a înscris mai întâi cesiunea la 

arhivă, indiferent de data cesiunii sau a comunicării acesteia către debitor. 

Considerăm că soluţiile din NCC în această materie ar trebui revizuite în sensul unei valorificări 

superioare a reglementărilor actuale din CC.  Astfel, este firesc ca în raporturile dintre debitor (şi, după 

caz, fideiusorul acestuia) şi cesionar ori cedent, acceptarea cesiunii să nu fie condiţionată de nicio 

formalitate;  în mod similar, comunicarea scrisă a cesiunii se poate face într-o formă mai puţin 

exigentă din punct de vedere formal. 

Atunci, însă, când se pune problema opozabilităţii cesiunii faţă de celelalte categorii de terţi din 

această materie (respectiv cesionarii ulteriori şi succesivi ai aceleiaşi creanţe şi creditorii cedentului), 

este imperios, în vederea prevenirii sau limitării efectelor unor fraude, ca asigurarea opozabilităţii să se 

realizeze prin înscrisuri care beneficiază de dată certă, indiferent dacă acestea sunt reprezentate de 

acceptarea debitorului sau de o notificare către acesta. 

Remarcăm şi o eroare de formulare conţinută în Art.1578 alin.(1) lit.b) NCC, care este corectată prin 

Proiectul LPA NCC.  Astfel, conform textului iniţial din NCC, în comunicarea scrisă a cesiunii, se 

„arată identitatea cesionarului, identifică în mod rezonabil creanţa cedată şi, în cazul unei cesiuni 

parţiale, indică întinderea cesiunii şi solicită debitorului să plătească cesionarului” (subl.ns).  Potrivit 

Proiectului LPA NCC „se arată identitatea cesionarului, se identifică în mod rezonabil creanţa cedată 

şi se solicită debitorului să plătească cesionarului;  în cazul unei cesiuni parţiale trebuie indicată  şi 

întinderea cesiunii” (subl.ns). 

Art.1595 conţine o serie de reguli în materia obligaţiei de garanţie.  Ca şi în actuala legislaţie civilă, 

cedentul va răspunde în principiu pentru existenţa creanţei în raport cu data cesiunii, cel puţin pentru 

cesiunea cu titlu oneros;  în privinţa cesiunii cu titlu gratuit, cedentul nu garantează nici măcar 



 

250 
 

existenţa creanţei.  În ce priveşte garanţia de solvabilitate, aceasta, ca şi până acum, nu există decât în 

măsura în care s-a stipulat expres. 

Conform Art.1595 alin.(3) NCC, răspunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se întinde până la 

concurenţa preţului cesiunii, la care, element nou faţă de Art.1397 CC, se adaugă cheltuielile suportate 

de cesionar în legătură cu cesiunea. 

În plus, conform Art.1595 alin.(4) NCC, dacă cedentul cunoştea, la data cesiunii, starea de 

insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile legale privind 

răspunderea vânzătorului de rea-credinţă pentru viciile ascunse ale bunului vândut. 

În fine, potrivit Art.1596, cu denumirea marginală „Răspunderea cedentului pentru evicţiune”, se 

stabileşte că, în toate cazurile, cedentul răspunde dacă, prin fapta sa proprie, singură ori concurentă cu 

fapta unei alte persoane, cesionarul nu dobândeşte creanţa în patrimoniul său ori nu poate să o facă 

opozabilă terţilor.  Într-un asemenea caz, întinderea răspunderii cedentului se determină potrivit 

dispoziţiilor Art.1585 alin.(4) NCC (citat mai sus). 

(b) Secţiunea a 2-a „Cesiunea unei creanţe constatate printr-

un titlu nominativ, la ordin sau la purtător” 

[Art.1587-1592]  Această secţiune sistematizează reguli care, deşi existente în diverse 

reglementări cu caracter special, nu erau incluse în actualul CC.  În principiu, creanţele încorporate în 

titluri nominative, la ordin ori la purtător, nu se pot transmite prin simplul acord de voinţă al părţilor, 

iar regimul titlurilor menţionate mai sus, precum şi al altor titluri de valoare se stabileşte prin lege 

specială. 

Transmiterea titlurilor nominative se menţionează atât pe înscrisul respectiv, cât şi în registrul ţinut 

pentru evidenţa acestora.  Pentru transmiterea titlurilor la ordin este necesar girul, efectuat potrivit 

dispoziţiilor aplicabile în materia cambiilor.  Creanţa încorporată într-un titlu la purtător se transmite 

prin remiterea materială a titlului.  Orice stipulaţie contrară se consideră nescrisă - Art.1588 NCC. 

(ii). Capitolul II „Subrogaţia” 

[Art.1593-1598]  Textele din materia subrogaţiei corespund în cea mai mare parte cu 

soluţiile existente în Art.1106-1109 CC.  Observăm, cu titlu de noutate, prevederile Art.1595 alin.(2) 

NCC, care, în privinţa subrogaţiei consimţite de debitor, nu mai cer ca actul de împrumut încheiat de 

către debitor în vederea achitării datoriei sale să fie încheiat în formă autentică; noile reglementări cer 

numai ca actul respectiv să deţină dată certă. 

(iii). Capitolul III „Preluarea datoriei” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1599-1604]  Dispoziţiile cu privire la preluarea datoriei sunt noi la nivelul legislaţiei 

civile române.  În prezent, atunci când se doreşte preluarea unei datorii de către o persoană care nu a 

fost parte la raportul juridic iniţial, persoanele interesate recurg de regulă la instituţia delegaţiei sau cea 

a novaţiei prin substituire de debitor (confundată cu delegaţia perfectă), ceea ce nu are întotdeauna 

efecte convenabile, întrucât novaţia nu presupune transmiterea obligaţiei iniţiale, ci naşterea uneia noi. 
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Remarcăm că, deşi instituţia delegaţiei nu este reglementată explicit de către NCC, ea este totuşi 

menţionată în Art.2643 din acesta, care, în materie de norme de drept internaţional privat, dispune că 

„delegaţia şi novaţia sunt supuse legii aplicabile obligaţiei care le formează obiectul”. 

Obligaţia de a plăti o sumă de bani ori de a executa o altă prestaţie poate fi transmisă de debitor unei 

alte persoane:  a) fie printr-un contract încheiat între debitorul iniţial şi noul debitor, sub rezerva 

existenţei acordului creditorului;  b) fie printr-un contract încheiat între creditor şi noul debitor, prin 

care acesta din urmă îşi asumă obligaţia - Art.1599 NCC. 

Prin încheierea contractului de preluare a datoriei, noul debitor îl înlocuieşte pe cel vechi, care, dacă nu 

s-a stipulat altfel, este liberat.  Cu toate acestea, în caz de insolvabilitate a noului debitor, debitorul 

iniţial nu este liberat prin preluarea datoriei, dacă se dovedeşte că noul debitor era insolvabil la data 

când a preluat datoria, iar creditorul a consimţit la preluare, fără a cunoaşte această împrejurare - 

Art.1600 şi Art.1601 NCC. 

În privinţa mijloacelor de apărare care stau la dispoziţia debitorului, Art.1603 NCC prevede că, dacă 

din contract nu rezultă altfel, noul debitor poate opune creditorului toate mijloacele de apărare pe care 

le-ar fi putut opune debitorul iniţial, în afară de compensaţie sau orice altă excepţie personală a 

acestuia din urmă.  Noul debitor nu poate opune creditorului mijloacele de apărare întemeiate pe 

raportul juridic dintre el şi debitorul iniţial, chiar dacă acest raport a fost motivul determinant al 

preluării. 

Creditorul se poate prevala în contra noului debitor de toate drepturile pe care le are în legătură cu 

datoria preluată.  Preluarea datoriei nu are niciun efect asupra existenţei garanţiilor creanţei, afară de 

cazul când acestea nu pot fi despărţite de persoana debitorului.  Cu toate acestea, obligaţia 

fideiusorului sau a terţului care a constituit o garanţie pentru realizarea creanţei se va stinge dacă 

aceste persoane nu şi-au dat acordul la preluare - Art.1602 NCC. 

În fine, când contractul de preluare este desfiinţat, obligaţia debitorului iniţial renaşte, cu toate 

accesoriile sale, sub rezerva drepturilor dobândite de terţii de bună-credinţă.  Creditorul poate, de 

asemenea, cere daune-interese celui ce a preluat datoria, afară numai dacă acesta din urmă dovedeşte 

că nu poartă răspunderea desfiinţării contractului şi a prejudiciilor suferite de creditor - Art.1604 NCC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Preluarea datoriei prin contract încheiat 

cu debitorul” 

[Art.1605-1608]  Aşa cum s-a arătat mai sus, în situaţia în care preluarea datoriei se 

realizează printr-un contract încheiat cu debitorul, va fi necesar acordul creditorului - Art.1605 NCC.  

Cât timp creditorul nu şi-a exprimat acordul, conform Art.1606 alin.(3) NCC, părţile la contractul de 

preluare a datoriei pot modifica sau denunţa acest contract.  În cazul în care creditorul nu-şi exprimă 

punctul de vedere, preluarea datoriei se consideră a fi fost refuzată - Art.1607 alin.(3) NCC. 

Potrivit Art.1608 NCC, cât timp creditorul nu şi-a dat acordul sau dacă a refuzat preluarea, cel care a 

preluat datoria este obligat să îl libereze pe debitor, executând la timp obligaţia.  Creditorul nu 

dobândeşte un drept propriu împotriva celui obligat să îl libereze pe debitor, cu excepţia cazului în care 

se face dovada că părţile contractante au voit altfel. 
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(iv). Capitolul IV „Novaţia” 

[Art.1609-1614]  Prevederile acestui capitol preiau substanţa reglementării care se 

regăseşte actualmente în Art.1128-1137 CC, cu excepţia reglementărilor cu privire la delegaţie, care se 

regăsesc în prezent în Art.1132-1133 CC. 

1.6.(g). Titlul VII „Stingerea obligaţiilor” 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1615] Acest capitol are rol de introducere, enumerând modurile de stingere a obligaţiilor, 

respectiv plata, compensaţia, confuziunea, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuită de executare, 

precum şi alte moduri expres prevăzute de lege. 

(ii). Capitolul II „Compensaţia” 

[Art.1616-1623]  Dispoziţiile din NCC cu privire la compensaţie corespund în principiu cu 

cele incluse în Art.1143-1153 CC, diferenţele fiind relativ minore. 

(iii). Capitolul III „Confuziunea” 

[Art.1624-1628]  Noile reglementări privind confuziunea sunt în principiu similare celor 

din Art.1154-1155 CC.  Notăm ca o noutate, prevederea de la Art.1627 NCC, care dispune că, în cazul 

în care intervine confuziunea, nu se aduce atingere drepturilor dobândite anterior de terţi în legătură cu 

creanţa stinsă pe această cale. 

De asemenea, se consacră, în Art.1625 NCC un caz special de confuziune care nu stinge obligaţia 

principală, ci numai garanţia asociată acesteia.  Astfel, ipoteca se va stinge prin confuziunea calităţilor 

de creditor ipotecar şi de proprietar al bunului ipotecat.  Ea va renaşte, însă, în situaţia în care 

creditorul este evins din orice cauză independentă de el. 

(iv). Capitolul IV „Remiterea de datorie” 

[Art.1629-1633]  Prevederile NCC cu privire la remiterea de datorie preiau, într-o formă 

modernizată, substanţa reglementărilor care se regăsesc în prezent la Art.1138-1142 CC.  În mod 

tradiţional, remiterea de datorie era văzută de doctrină ca un act juridic cu titlu gratuit, care implică 

intenţia creditorului de a face o liberalitate debitorului său.  Însă, conform Art.1630 alin.(2) NCC, 

inspirat din Art.1688 CCQ, remiterea de datorie va putea fi cu titlu oneros sau gratuit, potrivit naturii 

actului prin care aceasta se realizează. 

Prin Proiectul LPA NCC se preconizează modificarea Art.1633 NCC, într-o manieră care în general 

este în conformitate cu soluţiile consacrate în prezent de Art.1141 şi 1142 CC. 

(v). Capitolul V „Imposibilitatea fortuită de executare” 

[Art.1634] Dispoziţiile referitoare la imposibilitatea fortuită de executare corespund în parte cu 

cele ale Art.1156 CC.  Se prevede, cu titlu de noutate, obligaţia debitorului de a-l notifica pe creditor 

despre existenţa evenimentului care provoacă imposibilitatea de executare a obligaţiilor;  în lipsa 

notificării efectuate într-un termen rezonabil de la momentul în care debitorul a cunoscut sau trebuia să 

cunoască imposibilitatea de executare, debitorul răspunde pentru prejudiciul cauzat, prin aceasta, 

creditorului. 
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O altă noutate este prevederea expresă, care face aplicarea principiului genera non pereunt, în sensul 

că dacă obligaţia are ca obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de 

executare.  Chiar dacă regula este în principiu corectă în ceea ce priveşte posibilitatea invocării 

încetării contractului, trebuie menţionat că, inclusiv în această situaţie, debitorul ar trebui totuşi să 

beneficieze de suspendarea obligaţiilor sale pe durata efectelor evenimentului fortuit. 

O prevedere ale cărei efecte sunt mai obscure este, însă, Art.1634 alin.(2) NCC, conform cu care 

„debitorul este, de asemenea, liberat, chiar dacă se află în întârziere, atunci când creditorul nu ar fi 

putut, oricum, să beneficieze de executarea obligaţiei din cauza împrejurărilor prevăzute la alin.(1) [i.e. 

forţa majoră, cazul fortuit ori alte evenimente asimilate acestora - n.ns], afară de cazul în care debitorul 

a luat asupra sa riscul producerii acestora”.  Textul este asemănător cu Art.1156 alin.(2) CC, potrivit 

căruia „chiar când debitorul este pus în întârziere, dacă nu a luat asupră-şi cazurile fortuite, obligaţia se 

stinge, în caz când lucrul ar fi pierit şi la creditor, dacă i s-ar fi dat”.  Aşa cum este redactat, însă, 

Art.1634 alin.(2), se anihilează practic regula din alin.(1), respectiv ideea că debitorul va continua să 

răspundă pentru executarea obligaţiei sale atunci când evenimentul fortuit intervine după punerea sa în 

întârziere (pentru că ipoteza alin.(2), respectiv imposibilitatea creditorului de a beneficia de executarea 

obligaţiei, se va realiza întotdeauna). 

1.6.(h). Titlul VIII „Restituirea prestaţiilor” 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1635-1638]  Sistematizarea dispoziţiilor privind restituirea prestaţiilor reprezintă o 

premieră faţă de actualul CC.  Conform Art.1635 alin.(1) NCC, restituirea prestaţiilor are loc ori de 

câte ori cineva este ţinut, în virtutea legii, să înapoieze bunurile primite fără drept ori din eroare sau în 

temeiul unui act juridic desfiinţat ulterior cu efect retroactiv ori ale cărui obligaţii au devenit imposibil 

de executat din cauza unui eveniment de forţă majoră, a unui caz fortuit ori a unui alt eveniment 

asimilat acestora. 

Formularea textului citat este însă menită să ducă la unele confuzii.  În primul rând, sfera de aplicare a 

Art.1635 alin.(1) este „restituirea prestaţiilor”.  O „prestaţie” este, conform Art.1164 NCC, 

materializarea conţinutului unei obligaţii şi poate îmbrăca forme dintre cele mai diverse.  Cu toate 

acestea, Art.1635 alin.(1), deşi vorbind despre „prestaţii”, în general, reglementează în fapt numai 

înapoierea bunurilor primite fără drept, ori din eroare, ori pe baza unui act juridic desfiinţat pentru una 

dintre cauzele sus-menţionate.  Or, noţiunea de „prestaţie” (chiar dacă poate include predarea unui 

bun), este diferită decât noţiunea de „bun” (definită la rându-i, de Art.535 NCC, ca incluzând lucrurile 

corporale sau necorporale care constituie obiectul unui drept patrimonial). 

Deşi ideea de restituire a prestaţiilor este din nou asimilată, în Art.1639 NCC, cu cea de restituire a 

bunului primit, totuşi Art.1640 alin.(1) NCC contrazice această premisă, menţionând, între altele, că 

ideea restituirii „priveşte [şi] prestarea unor servicii deja efectuate” (subl.ns.).  Menţionăm şi că 

dispoziţiile din CCQ care au fost folosite ca sursă de inspiraţie pentru prevederile din NCC nu se referă 

în mod expres la restituirea serviciilor prestate, ci numai la restituirea bunurilor. 

Potrivit Art.1635 alin.(2) NCC, ceea ce a fost prestat în temeiul unei cauze viitoare, care nu s-a 

înfăptuit, este, de asemenea, supus restituirii, afară numai dacă cel care a prestat a făcut-o ştiind că 

înfăptuirea cauzei este cu neputinţă sau, după caz, a împiedicat cu ştiinţă realizarea ei. 
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Art.1637 alin.(1) dispune că restituirea se face în natură sau prin echivalent.  Dispoziţia anticipează în 

mod inutil, într-o formă simplificată, prevederile Art.1639 NCC („restituirea prestaţiilor se face în 

natură, prin înapoierea bunului primit”) şi ale Art.1640 („dacă restituirea nu poate avea loc în natură 

[...] se face prin echivalent”). 

Nouă este şi reglementarea conţinută la Art.1638 NCC, potrivit căreia prestaţia primită sau executată 

în temeiul unei cauze ilicite sau imorale rămâne întotdeauna supusă restituirii.  Dispoziţia citată 

infirmă aplicabilitatea pentru viitor în această materie a principiului nemo auditur propriam 

turpitudunem allegans, ca excepţie de la principiul retroactivităţii efectelor nulităţii, care până acum a 

beneficiat de o largă recunoaştere doctrinară şi jurisprudenţială.  Din punct de vedere practic, Art.1638 

NCC, în forma citată, va permite oricărei părţi care a efectuat o prestaţie să poate solicita restituirea 

acesteia întemeindu-se, între altele, pe caracterul ilicit sau imoral al cauzei obligaţiei în temeiul căreia 

a realizat prestaţia respectivă. 

(ii). Capitolul II „Modalităţile de restituire” 

[Art.1639-1647]  Art.1639 şi Art.1640 NCC stabilesc principiul esenţial în această materie, 

respectiv că restituirea prestaţiilor se face în natură, în timp ce restituirea prin echivalent se va face în 

situaţia în care restituirea în natură nu este posibilă sau există un „impediment serios” în privinţa 

acesteia. 

Art.1640 NCC dispune, de asemenea, că obligaţia de restituire care priveşte prestarea unor servicii 

deja efectuate se îndeplineşte tot prin echivalent.  Având în vedere că, în principiu, contractele care au 

ca obiect prestarea unor servicii au natura de contracte cu executare succesivă, devin din nou relevante 

observaţiile noastre făcute mai sus cu referire la Art.1254 alin.(2) NCC, ocazie cu care apreciam că ar 

fi utilă reanalizarea soluţiei de extindere a efectelor retroactive ale nulităţii la contractele cu executare 

succesivă.  De altfel, chiar dacă s-ar menţine tale quale soluţia adoptată prin NCC, observăm că, 

oricum, există categorii de prestaţii care nu sunt acoperite de Art.1640, raportat la Art.1635 NCC, 

respectiv, de exemplu, prestaţiile care constau în transmiterea unui drept de folosinţă asupra unui bun. 

Prevederile următoare ale NCC conţin şi ele noutăţi faţă de situaţia reglementărilor actuale din CC.  

Conform Art.1641 NCC, „(1) Dacă bunul a pierit în întregime sau a fost înstrăinat, iar cel obligat la 

restituire este de bună-credinţă ori a primit bunul în temeiul unui act desfiinţat cu efect retroactiv, fără 

culpa sa, acesta trebuie să restituie valoarea cea mai mică dintre cele pe care bunul le-a avut la data 

primirii, a pieirii sau, după caz, a înstrăinării.  (2) Cel obligat la restituire este liberat dacă bunul piere 

fără culpa sa.  În acest caz, el este ţinut să cedeze creditorului indemnizaţiile de asigurare primite sau, 

după caz, dreptul de a primi aceste indemnizaţii.  (3) Debitorul restituirii nu este obligat să achite 

contravaloarea folosinţei bunului decât atunci când această folosinţă era obiectul principal al prestaţiei 

ori când, prin natura sa, bunul era susceptibil de deteriorare rapidă”. 

Interpretarea sistematică a alin.(1) şi (2) indică faptul că debitorul de bună-credinţă va beneficia de 

avantajele conferite de alin.(1), respectiv posibilitatea de achita valoarea cea mai mică a bunului 

restituit în raport de cele trei momente alternative indicate de alin.(1), chiar şi în cazul în care bunul a 

pierit din cauza conduitei sale culpabile ori intenţionate.  Se pune însă întrebarea în ce măsură este 

echitabil ca debitorul care a contribuit la pieirea bunului supus obligaţiei de restituire (sau chiar a 

distrus bunul respectiv) să mai beneficieze de prevederile de favoare ale Art.1641 alin.(1)? 
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Conform Art.1642 NCC, cu denumirea marginală „obligaţiile debitorului de rea-credinţă”, „(1) Dacă 

cel obligat la restituire a distrus ori a înstrăinat cu rea-credinţă bunul primit sau contractul a fost 

desfiinţat cu efect retroactiv din culpa sa, el este ţinut să restituie valoarea cea mai mare dintre cele pe 

care bunul le-a avut la data primirii, a pieirii sau, după caz, a înstrăinării.  (2) Debitorul restituirii este 

ţinut să achite contravaloarea bunului care a pierit fără culpa sa, dacă nu dovedeşte că bunul ar fi pierit 

şi dacă s-ar fi aflat în posesia creditorului restituirii.  (3) Debitorul restituirii este, de asemenea, obligat 

să achite creditorului contravaloarea folosinţei bunului”. 

Considerăm că există neclarităţi cu privire la sfera de aplicare a acestui text, care derivă din imprecizia 

sensului noţiunii de „debitor de bună-credinţă” vis-a-vis de înţelesul noţiunii de „debitor de rea-

credinţă”.  Cea mai la îndemână explicaţie a sensului acestor expresii ar fi că buna sau reaua-credinţă 

ar urma să se aprecieze în funcţie de participarea sau cel puţin cunoştinţa debitorului asupra motivului 

care stă la originea obligaţiei de restituire.  Problema este, însă, că Art.1642 alin.(1) NCC, care se 

referă la situaţia debitorului de rea-credinţă, pare să sugereze altceva:  persoanele vizate de acest text 

pot fi şi cele care au „distrus” bunul primit sau au înstrăinat cu rea-credinţă bunul, situaţie în care şi 

debitorii care, potrivit criteriului descris mai sus, ar fi fost de bună-credinţă ar putea să devină de rea-

credinţă. 

Dreptul la rambursarea cheltuielilor făcute cu bunul ce face obiectul restituirii este supus regulilor 

prevăzute în materia accesiunii pentru posesorul de bună-credinţă sau, dacă cel obligat la restituire este 

de rea-credinţă ori cauza restituirii îi este imputabilă, regulilor prevăzute în materia accesiunii pentru 

posesorul de rea-credinţă - Art.1644 NCC. 

În privinţa restituirii fructelor, Art.1645 NCC păstrează, în principiu, soluţia consacrată sub imperiul 

actualei legislaţii civile, respectiv păstrarea fructelor culese de către posesorul de bună-credinţă.  Se 

include totuşi o prevedere expresă în alin.(1), în sensul că debitorul de bună-credinţă va suporta 

cheltuielile făcute pentru producerea fructelor în cauză.  Situaţia debitorului de rea-credinţă este 

diferită:  el va trebui să restituie nu numai fructele pe care le-a dobândit, ci şi pe cele pe care „putea să 

le dobândească” (ceea ce nu ni se pare suficient de precis;  menţionăm că această soluţie este nouă nu 

numai faţă de actualul CC, ci şi în raport de dispoziţiile din CCQ folosite ca sursă de inspiraţie pentru 

redactarea acestor texte din NCC, respectiv Art.170 CCQ).  Restituirea fructelor se face după 

„compensarea” cheltuielilor făcute pentru producerea lor.  Considerăm că utilizarea termenului 

„compensare” în acest context ar trebui reanalizată, deoarece nu avem de-a face cu o compensaţie 

propriu-zisă, în sensul Art.1616-1623 NCC, ci mai degrabă cu o reducere a valorii fructelor supuse 

obligaţiei de restituire. 

Art.1646 alin.(1) este important pentru situaţia în care obligaţia de restituire a prestaţiilor este 

reciprocă, repartizând proporţional cheltuielile restituirii între părţi, în raport de valoarea prestaţiilor 

care se restituie.  În cazul în care debitorul obligaţiei de restituire este însă de rea-credinţă ori a 

provocat din „culpa” sa desfiinţarea contractului, cheltuielile restituirii se suportă integral de către 

acesta - Art.1646 alin.(2) NCC.  Acest din urmă text pleacă de la ideea că numai una dintre părţi poate 

fi de rea-credinţă.  Remarcăm că textul corespunzător al Art.1705 CCQ are o nuanţă uşor diferită, în 

sensul că acesta se referă la situaţia în care „una dintre părţi este de rea-credinţă” (ceea ce face textul 

inaplicabil în cazul în care ambele părţi la raportul juridic care conţine obligaţia de restituire sunt de 

rea-credinţă). 
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(iii). Capitolul III „Efectele restituirii faţă de terţi” 

[Art.1648-1649]  Aceste texte aduc unele nuanţări cu privire la modul de aplicare a 

principiului resoluto iure dantis resolvitor ius accipientis.  Astfel, conform Art.1648 NCC, chiar dacă, 

în principiu, terţul dobânditor al bunului supus restituirii va fi ţinut şi el de obligaţia de restituire, el va 

beneficia totuşi de posibilitatea de a invoca normele juridice aplicabile în materie de carte funciară sau 

efectul dobândirii cu bună-credinţă a bunurilor mobile, ori, după caz, regulile privitoare la uzucapiune.  

Regulile sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul în care asupra bunului supus restituirii au fost 

constituite drepturi reale. 

Potrivit Art.1649 NCC, în afara actelor de dispoziţie prevăzute mai sus, toate celelalte acte juridice 

făcute în favoarea unui terţ de bună-credinţă sunt opozabile adevăratului proprietar sau celui care are 

dreptul la restituire, cu excepţia contractelor cu executare succesivă, care, sub condiţia respectării 

formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, vor continua să producă efecte pe durata stipulată de 

părţi, dar nu mai mult de un an de la data desfiinţării titlului constituitorului. 

1.6.(i). Titlul IX „Diferite contracte speciale” 

Cartea a V-a a NCC tratează materia contractelor speciale într-un titlu distinct, Titlul IX - "Diferite 

contracte speciale", incluzând 20 de altfel de contracte.87 

Fiecărui contract special îi este destinat un capitol distinct, iar contractele concepute ca variaţiuni ale 

unui tip de contract constituie subdiviziuni ale unui capitol (de exemplu, depozitul necesar, depozitul 

hotelier, sechestrul convenţional sunt reglementate ca subdiviziuni ale contractului de depozit;  

contractul de comision, contractul de consignaţie şi contractul de expediţie sunt analizate ca 

subdiviziuni ale contractului de mandat fără reprezentare). 

(i). Capitolul I „Contractul de vânzare” 

[Impact]  Ca un comentariu general, din perspectiva noilor norme relative la vânzare, 

noutăţile faţă de principiile esenţiale reglementate de CC nu sunt substanţiale.  Datorită naturii pur 

teoretice a modificărilor, nu identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal 

sau financiar-bugetar al acestor norme la punerea în aplicare a NCC. 

De remarcat, totuşi, tendinţa noii reglementări de renunţare sau cel puţin de atenuare a efectelor 

principiului consensualismului (i), codificarea unor idei doctrinare sau soluţii jurisprudenţiale 

consacrate, cea mai importantă părând a fi posibilitatea instanţelor de a pronunţa hotărâri care să 

suplinească consimţământul promitenţilor culpabili şi, astfel, să ţină loc de contract de vânzare (ii), 

tranşarea unor dispute doctrinare şi jurisprudenţiale pe anumite subiecte din tematica vânzării, un 

                                                      

87 Structura Titlul IX al Cărţii a V-a din NCC este următoarea:  Capitolul I-Contractul de vânzare (Art.1650-1762), Capitolul 
II-Contractul de schimb (Art.1763-1765), Capitolul III-Contractul de furnizare (Art.1766-1771), Capitolul IV-Contractul de 
report (Art.1772-1776), Capitolul V-Contractul de locaţiune (Art.1777-1850), Capitolul VI-Contractul de antrepriză 
(Art.1851-1880), Capitolul VII-Contractul de societate (Art.1881-1954), Capitolul VIII-Contractul de transport (Art.1955-
2008), Capitolul IX-Contractul de mandat (Art.2009-2071), Capitolul X-Contractul de agenţie (Art.2072-2095), Capitolul XI-
Contractul de intermediere (Art.2096-2102), Capitolul XII-Contractul de depozit (Art.2103-2143), Capitolul XIII-Contractul 
de împrumut (Art.2144-2170), Capitolul XIV-Contractul de cont curent (Art.2.171-2.183), Capitolul XV-Contul bancar 
curent şi alte contracte bancare (Art.2184-2198), Capitolul XVI-Contractul de asigurare (Art.2199-2241), Capitolul XVII-
Contractul de rentă viageră (Art.2242-2253), Capitolul XVIII-Contractul de întreţinere (Art.2254-2263), Capitolul XIX-Jocul 
şi pariul (Art.2264-2266), Capitolul XX-Tranzacţia (Art.2267-2278). 
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exemplu fiind consacrarea ca validă a vânzării lucrului altuia (iii), reglementarea specifică a dreptului 

de preempţiune (iv).  De notat, de asemenea, câteva noutăţi susceptibile să aibă impact în materie 

procedural civilă (v). 

(i) Abandonarea principiului consensualismului 

Noua definiţie a vânzării aduce cu sine o semnificativă diferenţă de abordare conceptuală faţă de CC.  

Dacă în concepţia actualului cod, „vinderea este perfectă [...] îndată ce părţile s-au învoit […]” - 

Art.1295 CC, şi transferul proprietăţii este, în principiu, guvernat de regula consensualismului, NCC 

pare să deroge de la această regulă şi să accepte că transmiterea proprietăţii poate fi privită ca obligaţie 

viitoare a vânzătorului.  În opinia noastră, o asemenea nuanţare este în acord cu evoluţia acestui tip de 

contract în epoca modernă.  Principiul consensualismului vânzării este afectat de numeroase excepţii 

(vânzarea de bunuri viitoare, vânzarea de bunuri determinate generic, diverse contracte de vânzare 

solemne etc.).  În plus, practica transferului proprietăţii în momentul acordului de voinţă a pierdut 

foarte mult teren în faţa transferului dependent de anumite formalităţi sau de anumite modalităţi ale 

actului juridic.  Sunt, credem, întemeiate raţiuni care justifică această schimbare de optică şi care 

explică dezlipirea etichetei de „consensual” de pe contractul de vânzare (pentru alte detalii, a se vedea 

comentariile de la Art.1650 NCC). 

(ii) Hotărârea judecătorească, substitut al contractului de vânzare în caz de violare a 

antecontractului de către una dintre părţi sau chiar a încălcării promisiunii unilaterale 

Dreptul de a cere instanţei pronunţarea de hotărâri judecătoreşti care să ţină loc de contracte de 

vânzare şi în alte domenii decât circulaţia juridică a terenurilor (în situaţia în care un promitent refuză 

îndeplinirea obligaţiei asumate prin antecontract), reprezintă o codificare a unei practici judiciare deja 

existente şi relativ unitare.  Cu toate acestea, dată fiind noutatea normativă expresă introdusă de 

Art.1699 NCC (care acoperă şi promisiunile unilaterale), nu excludem ca numărul litigiilor generate de 

refuzul respectării promisiunilor unilaterale/bilaterale de vânzare sau cumpărare să crească.  Este 

imposibil de estimat cât de semnificativă va fi această creştere, mai ales că termenul de prescripţie a 

acestui gen de acţiuni este de doar 6 luni. 

(iii) Vânzarea bunului altuia, posibilă în drept, dificil de aplicat în fapt 

Cu titlu de noutate în raport de reglementarea anterioară, în concepţia NCC, vânzarea bunului altuia 

este, în principiu, un contract valid.  Textele care confirmă acest adevăr sunt, însă, susceptibile de 

controverse.  Conform Art.1683 alin(3), proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din 

momentul dobândirii bunului de către vânzător sau al ratificării contractului de vânzare de către 

proprietar.  Impactul practic al unei asemenea norme poate consta în serioase blocaje şi dificultăţi în 

aplicarea practică.  Este greu de conceput transferul „de drept” al proprietăţii bunului respectiv în 

patrimoniul cumpărătorului exact în momentul „dobândirii de către vânzător” (sau, respectiv al 

ratificării vânzării de către actualul proprietar).  Această simultaneitate este, în fapt, o ficţiune care se 

poate lovi de dificultăţi insurmontabile, mai ales în cazul în care vânzarea este nu consensuală, ci 

solemnă sau reală.  Cu titlu de exemplu, în T0, A vinde lui B terenul aflat în proprietatea şi intabulat pe 

numele lui C.  În T1, A devine proprietar al terenului, intabulat pe numele său, prin achiziţionarea lui 

de la C.  La întrebarea cine e proprietar, contractul autentic dintre C şi A, precum şi formalităţile 

aferente, constituie proba că proprietar este A.  În temeiul textului evocat din NCC, proprietar „de 
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drept” este B.  Un alt exemplu poate proveni din domeniul foarte dinamic al transferurilor de titluri de 

valori mobiliare.  Exemplele pot continua şi în cazul altor contracte de vânzare solemne sau reale. 

(iv) Dreptul de preempţiune, suplu ca idee, greoi ca mecanism 

Deşi intenţia de reglementare specială a dreptului de preempţiune este lăudabilă, condiţiile exercitării 

unui asemenea drept, aşa cum sunt acestea reglementate de NCC (Art.1730-1733), sunt susceptibile de 

controverse întrucât: 

- Condiţia-premisă a încheierii contractului de vânzare cu un terţ (afectat de condiţia suspensivă 

„a neexercitării dreptului de preempţiune de către preemptor”) este primul pas al unui mecanism 

artificial şi greoi; 

- Încheierea contractului de vânzare cu preemptorul „în condiţiile contractului încheiat cu terţul” 

poate genera interminabile dezbateri:  care sunt aceste condiţii, doar cele relative la preţ, sau 

toate condiţiile contractuale, inclusiv garanţiile, termenele, modalităţile actului juridic negociate 

cu terţul, clauzele compromisorii etc? 

- Dacă „vânzătorul răspunde faţă de terţul de bună-credinţă pentru evicţiunea ce rezultă din 

exercitarea preempţiunii” (Art.1733 alin.(1)), pentru a evita o asemenea răspundere va trebui să-

l informeze pe terţ de existenţa preemptorului şi a dreptului acestuia.  Cât de fezabilă va fi, în 

aceste condiţii, implicarea terţului într-o reală şi serioasă negociere care implică timp şi costuri 

şi care, peste toate, este marcată de insecuritatea finalizării? 

- Dacă ipoteza transmiterii unei oferte către preepmtor face obiectul unei reglementări speciale 

(Art.1730 alin.(3)), iar respingerea acesteia reprezintă un handicap pentru preemptor de a-şi mai 

exercita dreptul de preemţiune, atunci e greu de justificat raţiunea mecanismului alambicat al 

contractului încheiat cu terţul sub condiţie suspensivă.  Din această perspectivă, credem că 

soluţia mai simplă şi mai naturală, identificabilă în cazuistică, era aceea a reglementării 

dreptului de preempţiune prin raportare la oferta serioasă şi fermă primită de la un terţ şi 

comunicată preemptorului, urmată, în caz de refuz, de o procedură de comunicare transparentă a 

actelor încheiate cu terţul. 

(v) Consecinţe în plan procesual-civil 

Competenţa numirii expertului pentru determinarea preţului vânzării potrivit Art.1662 alin.(2) aparţine 

preşedintelui judecătoriei de la locul încheierii contractului, ceea ce vine în contradicţie cu intenţia ce 

transpare din NCPC de degrevare a preşedintelui instanţei.88   Dacă ne raportăm doar la Art.1662, 

impactul nu poate fi cuantificat ca semnificativ, având în vedere incidenţa relativ redusă a cauzelor de 

acest tip, dar semnalăm că NCC reglementează o serie de alte cereri pentru care competenţa de 

soluţionare aparţine preşedintelui instanţei. 

                                                      
88 În Proiectul LPA NCC se urmăreşte modificarea acestui articol, în sensul înlocuirii sintagmei „preşedintele judecătoriei” cu 
„preşedintele instanţei competente”.  Câtă vreme cererea de numire a unui expert nu este evaluabilă în bani, propunerea din 
Proiectul LPA NCC nu pare să schimbe fundamental situaţia:  „instanţa competentă” rămâne judecătoria. 
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(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

1. Domeniul de aplicare 

[Art.1650-1651]  NCC redefineşte noţiunea de contract de vânzare, optându-se pentru o 

variantă simplificată a titulaturii (actualmente contractul este denumit contract de vânzare-cumpărare) 

(Art.1650). 

În concepţia NCC, vânzarea este „contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să 

transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ pe care cumpărătorul se obligă să 

îl plătească”. 

Noua definiţie a vânzării aduce cu sine o semnificativă diferenţă de abordare conceptuală faţă de CC.  

Semnalăm totuşi că această salutară schimbare de optică poate atrage după sine interpretări divergente.  

Unele au şi apărut.  Într-o opinie, de exemplu, s-a arătat că absorbţia antecontractului în textul destinat 

exclusiv definirii contractului de vânzare este inadecvată pentru claritatea instituţiei ca atare.  Într-

adevăr, definiţia pare a se referi la contractul de vânzare ca instrumentum, înglobând şi promisiunea de 

vânzare („se obligă să transmită”), şi nu doar la vânzare ca negotium, care are loc la data transmiterii 

proprietăţii.  Din aceste motive, nu excludem potenţiale probleme de interpretare cu privire la 

momentul formării contractului sau al transmiterii proprietăţii. 

Ca noutate de inspiraţie doctrinară, Art.1650 alin.(2) menţionează că pot constitui obiect al vânzării şi 

alte drepturi, în afara dreptului de proprietate (de exemplu, un drept de creanţă), precum şi 

dezmembrămintele dreptului de proprietate. 

Art.1651 consacră aplicabilitatea regulilor de la vânzare privind obligaţiile vânzătorului şi pentru 

obligaţiile înstrăinătorului în cazul oricărui alt contract având ca efect transmiterea unui drept, în lipsa 

unor reguli speciale sau generale contrare. 

2. Cine poate cumpăra sau vinde 

[Art.1653-1656]  Cu privire la incapacitatea de a cumpăra drepturi litigioase, direct sau prin 

persoane interpuse,89 este instituită interdicţia - aplicabilă actualmente doar magistraţilor şi avocaţilor 

(Art.1609 CC) - şi în sarcina altor categorii profesionale implicate în actul de justiţie, respectiv 

grefierii, executorii, notarii publici, consilierii juridici şi practicienii în insolvenţă (Art.1653 alin.(1)).  

La alin.(2) al Art.1653 sunt instituite excepţii de la regulă.  Este, de asemenea, definită noţiunea de 

drept litigios (Art.1653 alin.(3)).90  Sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută, aceeaşi ca în 

reglementarea actuală. 

Alte incapacităţi de a cumpăra, direct sau prin persoane interpuse, sunt reglementate la Art.1654.  

Interdicţia acoperă şi cumpărarea prin licitaţie publică, nereglementată anterior explicit.  Este preluată 

din reglementarea actuală interdicţia de a cumpăra a mandatarilor (Art.1608 CC), excluzându-se însă 

de la aplicarea acestei interdicţii, în anumite condiţii, contractul cu sine însuşi şi dubla reprezentare 

                                                      
89 Se pare că a fost preluată opinia doctrinară potrivit căreia interdicţia nu operează în cazul vânzării prin licitaţie, acest tip de 
vânzare fiind inclusă expres doar pentru incapacităţile de la Art.1654.  Pentru evitarea oricărei controverse, ar fi fost de 
preferat ca excepţia să fie reglementată expres. 
90 Nu a fost preluată opinia doctrinei potrivit căreia dreptul este litigios şi dacă există probabilitatea naşterii unei contestaţii 
viitoare şi serioase (dubius eventus litis). 
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(care fac obiectul Art.1304 NCC) (Art.1654 alin.(1) lit.a)).91  De asemenea, interdicţia de a cumpăra a 

tutorelui este extinsă şi pentru părinţi, curator, administrator provizoriu (Art.1654 alin.(1) lit.b)).  La 

alin.(1) este introdusă o nouă incapacitate de a cumpăra pentru funcţionarii publici, judecătorii-sindici, 

practicienii în insolvenţă, executorii, precum şi alte asemenea persoane, care ar putea influenţa 

condiţiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca obiect bunurile pe care le administrează 

ori a căror administrare o supraveghează.  Reglementarea este superioară faţă de actuala dispoziţie 

(care se referă doar la funcţionarii publici ce intermediază vânzarea), deoarece condiţionează 

interdicţia de puterea efectivă a respectivului profesionist de a influenţa condiţiile vânzării.92  

Sancţiunea aplicabilă pentru interdicţiile de la Art.1654 alin.(1) lit.a) şi b) este nulitatea relativă, 

similar cu sancţiunea recunoscută de doctrină pentru mandatari şi tutori.  În ceea ce priveşte situaţia de 

la Art.1654 alin.(1) lit.c), s-a apreciat că se protejează un interes public, reglementându-se nulitatea 

absolută a vânzării. 

Cu titlu de noutate absolută în materia vânzării, sunt reglementate incapacităţi de a vinde în 

considerarea persoanelor implicate în tranzacţie.  La Art.1655 alin.(1) se dispune că persoanele 

prevăzute la Art.1654 alin.(1) nu pot să vândă bunurile proprii pentru un preţ care constă într-o sumă 

de bani provenită din vânzarea ori exploatarea bunului sau patrimoniului pe care îl administrează ori a 

cărui administrare o supraveghează.93  Înţelegem că raţiunea textului este aceea de a evita fraudarea 

drepturilor din patrimoniul administrat ori supravegheat.  Cu toate acestea, în opinia noastră, 

reglementarea nu este foarte clară, deoarece nu specifică nici care sunt potenţialii cumpărători afectaţi 

indirect de o asemenea interdicţie (se poate presupune că achizitorul nu poate fi decât cel reprezentat), 

şi nici cum poate fi depistată intervenirea unei asemenea situaţii în măsura în care banii sunt bunuri 

fungibile. 

Potrivit Art.1655 alin.(2), dispoziţiile Art.1655 alin.(1) se aplică în mod corespunzător şi contractelor 

în care, în schimbul unei prestaţii promise de persoanele prevăzute la Art.1654 alin.(1), cealaltă parte 

se obligă să plătească o sumă de bani.  Şi acest text este, în opinia noastră, interpretabil, datorită 

formulării lacunare.94 

Conform acestui text, acţiunea în anulare introdusă de cei cărora le este interzis să cumpere ori să 

vândă este inadmisibilă (Art.1656). 

                                                      
91 Potrivit Proiectului LPA NCC, se doreşte a se modifica acest articol în sensul că doar excepţia reglementată la Art.1304 
NCC este exclusă, incapacitatea de a cumpăra fiind aplicabilă astfel şi pentru contractul cu sine însuşi (de fapt o aplicaţie a 
acestei incapacităţi) şi dubla reprezentare. 
92 De exemplu, în doctrina anterioară s-a precizat că interdicţia referitoare la funcţionari nu se aplică dacă pentru bunurile 
destinate vânzării există preţuri fixe, ceea ce exclude aprecierile subiective.  Considerăm că actuala formulare a Art.1654 
alin.(1) lit.c) este în acord cu această interpretare. 
93 Modelul pentru acest alineat este Art.1709 alin.(2) CCQ. 
94 Se poate interpreta acest text în sensul că interdicţia de la alin.(1) se aplică şi pentru serviciile prestate de persoanele de la 
Art.1654 alin.(1) pentru un preţ care are aceeaşi provenienţă ca la alin.(1);  totuşi, textul alin.(2) poate să primească o 
multitudine de alte interpretări, deoarece sintagme ca "cealaltă parte", "suma de bani" nu sunt caracterizate, iar termenul 
"promise" este de asemenea ambiguu. 
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3. Obiectul vânzării 

[Art.1657-1667]  În ceea ce priveşte bunurile ce pot fi vândute este reiterată regula potrivit 

căreia orice bun poate fi vândut în mod liber, dacă nu este interzis prin lege, consacrându-se explicit şi 

inalienabilitatea convenţională în materia vânzării (prin contract sau testament) (Art.1657).95 

Prin codificarea doctrinei, este reglementată vânzarea unui bun viitor, regula fiind că proprietatea este 

transferată în momentul realizării bunului (cu excepţia construcţiilor pentru care sunt aplicabile 

prevederile speciale referitoare la cartea funciară) (Art.1658 alin.(1)).  Noţiunea de „bun realizat” este 

definită la Art.1658 alin.(5), bunul fiind „considerat realizat la data la care devine apt de a fi folosit 

potrivit destinaţiei în vederea căreia a fost încheiat contractul”.  Această definiţie a fost criticată în 

doctrina recentă datorită termenului folosit (verbul „a realiza” se referă prin excelenţă la rezultatul unei 

acţiuni umane), dar mai ales pentru că sugerează că bunul viitor există la momentul încheierii 

contractului, dar nu este apt a fi utilizat.  În această logică, fructele, care sunt exemplul doctrinar clasic 

în încercarea de concretizare a noţiunii de bun viitor, nu ar mai putea fi calificate ca atare deoarece 

acestea nu există, deseori, la momentul încheierii contractului. 

Dacă bunurile sunt dintr-un gen limitat, proprietatea se transmite la momentul individualizării 

(Art.1658 alin.(2)).  Pentru o reglementare completă, ar fi fost utilă şi definiţia noţiunii de „bunuri de 

gen limitat”, pentru a se clarifica şi situaţia în care bunul de gen limitat poate fi considerat un bun 

viitor, prin opoziţie cu „bunurile de gen” care nu sunt incluse în reglementarea Art.1658. 

Dacă bunul (chiar dintr-un gen limitat) se realizează parţial, cumpărătorul poate opta între desfiinţarea 

vânzării şi reducerea preţului.  Riscul nerealizării este suportat de vânzător, dacă nu se prevede altfel în 

contract, acesta fiind obligat şi la plata de daune-interese dacă nerealizarea i se poate imputa (Art.1658 

alin.(3)). 

Potrivit Art.1658 alin.(4), dacă cumpărătorul şi-a asumat riscul nerealizării bunului sau genului limitat, 

după caz, el rămâne obligat la plata preţului. 

În materia vânzării bunului individual determinat pierit în parte la momentul vânzării (Art.1659 

alin.(2)), a fost înlocuită soluţia actuală a rezoluţiunii contractului (Art.1311 CC) cu sancţiunea 

anulării, justificată de faptul că motivele anulării ţin de formarea contractului, alternativ cu soluţia 

actuală a reducerii preţului. 

Textul reglementează explicit că preţul vânzării constă într-o sumă de bani, această condiţie rămânând 

de esenţa contractului de vânzare (Art.1660). 

După ce Art.1661 reconfirmă principiul că preţul vânzării poate fi şi determinabil, articolul următor 

prevede un termen legal de 6 luni pentru determinarea preţului, dacă părţile nu agreează un alt termen, 

şi, în subsidiar, desemnarea terţului expert de către instanţă dacă terţul desemnat de părţi nu determină 

preţul în termen (Art.1662 alin.(2)-(3)). 

                                                      
95 S-a recunoscut anterior şi în doctrina românească că o asemenea inalienabilitate este permisă dacă se justifică printr-un 
interes serios, legitim şi are caracter temporar, deoarece altfel contravine principiului liberei circulaţii a bunurilor şi dreptului 
proprietarului de a dispune în mod absolut de bunul său (Art.533 alin.(4) NCC), drept garantat de Constituţie (Art.136).  NCC 
consacră expres valabilitatea clauzei de inalienabilitate la Art.627 şi la Art.628. 
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Modelul pentru acest articol este Art.61 Codul comercial (şi Art.1473 alin.(2) CCI).  Reglementarea de 

bază însă se referă la ipoteza în care terţul refuză mandatul, şi nu la neexecutarea mandatului de către 

terţ.  Din noua normă se înţelege că terţul poate fi desemnat de către instanţă chiar împotriva voinţei 

uneia dintre părţi, soluţie discutabilă având în vedere că persoana desemnată să determine preţul este 

mandatarul comun al părţilor, numit intuitu personae, şi că mandatul nu poate fi revocat decât prin 

acordul părţilor. 

În sfârşit, dacă preţul nu a fost determinat în termen de un an de la încheierea contractului, vânzarea 

este nulă, dacă părţile nu au convenit un alt mod de determinare a preţului (Art.1662 alin.(4)). 

Doctrina recentă a semnalat că nu rezultă din reglementare ce se întâmplă dacă nicio parte interesată 

nu va solicita numirea expertului în 6 luni.  Se poate trage concluzia că, în acest caz, operează o 

decădere din drept, ceea ce însemnă că, în acest caz, contractul va fi lipsit de efecte, deci nul, înaintea 

termenului de un an reglementat la Art.1662 alin.(2). 

NCC legiferează o uzanţă internaţională, în sensul că dacă determinarea preţului se face în funcţie de 

greutatea lucrului vândut, nu se va lua în calcul greutatea ambalajului (Art.1663). 

Ca regulă se dispune că lipsa determinării exprese a preţului nu are în mod necesar semnificaţia că 

preţul nu este determinat, dacă acesta poate fi stabilit pe baza unor factori extrinseci.  Art.1664 alin.(1) 

consacră regula potrivit căreia preţul vânzării este suficient determinat dacă poate fi stabilit potrivit 

împrejurărilor.  Art.1664 alin.(2)-(3) preiau principiile din Art.40 Cod comercial, şi prezumă că preţul 

trebuie calificat ca determinabil dacă obiectul contractului este reprezentat de bunuri pe care 

vânzătorul le vinde în mod obişnuit, sau de bunuri al căror preţ este stabilit pe pieţe organizate. 

Este consacrată regula potrivit căreia preţul nu trebuie să fie fictiv, respectiv stabilit fără intenţia de a fi 

plătit, sub sancţiunea nulităţii relative (Art.1665 alin.(1)).  În doctrina anterioară, în astfel de cazuri, 

contractul era considerat nul ca vânzare, dar valabil ca donaţie. 

Potrivit Art.1665 alin.(2), vânzarea este de asemenea anulabilă când preţul este într-atât de 

disproporţionat faţă de valoarea bunului (derizoriu), „încât este evident că părţile nu au dorit să 

consimtă la o vânzare”.96  Şi această normă se îndepărtează de interpretarea doctrinară consacrată, care 

califică contractul nul ca vânzare, dar valabil ca donaţie directă, şi nu deghizată. 

Cu privire la cheltuielile vânzării, noutatea de legiferare constă în reglementarea, cu caracter supletiv, 

a speţelor aferente operaţiunilor de plată a preţului (de exemplu, comisioane bancare) în sarcina 

cumpărătorului (Art.1666 alin.(3)). 

Cheltuielile predării şi expedierii sunt, similar cu reglementarea actuală, în sarcina cumpărătorului, dar 

este consacrată obligaţia vânzătorului de a asigura expedierea, pe cheltuiala cumpărătorului 

(Art.1667). 

                                                      
96 Având în vedere că textul tratează condiţii ale preţului, la fel ca Art.1660 NCC, considerăm că ar fi fost oportun ca această 
reglementare să se regăsească în cuprinsul Art.1660, pentru o formulare unitară. 
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4. Pactul de opţiune privind contractul de vânzare şi 

promisiunea de vânzare 

[Art.1668-1670]  Cu titlu de noutate, este reglementată o inalienabilitate legală a bunului 

individual determinat ce face obiectul unui pact de opţiune privind contractul de vânzare până la data 

exercitării opţiunii sau, după caz, până la data expirării termenului de opţiune.97  Art.1668 alin.(2)-(3) 

reglementează notarea şi radierea în/din cartea funciară a pactului de opţiune cu privire la drepturi 

tabulare.  Dispoziţia este superfluă, în opinia noastră, faţă de reglementarea similară cu titlu general 

din materia cărţii funciare (Art.906 alin.(4) NCC). 

Pentru promisiunea de vânzare şi promisiunea de cumpărare este generalizată prevederea din legea 

specială reglementată expres doar pentru antecontractele privind terenuri,98 reglementându-se 

posibilitatea ca instanţa să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de contract pentru orice tip de bunuri ce 

fac obiectul unor promisiuni bilaterale de vânzare sau chiar a unor promisiuni unilaterale de 

vânzare/cumpărare (Art.1669 alin.(1)-(3)).  Dreptul de acţiune se prescrie în termen de 6 luni de la data 

la care contractul trebuia încheiat (Art.1669 alin.(2)).  Promisiunea unilaterală de cumpărare a unui 

bun individual determinat încetează să producă efecte, dacă creditorul său înstrăinează bunul ori 

constituie un drept real asupra acestuia (Art.1669 alin.(4)).  Art.1670 stabileşte regula că preţul 

promisiunii de vânzare este considerat avans, în lipsă de stipulaţie contrară. 

5. Obligaţiile vânzătorului 

I. Dispoziţii generale 

[Art.1671-1672]  Cu privire la interpretarea clauzelor vânzării, este menţinută regula 

potrivit căreia contractele se interpretează în favoarea cumpărătorului, dar se introduce o rezervă 

pentru eventualele reguli derogatorii din legislaţia privind drepturile consumatorilor, respectiv 

contractele încheiate cu consumatorii şi contractele de adeziune (Art.1671). 

Reglementarea anterioară privind obligaţiile principale ale vânzătorului (Art.1313 CC), respectiv 

obligaţia de predare şi obligaţia de garanţie, este completată cu obligaţia transmiterii proprietăţii la 

care ne vom referi în cele ce urmează (Art.1672). 

II. Transmiterea proprietăţii sau a dreptului vândut 

[Art.1673-1684]  Obligaţia de a transmite proprietatea sau dreptul vândut reglementată de 

Art.1673 alin.(1) în sarcina vânzătorului reprezintă o noutate în materie.  O asemenea noutate este 

consecinţa schimbării intervenite în chiar abordarea conceptuală a vânzării şi abandonarea viziunii 

consensualiste clasice:  ca regulă, transmiterea proprietăţii este obligaţia principală a vânzătorului 

(Art.1673) şi, ca excepţie, în lipsa unor norme legale sau contractuale contrarii, efectul de drept al 

însăşi încheierii contractului (Art.1674).  Alin.(3) al Art.1673, care dispune că dispoziţiile referitoare 

la transmiterea proprietăţii se aplică în mod corespunzător şi atunci când prin vânzare se transmite un 

alt drept decât dreptul de proprietate, apare ca fiind superfluu, având în vedere că acest aspect reiese 

din însăşi definiţia vânzării de la Art.1650 alin.(2). 

                                                      
97 Pactul de opţiune este definit la Art.1278 NCC. 
98 Art.5 alin.(2) din Titlul X al Legii nr.247/2005. 



 

264 
 

Este consacrată, ca regulă generală, inopozabilitatea vânzării pentru care legea impune formalităţi de 

publicitate până la îndeplinirea respectivelor formalităţi (Art.1675). 

În acord cu noua reglementare din materia cărţii funciare, strămutarea proprietăţii imobilelor este 

supusă dispoziţiilor speciale pentru această materie (Art.1676).  Vânzătorul este obligat să actualizeze 

înregistrările din cartea funciară privind imobilul (Art.1677). 

NCC reglementează, sub aspectul transmiterii proprietăţii, o serie de varietăţi de vânzare prin 

reiterarea unor norme actuale sau codificarea doctrinei.  În ceea ce priveşte vânzarea bunurilor de gen 

(Art.1678)99 sau vânzarea în bloc a bunurilor (Art.1679), noua reglementare nu inovează.  Vânzarea 

după mostră sau model este, însă, o varietate nouă, în această situaţie proprietatea transmiţându-se la 

momentul predării (Art.1680). 

Art.1681 privind vânzarea pe încercate, introduce, cu titlu de noutate, un termen legal pentru încercare 

de 30 de zile de la predarea bunului, dacă din uzanţe sau convenţie nu rezultă altfel (alin.(2)).  Se 

instituie o prezumţie legală privind existenţa vânzării pe încercate, dacă din cuprinsul contractului 

rezultă că bunul urmează să fie încercat (alin.(3)).100 

Pentru vânzarea pe gustate, reglementarea actuală privind acordul cumpărătorului se menţine şi este 

completată cu un termen de exprimare a acordului de cumpărare, fiind aplicabile în acest sens 

dispoziţiile Art.1681 alin.(2).  Contractul se consideră încheiat fie la momentul exprimării acordului, 

fie la expirarea termenului, dacă bunul este în posesia cumpărătorului şi acesta nu se pronunţa în 

termen (Art.1682). 

Cu titlu de noutate în raport de reglementarea anterioară, în concepţia NCC vânzarea bunului altuia 

este, în principiu, un contract valid, cu posibilitatea cumpărătorului de a solicita rezoluţiunea 

contractului, eventual cu daune-interese, în cazul în care adevăratul proprietar nu transferă proprietatea 

către vânzător sau nu ratifică vânzarea ori nu procură cumpărătorului proprietatea prin orice alt mijloc, 

direct ori indirect (Art.1683 alin.(1),(2),(4)).101  Bunul trebuie să fie individual determinat, preluându-

se astfel opinia majoritară din doctrina italiană. 

Conform Art.1683 alin.(3), proprietatea se strămută de drept cumpărătorului din momentul dobândirii 

bunului de către vânzător sau al ratificării contractului de vânzare de către proprietar.  Textul evocat 

este susceptibil de serioase controverse şi de dificultăţi în aplicarea practică, sesizate în secţiunea de 

impact a reglementării contractului de vânzare. 

                                                      
99 Prin Proiectul LPA NCC se intenţionează introducerea precizării că acest text se referă şi la bunuri dintr-un gen limitat.  
Reiterăm recomandarea ca bunurile de gen limitat să beneficieze de o definiţie în NCC. 
100 Potrivit Art.7 alin.(1) din O.G. nr.130/2000, consumatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul la distanţă în 
termen de 10 zile lucrătoare.  Considerăm că, în practică, şi acest tip de contract ar putea fi calificat de cele mai multe ori ca o 
vânzare pe încercate, cu rezerva că denunţarea contractului se poate face fără niciun motiv.  Din acest motiv, ar putea fi luată 
în considerare extinderea (armonizarea) termenului din reglementarea specială la nivelul noului termen general de 30 de zile 
reglementat de NCC. 
101 Opinia majoritară exprimată anterior de doctrină a fost în sensul nulităţii absolute a vânzării bunului altuia, sub influenţa 
reglementării în acest sens din Codul Civil Napoleon care nu a fost reiterată explicit de CCR.  Vânzarea bunului altuia a fost 
însă reglementată ulterior Codului Napoleon în Codul Civil Italian de la 1882, şi reiterată în Codul Civil Italian din 1942 
(art.1478-1480 CCI), care constituie modelul pentru NCC.  În orice caz, noua reglementare pune capăt unor controverse 
doctrinare serioase pe subiect. 
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În cazul vânzării de către unul dintre copărtaşi a unui bun aflat în coproprietate, în cazul evicţiunii, se 

reglementează un drept de opţiune al cumpărătorului între rezoluţiunea contractului şi reducerea 

preţului corespunzător cotei-părţi dobândite, precum şi daune-interese (Art.1683 alin.(5)). 

Potrivit alin.(6) al Art.1683, în situaţia în care vânzătorul nu dobândeşte proprietatea sau ratificarea 

adevăratului vânzător, întinderea daunelor-interese se stabileşte potrivit regulilor din materia evicţiunii 

(Art.1702, Art.1703 NCC).  Cu toate acestea, cumpărătorul nu poate să solicite rambursarea 

cheltuielilor referitoare la lucrările autonome sau voluptuare dacă, la data încheierii contractului, 

cunoştea că bunul nu aparţinea în întregime vânzătorului, fiind deţinut în coproprietate. 

Art.1684 legiferează vânzarea cu rezerva proprietăţii, prin urmare vânzarea sub condiţia suspensivă a 

plăţii preţului.  Stipulaţia privind rezerva proprietăţii este opozabilă terţilor după îndeplinirea 

formalităţilor de publicitate cerute de lege, după natura bunului. 

Pactul reservati dominii, controversat în doctrina mai veche prin invocarea consensualismului, 

primeşte astfel o consacrare legislativă, ceea ce este salutar.  Sub aspectul tehnicii legislative însă, nu 

este foarte clar de ce această noţiune nu a fost reglementată în sub-secţiunea referitoare la „Vânzarea 

cu plata preţului în rate şi rezerva proprietăţii” (Art.1755-1757 NCC). 

III. Predarea bunului 

[Art.1685-1694]  Art.1685 impune regula potrivit căreia predarea se face prin punerea 

bunului vândut la dispoziţia cumpărătorului.  Prin urmare, din multiplele reglementări actuale 

(Art.1314-1334 CC) se extrage regula generală a predării pasive, de inspiraţie doctrinară.  

Reglementarea privind întinderea obligaţiei de predare este similară cu cea actuală (Art.1686). 

Cu privire la predarea bunului imobil, Art.1687 consacră regula privind „punerea la dispoziţia 

cumpărătorului”, fiind exclusă menţiunea actuală privind predarea cheilor (Art.1315 CC).  Predarea 

bunului mobil se face, în principal, prin tradiţiune, ca în reglementarea actuală (Art.1316 CC), sau, cu 

titlu de noutate, prin predarea titlului (Art.1688). 

În ceea ce priveşte locul predării, faţă de regulile CC, predarea se poate face şi la un alt loc decât cel 

unde se află bunurile, potrivit uzanţelor (Art.1689).102 

Cu privire la starea bunului vândut, acesta trebuie predat în starea în care se afla la momentul 

încheierii contractului, similar cu dispoziţiile actuale.  Noutatea constă în reglementarea regimului 

juridic al viciilor (aparente), cu privire la care cumpărătorul trebuie să îl informeze pe vânzător „fără 

întârziere” după verificarea stării bunului la preluare, instituindu-se o prezumţie absolută în sensul că 

bunul a fost predat în starea în care se afla la momentul încheierii contractului în cazul în care o astfel 

de informare nu este transmisă (Art.1690 alin.(2),(3)).103  Reglementarea transpune Art.70 Cod 

comercial, cu unele modificări privind durata termenului. 

                                                      
102 Unii specialişti au semnalat deja că unele trimiteri din NCC la uzanţe pot fi ineficiente, în măsura în care uzanţele interne 
cu nu sunt consolidate. 
103 Art.2530 NCC, care reglementează prescripţia dreptului la acţiunea în răspundere pentru vicii aparente, stabileşte 
momentul predării ca moment de la care începe să curgă termenul de prescripţie.  Considerăm că acest termen urmează a 
curge doar dacă, ulterior momentului predării, cumpărătorul nu a informat vânzătorul cu privire la aceste vicii potrivit 
procedurii de la Art.1690 NCC.  Menţionăm că Art.1530 alin.(2) extinde aplicarea alin.(1) şi pentru cazul lipsei calităţilor 
convenite ori al lipsurilor cantitative. 
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Proiectul LPA NCC are în vedere completarea acestui articol prin includerea în sfera viciilor 

verificabile în momentul predării doar a viciilor aparente.  Raţiunea unei asemenea intervenţii pare să 

fie nevoia separării clare de materia garanţiei contra viciilor ascunse.  O asemenea separare ar putea fi 

susţinută, însă, şi fără o modificare expresă în temeiul ultimului alineat al Art.1690 conform căruia în 

privinţa viciilor ascunse, rămân aplicabile dispoziţiile Art.1707-1714. 

Art.1691 reprezintă o preluare cu modificări a Art.71-72 din Codul comercial cu intenţia unificării 

materiei vânzării civile cu cea a vânzării comerciale. 

Astfel, pentru situaţia în care părţile au un dezacord asupra calităţii bunului, respectiv cumpărătorul 

contestă calitatea bunului pe care vânzătorul i l-a pus la dispoziţie, este reglementată o procedură de 

urgenţă de numire de către preşedintele judecătoriei a unui expert pentru constatarea calităţii bunului 

(Art.1691 alin.(1)).  Prin aceeaşi hotărâre se poate dispune sechestrarea/depozitarea bunului (Art.1691 

alin.(2)). 

În continuare, potrivit Art.1691 alin.(3), dacă păstrarea bunului este prea oneroasă, se poate dispune de 

către instanţă chiar vânzarea bunului, pe cheltuiala proprietarului, în condiţiile stabilite de instanţă. 

Textele evocate conţin unele neclarităţi.  Pe de o parte, ele nu par să indice dacă procedura informării 

despre vicii este separată de aceea a contestării calităţii (în alţi termeni, dacă sesizarea judecătorului 

privind calitatea necorespunzătoare este subsecventă unei informări prealabile a vânzătorului pe acest 

subiect, similar cu informarea privind viciile reglementată la Art.1690 alin.(2) şi la alin.(3);  în ce ne 

priveşte tindem să credem că nu).  Pe de altă parte, nu este clar dacă cererea adresată instanţei pentru 

vânzarea forţată a bunului face obiectul aceluiaşi dosar care priveşte numirea expertului şi 

sechestrarea/depozitarea bunului104 şi, dacă da, care este ordinea acestor cereri.  Din acest punct de 

vedere, Art.71 Cod comercial este redactat în termeni mai clari, deoarece reglementează caracterul 

subsidiar sau alternativ al dispoziţiei privind vânzarea, faţă de dispoziţia privind 

depozitarea/sechestrarea bunului.  Interpretarea pe care o vor primi noile texte în practica judiciară va 

fi, cel mai probabil, similară cu reglementarea actuală din Codul comercial. 

Cu privire la momentul predării, Art.1693 NCC păstrează regula predării condiţionate de plata 

preţului, precum şi prezumţia potrivit căreia părţile au convenit ca predarea să aibă loc la o dată 

ulterioară, dacă predarea bunului nu se poate face decât la expirarea unui termen, datorită unor 

împrejurări cunoscute cumpărătorului la momentul vânzării. 

Art.1694 menţine reglementarea actuală (Art.1323 CC) privind refuzul vânzătorului de a preda bunul 

dacă cumpărătorul a devenit insolvabil sau au fost diminuate garanţiile acordate vânzătorului, în cazul 

obligaţiei de plată a preţului afectată de un termen (alin.(1)).  În temeiul unei noi reguli însă, dacă 

vânzătorul cunoştea la data încheierii contractului starea de insolvabilitate a cumpărătorului, el trebuie 

să predea bunul în termen dacă insolvabilitatea nu s-a agravat în mod substanţial. 

                                                      
104 Dacă cererea privind vânzarea se introduce în acelaşi dosar de instanţă, atunci "hotărârea" de la Art.1691 alin.(1) ar trebui 
să fie interpretată ca o încheiere, deoarece celeritatea cerută pentru pronunţarea hotărârii de numire a expertului nu ar putea fi 
respectată dacă instanţa va trebui să se pronunţe prin aceeaşi hotărâre şi cu privire la vânzarea bunului. 



 

267 
 

IV. Garanţia contra evicţiunii 

[Art.1695-1706]  NCC nu aduce elemente de noutate majore în materia obligaţiei 

vânzătorului de garanţie contra evicţiunii, faţă de reglementarea actuală şi de doctrina românească 

consacrată. 

Art.1695,1697 reglementează condiţiile garanţiei contra evicţiunii provenind din pretenţiile unui terţ, 

respectiv acestea să fie întemeiate pe un drept născut anterior datei vânzării şi care nu a fost adus la 

cunoştinţa cumpărătorului până la acea dată (Art.1695 alin.(2)).  Garanţia este datorată împotriva 

evicţiunii ce provine din fapte imputabile vânzătorului, indiferent de data la care acestea s-au ivit 

(Art.1695 alin.(3)).  Este reiterat principiul potrivit căruia vânzătorul nu poate evinge (Art.1696). 

Ca noutate, este reglementată expres indivizibilitatea obligaţiei de garanţie între debitori (Art.1697).105 

Cu privire la modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei, au fost reformulate prevederile 

Art.1338 şi ale Art.1340 CC, fără elemente de noutate notabile (Art.1698). 

Limitele clauzei de nerăspundere pentru evicţiune păstrează soluţia Art.1339 CC, în sensul că 

vânzătorul nu se poate sustrage de la garanţia care rezultă dintr-un fapt personal, şi îi extinde 

aplicabilitatea şi pentru evicţiunea provenită din cauze cunoscute de vânzător în momentul vânzării, 

dar nedezvăluite cumpărătorului (Art.1699). 

Sunt reglementate în mod unitar prevederile actuale privind rezoluţiunea contractului de către 

cumpărător (Art.1341,1347 CC), restituirea preţului (Art.1342,1343,1344 CC) şi întinderea daunelor-

interese la care este îndreptăţit cumpărătorul (Art.1341,1345,1346,1350 CC). 

În ceea ce priveşte efectele evicţiunii parţiale, ca element de noutate faţă de actualul Art.1348 CC, 

NCC prevede expres posibilitatea cumpărătorului de a solicita daune-interese calculate potrivit 

principiilor aplicabile în cazul evicţiunii totale (Art.1703). 

Ca noutate, înlăturarea evicţiunii de către cumpărător prin plata către terţul evingător a unei sume de 

bani sau predarea unui alt bun, conduce la liberarea vânzătorului de urmările garanţiei, în primul caz 

prin rambursarea către cumpărător a sumei plătite cu dobânda legală calculată de la data plăţii, iar în al 

doilea caz prin plata valorii bunului dat, precum şi, în ambele cazuri, a tuturor cheltuielilor aferente 

(Art.1704). 

Art.1705 alin.(1) menţine prevederea actuală (Art.1351 CC) privind obligaţia cumpărătorului de a îl 

chema în cauză pe vânzător dacă primul este chemat în judecată de un terţ evingător, sub sancţiunea 

pierderii dreptului de garanţie dacă vânzătorul dovedeşte că existau motive suficiente pentru a se 

respinge cererea.  Suplimentar, se reglementează aceeaşi sancţiune şi în situaţia în care procesul nu a 

avut loc sau nu a existat o hotărâre judecătorească deoarece cumpărătorul a recunoscut dreptul terţului 

evingător, cu excepţia cazului în care cumpărătorul dovedeşte că nu existau motive suficiente pentru a 

împiedica evicţiunea (Art.1705 alin.(2)).106 

                                                      
105 Dintre cele trei elemente ale obligaţiei de garanţie contra evicţiunii, respectiv obligaţia de a face, obligaţia de a nu face şi 
obligaţia de a da (suma de bani datorată cu titlu de despăgubire), doctrina s-a pronunţat în sensul că aceasta din urmă ar fi 
divizibilă între coproprietarii-vânzători.  Noua reglementare a renunţat la această distincţie deoarece s-a considerat probabil 
că o bună protecţie a creditorului impune şi indivizibilitatea obligaţiei de a da. 
106 O variaţiune a exceptio mali processu, inspirată din Art.1485 CCI. 
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Prin codificarea doctrinei, Art.1706 NCC statuează principiul potrivit căruia beneficiar al garanţiei 

contra evicţiunii este orice dobânditor subsecvent al bunului, indiferent dacă dobândirea este cu titlu 

oneros ori cu titlu gratuit. 

V. Garanţia contra viciilor bunului vândut 

[Art.1707-1715]  Condiţiile garanţiei contra viciilor ascunse sunt reglementate de Art.1707 

într-o manieră relativ similară cu regulile curente (Art.1352,1353,1360 CC).  Ca noutate, este 

codificată doctrina cu privire la definiţia viciilor ascunse, respectiv acele vicii care, la data contractării, 

nu pot fi descoperite de un cumpărător prudent şi diligent fără a fi nevoie de asistenţă de specialitate 

(Art.1707 alin.(2)).  Prin Proiectul LPA NCC se propune înlocuirea sintagmei „la data contractării” cu 

sintagma „la data predării”, ceea ce ar reprezenta o îmbunătăţire a reglementării textului NCC. 

Este, de asemenea, consacrată condiţia ca viciul sau cauza lui să existe la data predării bunului 

(Art.1707 alin.(3)). 

Modificarea sau înlăturarea convenţională a garanţiei este nulă în privinţa viciilor pe care vânzătorul 

le-a cunoscut ori trebuia să le cunoască la data încheierii contractului, fiind astfel sancţionat vânzătorul 

de rea-credinţă.  În acord cu interpretarea doctrinară românească dominantă, a fost introdusă şi ipoteza 

în care vânzătorul „ar fi trebuit să cunoască viciile”, inspirată de 1733 CCQ (Art.1708). 

Ca noutate absolută este reglementată o procedură de denunţare a viciilor.  La Art.1709 alin.(1) este 

stabilită regula denunţării viciilor ascunse în termenul contractual de denunţare sau, în subsidiar, în 

anumite termene legale diferenţiate pentru construcţii (3 luni) şi pentru celelalte bunuri (2 luni) care 

încep să curgă de la data descoperirii viciilor.  În cazul nedenunţării sau a denunţării cu întârziere, la 

stabilirea despăgubirii pe care vânzătorul o datorează cumpărătorului pentru viciile ascunse, se va ţine 

seama şi de paguba pe care vânzătorul a suferit-o din această cauză (teza a II-a a Art.1709 alin.(1)).  

Din acest text pare să rezulte că aceste termene sunt termene de decădere din dreptul de a cere valoarea 

integrală a despăgubirilor. 

Prin Proiectul LPA NCC se preconizează modificarea Art.1709 alin.(1) în sensul că obligaţia 

cumpărătorului de notificare trebuie exercitată „înăuntrul unui termen rezonabil, stabilit potrivit cu 

împrejurările, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a cere măsurile prevăzute la Art.1710 alin.(1) 

lit.d)”, respectiv rezoluţiunea contractului.  Noul text propus clarifică sancţiunea aplicabilă în cazul 

decăderii din termen, ceea ce este salutar, şi optează pentru o reglementare mai puţin strictă cu privire 

la termenele de denunţare. 

Art.1709 alin.(2) reglementează momentul începerii curgerii termenelor în cazul în care defectul apare 

gradual.  Alin.(3) consacră regula potrivit căreia Art.1709 nu se aplică vânzătorului de rea-credinţă, cu 

privire la care viciul poate fi denunţat oricând.107 

Ca efecte ale garanţiei, în afară de reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea vânzării, 

cumpărătorul poate opta şi pentru înlăturarea viciilor de către vânzător, efect acceptat de doctrină, 

precum şi înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii (Art.1710 alin.(1)).  La 

                                                      
107 Prin Proiectul LPA NCC, se introduce un nou alin.(11), cu următorul cuprins:  „În cazul în care cumpărătorul este 
profesionist, iar bunul vândut este mobil corporal, termenul prevăzut la alin.(1) este de două zile lucrătoare.”  Prin urmare, se 
urmăreşte stabilirea unor standarde mai stricte în materie comercială. 
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cererea vânzătorului, instanţa poate dispune şi o altă măsură decât cea solicitată de cumpărător, în 

funcţie de scopul contractului şi de alte împrejurări (Art.1710 alin.(2)). 

[Art.1711]  Contractul poate fi salvgardat dacă viciile nu afectează toate bunurile vândute, iar 

bunurile afectate pot fi separate de celelalte fără a prejudicia cumpărătorul (Art.1711 alin.(1)).  În acest 

sens, se precizează că dacă instanţa dispune rezoluţiunea în condiţiile Art.1710, contractul se 

desfiinţează numai în parte.  Art.1711 alin.(2) dispune că reglementarea anterioară nu se aplică dacă 

bunul afectat de vicii este bunul principal, în ceea ce priveşte accesoriile sale. 

Întinderea garanţiei în ceea ce priveşte vânzătorul de bună-credinţă (în ipoteza reducerii 

corespunzătoare a preţului sau a rezoluţiunii vânzării de la Art.1710 alin.(1)), se limitează doar la 

preţul şi cheltuielile făcute cu prilejul vânzării, spre deosebire de vânzătorul de rea-credinţă care 

datorează şi daune-interese (în acest din urmă caz, similar cu reglementarea actuală) (Art.1712). 

NCC reglementează regula nouă potrivit căreia pierderea sau deteriorarea bunului, chiar prin forţă 

majoră, nu îl împiedică pe cumpărător să obţină aplicarea măsurilor prevăzute la Art.1710 alin.(1) 

(Art.1713). 

NCC reglementează, cu titlu de noutate, garanţia pentru lipsa calităţilor convenite de către părţi, pentru 

care se aplică dispoziţiile privitoare la garanţia contra viciilor ascunse (Art.1714).108 

Este reglementată garanţia în cazul vânzării după mostră sau model, în sensul că vânzătorul garantează 

faptul că bunul corespunde cu mostra sau modelul (Art.1715). 

VI. Despre garanţia pentru buna funcţionare 

[Art.1716-1718]  În scopul modernizării materiei garanţiilor, NCC introduce garanţia 

pentru buna funcţionare, care poate opera în paralel cu garanţia pentru vicii ascunse (Art.1716).  Se  

înţelege că condiţiile garanţiei pentru buna funcţionare pot fi cele asumate de vânzător prin contract 

sau cele impuse de legea specială.  NCC stabileşte că, dacă reparaţia este imposibilă sau dacă durata 

acesteia depăşeşte timpul stabilit prin contract sau prin legea specială, vânzătorul este obligat să 

înlocuiască bunul vândut (Art.1716 alin.(2)).  Durata maximă a reparaţiei este de 15 zile de la data 

când cumpărătorul a solicitat repararea bunului, dacă prin contract sau legea specială nu se prevede 

altfel (alin.(2)).  Dacă vânzătorul nu înlocuieşte bunul într-un termen rezonabil, cumpărătorul poate 

opta pentru restituirea preţului (Art.1716 alin.(3)). 

Obligaţia de garanţie nu acoperă defecţiuni produse ca urmare a modului nepotrivit de utilizare a 

bunului, respectiv defecţiuni imputabile cumpărătorului.  Comportamentul cumpărătorului se apreciază 

şi luându-se în considerare instrucţiunile scrise care i-au fost comunicate de vânzător (Art.1717). 

Cumpărătorul trebuie să comunice defecţiunea de îndată ce a descoperit-o şi, în orice caz, înainte de 

împlinirea termenului de garanţie, sub sancţiunea decăderii din dreptul la garanţie (Art.1718 alin.(1)).  

Proiectul LPA NCC propune modificarea acestui text, în sensul menţinerii doar a obligaţiei 

cumpărătorului de a comunica defecţiunea într-un termen rezonabil. 

                                                      
108 În opinia noastră, necorespunderea calitativă a bunului poate fi de asemenea aparentă sau ascunsă şi, din acest punct de 
vedere, s-ar fi justificat o circumstanţiere a nivelelor de gravitate a lipsurilor calitative. 
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6. Obligaţiile cumpărătorului 

[Art.1719-1729]  Sunt unificate normele actuale (Art.1361,1317 CC) privind obligaţiile 

principale ale cumpărătorului, respectiv plata preţului şi primirea bunului (Art.1719). 

Cu titlu dispozitiv, NCC stabileşte regula potrivit căreia locul plăţii preţului este locul în care se află 

bunul la momentul încheierii contractului (locul predării potrivit Art.1362 CC şi 1689 NCC) (Art.1720 

alin.(1)).  Data plăţii preţului este, în lipsa unei stipulaţii contrare, data la care proprietatea este 

transmisă.  Art.1720 alin.(2) consacră o reglementare nouă pentru bunurile aflate în tranzit, în care caz 

plata preţului se face potrivit uzanţelor sau, în lipsă, la destinaţie. 

Cu privire la dobânzile asupra preţului, acestea sunt dependente de natura bunul vândut şi curg de la 

data transferului proprietăţii (dacă bunul produce fructe civile sau naturale) şi respectiv din ziua 

predării (dacă bunul produce alte beneficii) (Art.1721). 

Proiectul LPA NCC propune o nouă formulare a Art.1721, în sensul că dobânda este datorată de la 

data predării bunului, iar când scadenţa plăţii preţului este ulterioară predării bunului, de la împlinirea 

acestei scadenţe. 

Similar cu reglementarea actuală (Art.1364 CC), cumpărătorul care află de existenţa unei cauze de 

evicţiune este îndreptăţit să suspende plata preţului până la încetarea tulburării sau până când 

vânzătorul oferă o garanţie corespunzătoare (Art.1722 alin.(1)).  Cu titlu de noutate, cumpărătorul nu 

poate suspenda plata preţului dacă a cunoscut pericolul evicţiunii în momentul încheierii contractului 

sau dacă în contract s-a prevăzut că plata se va face chiar în caz de tulburare. 

Este consacrată, cu titlu de normă generală, posibilitatea vânzătorului de a beneficia de un privilegiu 

sau, după caz, de o ipotecă legală asupra bunului vândut, pentru garantarea obligaţiei de plată a 

preţului (Art.1723). 

Sancţiunea neplăţii preţului poate fi fie rezoluţiunea vânzării, similar cu reglementarea actuală 

(Art.1365 CC), fie executarea silită a obligaţiei de plată, consecinţă recunoscută anterior şi de doctrină, 

cu daune-interese în ambele situaţii, dacă e cazul (Art.1724). 

În ceea ce priveşte desfiinţarea de drept a vânzării bunurilor mobile pentru neîndeplinirea obligaţiei de 

preluare/plată a bunurilor, NCC modifică soluţia Art.1370 CC, făcând o distincţie între bunuri mobile 

ordinare şi bunuri mobile supuse deteriorării rapide sau deselor schimbări de valoare.  În primul caz, 

cumpărătorul este de drept în întârziere cu privire la îndeplinirea obligaţiilor sale dacă, la scadenţă, nici 

nu a plătit preţul şi nici nu a preluat bunul (Art.1725 alin.(1)).  În cazul bunurilor mobile supuse 

deteriorării rapide sau deselor schimbări de valoare, cumpărătorul este de drept în întârziere în privinţa 

preluării lor, atunci când nu le-a preluat în termenul convenit, chiar dacă preţul a fost plătit, sau atunci 

când a solicitat predarea, fără să fi plătit preţul (Art.1725 alin.(2)). 

Noua soluţie este, prin urmare, nu „desfiinţarea de drept a vânzării bunurilor mobile” (soluţia iniţială a 

Proiectului NCC, inspirată de Art.1740 alin.(1) CCQ), aşa cum proclamă denumirea marginală a 

Art.1725 NCC, ci punerea de drept în întârziere a cumpărătorului în privinţa obligaţiei de preluare şi, 
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dacă e cazul, de plată.109  De altfel, am remarcat că Proiectul LPA NCC are în vedere această deficienţă 

de reglementare, propunând modificarea denumirii marginale a Art.1725, noua denumire fiind 

„Punerea de drept în întârziere”. 

În ceea ce priveşte executarea silită directă a obligaţiilor părţilor, NCC integrează soluţia Art.68 Cod 

comercial (Art.1726). 

Astfel, în situaţia în care cumpărătorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de preluare sau de plată, 

vânzătorul are opţiunea de a depune lucrul vândut într-un depozit, la dispoziţia şi pe cheltuiala 

cumpărătorului, sau de a-l vinde (Art.1726 alin.(1)).  Vânzarea se va face prin licitaţie publică sau 

chiar pe preţul curent, definit de Art.1726 alin.(2), de către o persoană autorizată de lege pentru 

asemenea acte şi cu dreptul pentru vânzător la plata diferenţei dintre preţul convenit la prima vânzare 

şi cel efectiv obţinut, precum şi la daune-interese. 

Dacă neexecutarea contractului provine din partea vânzătorului, iar obiectul contractului constă în 

bunuri fungibile supuse unui preţ curent, cumpărătorul are dreptul de a cumpăra bunuri de acelaşi gen 

pe cheltuiala vânzătorului, prin intermediul unei persoane autorizate şi de a pretinde diferenţa dintre 

cheltuielile prilejuite de această operaţiune şi preţul convenit cu vânzătorul, precum şi daune-interese, 

dacă este cazul (Art.1726 alin.(3)-(4)).110 

Potrivit Art.1726 alin.(5), partea care va exercita dreptul prevăzut de acest articol are obligaţia de a 

încunoştinţa de îndată cealaltă parte despre aceasta. 

Dacă cumpărătorul nu a plătit preţul şi vânzarea s-a făcut fără termen de plată, restituirea bunului 

mobil vândut poate fi solicitată de către vânzător, similar cu reglementarea actuală (Art.1730 pct.5 teza 

a II-a CC) odată cu declararea rezoluţiunii contractului, însă în termen de 15 zile de la data predării (şi 

nu de 8 zile, ca în reglementarea actuală) (Art.1727 alin.(1)).  Acest text reiterează un drept de creanţă 

privilegiat al vânzătorului pentru restituirea bunului. 

Potrivit Art.1727 alin.(2), dacă acţiunea în restituire nu a fost introdusă în termenul de la alin.(1), 

vânzătorul nu mai poate opune celorlalţi creditori ai cumpărătorului efectele rezoluţiunii ulterioare a 

contractului pentru neplata preţului.  Cu alte cuvinte, vânzătorul nu mai are un drept prioritar la 

restituirea în natură a bunului. 

Având în vedere această interpretare, referirea de la finalul Art.1727 alin.(2) la aplicabilitatea Art.1646 

(Cheltuielile restituirii) şi Art.1647 (Restituirea prestaţiilor de către incapabil) nu are sens.  De altfel, 

Proiectul LPA NCC aduce o clarificare în acest sens, corectând norma de trimitere în sensul că aceasta 

se referă de fapt la Art.1648 şi la Art.1649 NCC care tratează efectele restituirii faţă de terţi. 

Art.1728 reformulează cazul special de rezoluţiune din materia imobilelor reglementat actualmente la 

Art.1367 CC, care dispune că, dacă printr-un pact comisoriu expres s-a stipulat rezoluţiunea de drept a 

contractului pentru neplata preţului, aceasta se va produce şi fără intervenţia justiţiei dar numai după 

                                                      
109 Potrivit Art.47 alin.(5) din Legea nr.24/2000, denumirile marginale ale articolelor exprimă sintetic obiectul lor şi nu au 
semnificaţie proprie în conţinutul reglementării. 
110 Considerăm că textul Art.1726 alin.(3)-(4) ar fi fost mai potrivit în Secţiunea 5 privind Obligaţiile vânzătorului.  
Reglementarea unitară a acestei ipoteze în Codul comercial se explică datorită structurii compacte a Titlului VI - Despre 
vânzare, din acest cod, dar nu are justificare în contextul unui capitol structurat, astfel cum se doreşte a fi Capitolul I - 
Contractul de vânzare din Titlul IX al Cărţii a V-a a NCC. 
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punerea în întârziere a cumpărătorului.  Potrivit Art.1728 NCC, atunci când s-a stipulat că, în cazul în 

care nu se plăteşte preţul bunului imobil la termenul convenit, cumpărătorul este de drept în întârziere, 

acesta din urmă poate să plătească şi după expirarea termenului, cât timp nu a primit declaraţia de 

rezoluţiune din partea vânzătorului.  Textul Art.1728 ni se pare o aplicaţie a dreptului comun în 

materia rezoluţiunii, fără a mai păstra soluţia favorabilă cumpărătorului de bunuri imobile din 

reglementarea actuală. 

Efectele rezoluţiunii vânzării unui imobil faţă de terţi se produc în condiţiile reglementărilor speciale 

de carte funciară, respectiv Art.909 NCC (Termenele de exercitare a acţiunii în rectificare) şi Art.910 

NCC (Efectele admiterii acţiunii în rectificare) (Art.1729). 

7. Dreptul de preempţiune 

[Art.1730-1740]  Urmând în mare parte modelul CC1940, NCC reglementează, cu titlu de 

noutate, condiţiile exercitării dreptului de preempţiune. 

Primele articole dedicate dreptului de preempţiune reglementează domeniul de aplicare, condiţiile şi 

efectele exercitării sale.  Vom identifica în cele ce urmează principalele norme relevante, interpretate 

apoi dintr-o perspectivă sistematică. 

Potrivit denumirii marginale, Art.1730 reglementează noţiunea şi domeniul de aplicare a dreptului de 

preempţiune.  Preempţiunea constă în dreptul titularului convenţional sau legal al preempţiunii 

(preemptor) de a cumpăra cu prioritate un bun (alin.(1)). 

Conform Art.1730 alin.(2), dispoziţiile NCC privitoare la dreptul de preempţiune „sunt aplicabile 

numai dacă prin lege sau contract nu se stabileşte altfel”. 

Prin urmare, părţile unui contract pot agrea un drept de preempţiune convenţional în termeni şi condiţii 

modificate faţă de dispoziţiile NCC, acesta din urmă rămânând totuşi aplicabil în privinţa aspectelor pe 

care părţile nu le reglementează contractual. 

Totuşi, deşi Art.1730 alin.(2) pare să consacre caracterul dispozitiv al tuturor articolelor din această 

sub-secţiune 7, am remarcat totuşi unele norme reglementate cu caracter imperativ.  O astfel de normă 

imperativă este Art.1734 NCC privind concursul dintre preemptori care interzice clauzele contractuale 

ce contravin regulilor de prioritate a exercitării dreptului de preempţiune de la acest articol (Art.1734 

alin.(2)).  De asemenea, Art.1737 privind notarea dreptului de preempţiune asupra unui imobil în 

cartea funciară, care stabileşte anumite reguli de procedură, trebuie considerat ca fiind o normă 

imperativă. 

De asemenea, după intrarea în vigoare a NCC, nu excludem nevoia armonizării dispoziţiilor sale cu 

cele relevante privind dreptul de preempţiune din alte acte normative.  Un exemplu privind posibilele 

dificultăţi de interpretare ce ar putea apărea în practică este comentat pe larg la Art.1746 privind 

dreptul de preempţiune legal al coproprietarilor şi vecinilor la vânzarea terenurilor forestiere în relaţie 

cu un alt drept de preempţiune legal al statului reglementat prin Art.45 din Codul silvic. 
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Art.1730 alin.(3) stabileşte cadrul în care dreptul de preempţiune poate fi exercitat, în ipoteza 

transmiterii de către vânzător a unei „oferte de vânzare”. 111  Dreptul de preempţiune nu mai poate fi 

exercitat odată respinsă oferta de vânzare cu privire la contractul propus.  Oferta de vânzare se 

consideră respinsă dacă nu a fost acceptată într-un anumit termen, diferenţiat pentru bunuri mobile (cel 

mult 10 zile) şi imobile (cel mult 30 de zile).  Termenul de acceptare a ofertei curge „de la 

comunicarea ofertei de către preemptor”.  Cu privire la momentul curgerii termenului de acceptare a 

ofertei de vânzare, considerăm că s-a strecurat o eroare materială în teza finală a Art.1730 alin.(3), 

deoarece oferta se comunică de către vânzător preemptorului şi nu invers.  Recomandăm corijarea 

acestei erori. 

Vânzarea către un terţ a bunurilor supuse preempţiunii se poate face numai sub condiţia suspensivă a 

neexercitării dreptului de preempţiune de către preemptor (Art.1731). 

Art.1732 reglementează condiţiile exercitării dreptului de preempţiune, pornindu-se de la ipoteza 

potrivit căreia vânzătorul a încheiat deja un contract de vânzare cu un terţ (în condiţiile Art.1731).  

Sunt determinate toate elementele notificării ce urmează a fi transmisă de vânzător sau de terţ către 

preemptor, respectiv cuprinsul contractului încheiat cu terţul (alin.(1)) şi, mai concret, datele de 

identificare ale vânzătorului, descrierea bunului, sarcinile care îl grevează, termenii şi condiţiile 

vânzării, locul unde este situat bunul (alin.(2)).  Potrivit alin.(3)-(4), preemptorul îşi poate exercita 

dreptul în termen de cel mult 10 zile (bunuri mobile) sau de cel mult 30 de zile (bunuri imobile) de la 

primirea notificării, prin comunicarea către vânzător a acordului său de a încheia contractul de 

vânzare, însoţită de consemnarea preţului la dispoziţia vânzătorului.  Ca efect al exercitării 

preempţiunii, contractul de vânzare se consideră încheiat între preemptor şi vânzător în condiţiile 

cuprinse în contractul încheiat cu terţul, iar acest din urmă contract se desfiinţează retroactiv.  

Vânzătorul răspunde faţă de terţul de bună-credinţă pentru evicţiunea ce rezultă din exercitarea 

preempţiunii (Art.1733 alin.(1)).  Potrivit Art.1733 alin.(2), clauzele contractului încheiat cu terţul 

având drept scop să împiedice exercitarea dreptului de preempţiune „nu produc efecte faţă de 

preemptor”. 

Pentru comentariile referitoare la impactul implementării dispoziţiilor NCC referitoare la dreptul de 

preempţiune, trimitem la secţiunea introductivă special dedicată impactului implementării contractului 

de vânzare. 

Art.1734 stabileşte cu titlu imperativ ordinea acordării dreptului de preempţiune în cazul concursului 

dintre preemptori, prioritate având, în principiu, titularii legali ai dreptului de preempţiune, şi dacă sunt 

                                                      
111 Explicaţia din Tabelul CDEP privind introducerea Art.1730 alin.(3) ne-a oferit cheia de interpretare: „acest alineat permite 
părţilor unui contract de vânzare ca înainte de realizarea acordului de voinţă să se asigure că preemptorul nu va împiedica 
încheierea contractului”.  Prin urmare, Art.1730 alin.(3) are menirea de a reglementa o altă situaţie în care poate fi exercitat 
dreptul de preempţiune, respectiv exercitarea înainte de încheierea de către proprietar a unui contract de vânzare cu un terţ.  
Din redactarea Art.1730 alin.(3), însă, nu transpare cu claritate această ipoteză, nefiind explicită nici chiar iminenţa încheierii 
de către vânzător a unui contract cu un terţ.  Mai mult, o serie de articole din sub-secţiunea 7 nu iau în considerare această 
situaţie, cu următoarele consecinţe:  conţinutul ofertei de vânzare nu este determinat (spre deosebire de notificare, care are o 
reglementare detaliată la Art.1732); reglementarea Art.1732 privind consemnarea preţului la dispoziţia vânzătorului nu este 
aplicabilă în această situaţie, iar contractul de vânzare dintre proprietar şi preemptor nu se încheie automat prin simpla 
acceptare a ofertei de vânzare (similar cu Art.1733 alin.(1)); ipoteza bunurilor interdependente avută în vedere de Art.1735 
alin.(2) nu este adaptată şi pentru situaţia exercitării dreptului de preempţiune ca urmare a unei oferte de vânzare în înţelesul 
Art.1730 alin.(3), deşi îşi poate găsi aplicabilitatea şi în această situaţie. 
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mai mulţi titulari legali, cel care este ales de vânzător, şi, în subsidiar, titularii convenţionali, şi anume 

cei care şi-au înscris mai întâi dreptul în cartea funciară, în cazul imobilelor, sau cei cu dată certă 

anterioară, în cazul bunurilor mobile. 

În ceea ce priveşte concursul dintre titularii legali ai dreptului de preempţiune, dintre care unul este 

statul, iar altul o persoană de drept privat, atragem atenţia că ar putea exista situaţii în care dreptul de 

preempţiune al statului este reglementat de o lege specială pentru satisfacerea unui interes public.  În 

această situaţie, interesul public protejat ar putea fi anihilat prin simplul fapt că vânzarea se încheie cu 

titularul dreptului legal de preempţiune ales de vânzător potrivit Art.1734 alin.(1) lit.b) NCC.112  Prin 

urmare, dacă într-o situaţie specifică s-ar dori o altfel de prioritizare a concursului dintre preemptori 

legali, în beneficiul statului, ar fi recomandabil ca reglementarea de la Art.1734 alin.(1) lit.b) NCC să 

conţină şi sintagma „dacă prin lege nu se stabileşte altfel”. 

Dacă vânzătorul a vândut terţului o pluralitate de bunuri, dintre care doar unul face obiectul dreptului 

de preempţiune, vânzătorul poate pretinde de la preemptor doar un preţ proporţional cu valoarea 

bunului care face obiectul preempţiunii (Art.1735 alin.(1)) sau, în mod excepţional, întregul preţ 

convenit cu terţul, dar doar dacă bunurile vândute nu pot fi despărţite fără ca vânzătorul să fie păgubit 

(Art.1735 alin.(2)). 

Potrivit Art.1736 referitor la scadenţa obligaţiei de plată a preţului, atunci când în contractul încheiat 

cu terţul s-au acordat termene de plată a preţului, preemptorul nu se poate prevala de aceste termene. 

Prin urmare, contractul de vânzare încheiat între vânzător şi preemptor va avea acelaşi conţinut ca şi 

contractul încheiat anterior de vânzător cu terţul, cu excepţia eventualelor termene de plată agreate cu 

terţul, preemptorul fiind obligat a consemna întregul preţ odată cu exercitarea dreptului de 

preempţiune.113 

Art.1737 stabileşte reguli privind notarea dreptului de preempţiune asupra unui imobil în cartea 

funciară.  Se notează în cartea funciară doar dreptul convenţional de preempţiune în legătură cu un 

imobil (alin.(1)). 

Terţul cumpărător sub condiţie suspensivă îşi poate înscrie dreptul în cartea funciară, în temeiul 

contractului de vânzare încheiat cu proprietarul, de asemenea sub condiţia suspensivă ca, în termen de 

30 de zile de la comunicarea încheierii prin care s-a dispus înscrierea, preemptorul să nu fi notificat 

biroului de carte funciară dovada consemnării preţului la dispoziţia vânzătorului (Art.1737 alin.(2)).  

Dacă preemptorul nu a făcut notificarea în termen, dreptul de preempţiune se stinge şi se radiază din 

oficiu din cartea funciară (Art.1737 alin.(4)).  Notificarea făcută în termen biroului de carte funciară 

înlocuieşte comunicarea prevăzută la Art.1732 alin.(3) şi are aceleaşi efecte, preemptorul având 

                                                      
112 A se vedea şi comentariile de la Art.1746 NCC privind drept de preempţiune legal al coproprietarilor şi vecinilor la 
vânzarea terenurilor forestiere în relaţie cu un alt drept de preempţiune legal al statului reglementat prin Art.45 din Codul 
silvic. 
113 Această reglementare poate constitui pentru vânzător un mijloc legal de a fixa un preţ semnificativ mai mare decât cel pe 
care l-ar fi putut obţine dacă ar fi solicitat terţului plata la data încheierii contractului de vânzare (justificat de plata preţului 
eşalonat), care însă nu ar mai avea susţinere dacă preţul ar fi plătit imediat, astfel cum va fi obligat preemptorul să o facă. 
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dreptul să ceară radierea din cartea funciară a dreptului terţului şi înscrierea dreptului său (Art.1737 

alin.(3)).114 

Exercitarea dreptului de preempţiune în cadrul executării silite se face în condiţiile prevăzute de CPC 

(Art.1738). 

Cu privire la caracterele dreptului de preempţiune, NCC consacră regula potrivit căreia dreptul de 

preempţiune este indivizibil şi nu se poate ceda (Art.1739). 

Stingerea dreptului convenţional de preempţiune are loc prin moartea preemptorului, cu excepţia 

situaţiei în care a fost constituit pe un anume termen.  Prin urmare, dreptul de preempţiune se transmite 

prin succesiune doar dacă termenul de exercitare este limitat în timp, şi chiar în această situaţie, 

termenul se reduce la 5 ani de la data constituirii, dacă a fost stipulat un termen mai lung (Art.1740). 

(b) Secţiunea a 2-a „Vânzarea bunurilor imobile” 

1. Reguli speciale aplicabile vânzării imobilelor 

[Art.1741-1745]  În situaţia vânzării unui imobil fără indicarea suprafeţei, pentru un preţ total, nici 

cumpărătorul şi nici vânzătorul nu pot cere rezoluţiunea ori modificarea preţului pe motiv că suprafaţa 

este mai mică ori mai mare decât au crezut (Art.1741).  Prin urmare, noua reglementare impune 

standardul unui cumpărător/vânzător diligent, cu consecinţa că, dacă părţile nu au consemnat în 

contract suprafaţa imobilului ce face obiectul vânzării, pierd dreptul la rezoluţiunea 

contractului/modificarea preţului dacă constată că imobilul este mai mare/mai mic decât au crezut. 

În ceea ce priveşte vânzarea unei suprafeţe dintr-un teren mai mare, dacă se face cu un anumit preţ pe 

unitatea de măsură, fără a se determina întinderea sau amplasarea, cumpărătorul poate cere strămutarea 

proprietăţii numai după măsurarea şi delimitarea suprafeţei vândute (Art.1742). 

Dacă, în vânzarea unui imobil determinat cu indicarea suprafeţei, suprafaţa reală este mai mică decât 

cea indicată în contract, este păstrată reglementarea actuală (art.1327 CC), respectiv cumpărătorul 

poate cere vânzătorului sa îi transfere suprafaţa convenită dar, atunci când cumpărătorul nu cere sau 

vânzătorul nu poate să transmită această suprafaţă, cumpărătorul poate obţine reducerea 

corespunzătoare a preţului.  Suplimentar, este codificată doctrina privind opţiunea cumpărătorului de a 

cere şi rezoluţiunea contractului dacă, din cauza diferenţei de suprafaţă, bunul nu mai poate fi folosit în 

scopul pentru care a fost cumpărat (Art.1743 alin.(1)). 

Dacă suprafaţa reală se dovedeşte a fi mai mare decât cea stipulată, iar excedentul depăşeşte a 

douăzecea parte din suprafaţa convenită, compărătorul va plăti suplimentul de preţ corespunzător sau 

va putea obţine rezoluţiunea contractului.  Atunci când însă excedentul nu depăşeşte a douăzecea parte 

din suprafaţa convenită, cumpărătorul nu poate obţine rezoluţiunea, dar nici nu este dator să plătească 

preţul excedentului, spre deosebire de reglementarea actuală (art.1327 CC) care obligă la plata 

excedentului indiferent de diferenţă (Art.1743 alin.(2)).  Această modificare obligă vânzătorul să 

                                                      
114 În opinia noastră, comunicarea prevăzuta la Art.1732 alin.(3) ar trebui făcută în continuare proprietarului, deoarece 
această comunicare nu are doar rolul de a fi însoţită de dovada consemnării preţului la dispoziţia proprietarului.  De 
asemenea, pentru evitarea interpretărilor, ar fi fost recomandabil a se specifica că preemptorul poate cere înscrierea dreptului 
său "de proprietate". 



 

276 
 

preîntâmpine riscul unei vânzări dezavantajoase, cunoscând/specificând suprafaţa exactă a imobilului 

vândut. 

Potrivit Art.1744, termenul de exercitare a acţiunii estimatorii (pentru suplimentul de preţ/reducerea 

preţului) sau a acţiunii în rezoluţiune este, la fel ca în actuala reglementare (Art.1334 CC), un an de la 

încheierea contractului, sub sancţiunea decăderii din drept.  Cu titlu de noutate, se specifică că 

termenul poate curge şi de la data convenită de părţi pentru măsurarea imobilului, dacă există. 

Observăm că legiuitorul a optat pentru calificarea termenului de un an, reglementat actualmente ca 

termen de prescripţie extinctivă, ca fiind un termen de decădere, deşi în mod tradiţional dreptul la 

acţiune este afectat de termene de prescripţie. NCC a optat pentru o sancţiune mai severă decât în 

reglementarea actuală (termenele de decădere nu sunt supuse suspendării sau întreruperii), cel mai 

probabil, pentru a asigura o stabilitate a circuitului juridic civil în astfel de cazuri care sunt, de cele mai 

multe ori, rezultatul unei lipse de diligenţă a părţilor la încheierea contractului. 

Prin Art.1745, în ceea ce priveşte vânzarea a două fonduri cu precizarea întinderii fiecăruia, este 

reiterată reglementarea actualului Art.1333 CC. 

2. Vânzarea terenurilor forestiere 

[Art.1746] NCC reglementează, cu caracter de noutate, un drept de preempţiune legal al 

coproprietarilor şi vecinilor la vânzarea terenurilor forestiere. 

Potrivit Art.1730 alin.(2), „dispoziţiile prezentului cod privitoare la dreptul de preempţiune sunt 

aplicabile numai dacă prin lege sau contract nu se stabileşte altfel”. Prin urmare, dreptului de 

preempţiune al coproprietarilor şi vecinilor pentru vânzarea terenurilor forestiere i se vor aplica 

regulile instituite de Art.1730-1740 NCC. 

De notat însă că statul are şi el un drept de preempţiune la cumpărarea de păduri care constituie 

enclave în fondul forestier proprietate publică sau sunt limitrofe acestuia, drept reglementat de Art.45 

din Codul silvic.115  Într-o situaţie în care atât statul cât şi un beneficiar al dreptului de preempţiune 

reglementat de Art.1746 NCC şi-ar exercita preempţiunea asupra aceluiaşi teren din fondul forestier, 

având în vedere calitatea ambilor de titulari ai unor drepturi legale de preempţiune, s-ar face aplicarea 

Art.1734 alin.(1) lit.b) NCC, contractul de vânzare urmând a se considera încheiat cu titularul 

dreptului legal de preempţiune ales de vânzător, prin urmare fie cu statul, fie cu vecinul/coproprietarul.  

Ne întrebăm dacă această finalitate este în acord cu Art.45 din Codul silvic care reglementează dreptul 

de preempţiune particular al statului pentru satisfacerea unui interes public, şi anume o bună 

administrare a fondului forestier proprietate publică a statului prin lichidarea enclavelor şi corectarea 

perimetrului pădurilor.  În măsura în care se va considera necesar ca în această situaţie sau în alte 

situaţii de concurs dintre stat şi alţi preemptori legali, statul să beneficieze de un drept de preempţiune 

prioritar, va fi necesară modificarea Art.1734 alin.(1) lit.b) (a se vedea în acest sens comentariul nostru 

                                                      
115 Potrivit Art.45 alin.(5)-(7) din Codul silvic, „(5) Statul are drept de preempţiune la cumpărarea de păduri care constituie 
enclave în fondul forestier proprietate publică a statului sau sunt limitrofe acestuia, la preţ si în condiţii egale. (6) Vânzătorul 
are obligaţia de a înştiinţa în scris administratorul pădurilor proprietate publică a statului despre intenţia de vânzare, acesta 
din urmă putându-şi exercita dreptul de preempţiune în termen de 30 de zile de la înştiinţare. (7) În cazul în care 
administratorul pădurilor proprietate publică a statului nu îşi manifestă în scris intenţia de cumpărare, în termenul prevăzut la 
alin.(6), vânzarea terenului este liberă. (8) Nerespectarea de către vânzător a obligaţiei prevăzute la alin.(6) atrage nulitatea 
absolută a contractului de vânzare-cumpărare încheiat.” 
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de la Art.1734).  În plus, este necesară, într-o asemenea situaţie, armonizarea condiţiilor procedurale 

de exercitare a preemţiunilor reglementate de cele două acte normative.116 

(c) Secţiunea a 3-a „Vânzarea moştenirii” 

[Art.1747-1754]  Cu titlu de noutate, este reglementată noţiunea de moştenire ca obiect al 

vânzării, respectiv „dreptul de a culege o moştenire deschisă sau o cotă din aceasta” (Art.1747 

alin.(1)).  Forma autentică a contractului de vânzare a moştenirii este consacrată sub sancţiunea 

nulităţii absolute indiferent de bunurile ce fac obiectul moştenirii (în opinia doctrinei, forma autentică 

era necesară doar dacă moştenirea cuprindea şi dreptul de proprietate a unui teren (Art1747 alin.(2)). 

Similar cu Art.1399 CC, vânzătorul garantează doar pentru calitatea sa de moştenitor, dacă nu sunt 

menţionate explicit bunurile asupra cărora se întind drepturile sale, specificându-se suplimentar că 

părţile pot înlătura expres şi această garanţie (Art.1748). 

Răspunderea pentru datoriile moştenirii vândute incumbă în continuare vânzătorului.  Este codificată 

astfel doctrina românească care a consacrat această regulă ca efect al lipsei de reglementare a cesiunii 

de datorie în dreptul civil român (Art.1751). 

NCC reglementează regimul bunurilor de familie care fac parte dintr-o moştenire, acestea 

prezumându-se a nu fi incluse în moştenirea vândută (Art.1752). 

Este codificată doctrina în ceea ce priveşte necesitatea îndeplinirii de către vânzător a formalităţilor de 

publicitate cerute de lege pentru a face opozabilă dobândirea fiecăruia dintre drepturile cuprinse în 

moştenire (Art.1753 alin.(2)).  Cu referire la imobile, textul face trimitere la regulile de carte funciară 

în ceea ce priveşte dobândirea proprietăţii, având în vedere efectul constitutiv de drepturi al înscrierii 

reglementat de NCC (Art.1753 alin.(1)). 

Dispoziţiile NCC privind vânzarea moştenirii se aplică şi altor forme de înstrăinare a moştenirii, fie cu 

titlu oneros, fie cu titlu gratuit (Art.1754 alin.(1)).  În privinţa înstrăinărilor cu titlu gratuit, se aplică 

regulile de la donaţie privind forma acesteia (Art.1011), garanţia pentru evicţiune (Art.1018) şi 

garanţia pentru vicii ascunse (Art.1019). 

(d) Secţiunea a 4-a „Alte varietăţi de vânzare” 

1. Vânzarea cu plata preţului în rate şi rezerva 

proprietăţii 

[Art.1755-1757]  Valabilitatea stipulaţiei privind rezerva proprietăţii este recunoscută la 

Art.1684 NCC.  Art.1755 consacră motivul uzual al amânării transferului de proprietate, şi anume 

garantarea obligaţiei de plată într-o vânzare cu plata preţului în rate, cumpărătorul dobândind dreptul 

de proprietate la data achitării ultimei rate din preţ.  Riscul bunului este însă transferat cumpărătorului 

de la momentul predării acestuia. 

                                                      
116 Potrivit Proiectului LPA NCC, de la data intrării în vigoare a NCC, prevederile referitoare la dreptul de preempţiune 
cuprinse în legile speciale se completează cu dispoziţiile Art.1730-1740 NCC.  Această normă ni se pare salutară, dar până la 
conturarea unei practici, armonizarea legilor speciale prin includerea unor norme de trimitere explicite la dispoziţiile NCC 
aplicabile ni s-ar părea utilă. 
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Astfel cum am arătat la Art.1684, noţiunea de rezervă a proprietăţii precum şi cea mai importantă 

aplicaţie practică a acesteia, rezerva proprietăţii pentru plata preţului în rate, sunt strâns legate, motiv 

pentru care, astfel cum a arătat şi doctrina recentă, ar fi fost utilă o reglementare unitară.  Spre 

exemplu, transferul riscului către cumpărător ar fi meritat prevăzut pentru orice vânzare cu rezerva 

proprietăţii, cum ar fi, de exemplu, vânzarea cu plata integrală a preţului la un moment viitor, chiar 

dacă nu este atât de frecvent întâlnită în practică. 

Pentru minima protecţie a intereselor cumpărătorului, se dispune cu titlu supletiv, că neplata unei 

singure rate din preţ, care nu este mai mare de o optime din preţ, nu dă dreptul la rezoluţiunea 

contractului, cumpărătorul păstrând beneficiul termenului pentru ratele succesive (Art.1756).117 

Pentru rezoluţiunea contractului cu plata preţului în rate se stabileşte în beneficiul vânzătorului, pe 

lângă daune-interese, şi o compensaţie pentru folosinţa lucrului de către cumpărător, similar cu materia 

contractului de leasing (Art.1757 alin.(1)).  În ceea ce priveşte ratele, acestea se returnează, dacă nu s-a 

convenit reţinerea lor de către vânzător cu titlu de penalitate, ce poate fi însă redusă de instanţă potrivit 

dispoziţiilor din materia clauzei penale (Art.1757 alin.(2)).  Prevederile alin.(2) privind reţinerea 

ratelor cu titlu de clauză penală în cazul rezoluţiunii se aplică şi contractului de leasing sau 

contractului de locaţiune cu clauză de cumpărare a bunului la finalul locaţiunii (Art.1757 alin.(3)). 

2. Vânzarea cu opţiune de răscumpărare 

[Art.1758-1762]  Această secţiune cu caracter de noutate introdusă de NCC reînvie 

instituţia vânzării cu pact de răscumpărare, reglementată anterior la Art.1371-1387 CC, articole 

abrogate prin Art.4 din Legea contra cametei din 1931.  Vânzarea cu pact de răscumpărare a fost 

anterior interzisă, deoarece în practică ascundea împrumuturi cu dobânzi cămătăreşti, garantate real cu 

bunul respectiv, împrumutătorul-cumpărător impunând stipularea în contractul de vânzare cumpărare, 

drept preţ al răscumpărării, a unei sume disproporţionat de mari faţă de suma împrumutată (preţul 

iniţial).  Similar cu alte coduri moderne care conţin reglementarea acestei instituţii (CCQ, CCI), NCC 

consacră valabilitatea vânzării cu opţiune de răscumpărare incluzând prevederi care au menirea să 

prevină incidenţa unor împrumuturi cu dobânzi cămătăreşti mascate sub forma unei asemenea vânzări. 

Sub aspectul noţiunii, vânzarea cu opţiune de răscumpărare este o vânzare afectată de condiţie 

rezolutorie prin care vânzătorul îşi rezervă dreptul de a răscumpăra bunul sau dreptul transmis 

cumpărătorului (Art.1758 alin.(1)).  Vânzarea cu opţiune de răscumpărare nu poate fi stipulată pentru 

un termen mai mare de 5 ani (Art.1758 alin.(2)).118 

Exercitarea opţiunii de răscumpărare de către vânzător se poate face numai dacă acesta restituie 

cumpărătorului preţul primit şi cheltuielile pentru încheierea contractului de vânzare şi realizarea 

formalităţilor de publicitate (Art.1759 alin.(1)).  Exercitarea opţiunii îl obligă pe vânzător la restituirea 

către cumpărător a cheltuielilor pentru ridicarea şi transportul bunului, a cheltuielilor necesare, precum 

şi a celor utile, însă în acest din urmă caz numai în limita sporului de valoare (Art.1759 alin.(2)).  Dacă 

vânzătorul nu exercită opţiunea în termen, dreptul de proprietate al cumpărătorului se consolidează ca 

urmare a neîndeplinirii condiţiei rezolutorii (Art.1759 alin.(3)). 

                                                      
117 Exprimarea pare a fi deficitară, semnificaţia "neplăţii" fiind "plata cu întârziere", iar nu absolvirea de plată. 
118 Sursa de inspiraţie pentru acest articol este CCQ (Art.1750 alin.(1) şi Art.1753). 
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Efectele vânzării cu opţiune de răscumpărare se stabilesc potrivit dispoziţiilor privitoare la condiţia 

rezolutorie.  Cu titlu de excepţie, este reglementată obligaţia vânzătorului de a respecta locaţiunile 

încheiate de cumpărător înaintea exercitării opţiunii, dacă au fost supuse formalităţilor de publicitate, 

dar nu mai mult de 3 ani din momentul exercitării (Art.1760 alin.(1)).  Art.1760 alin.(2) reglementează 

obligaţia vânzătorului de a notifica opţiunea de răscumpărare către cumpărător, precum şi către orice 

subdobânditor căruia dreptul de opţiune îi este opozabil.  În termen de o lună de la data notificării, 

vânzătorul trebuie să consemneze sumele menţionate la Art.1759 alin.(1) la dispoziţia cumpărătorului 

sau, după caz, a terţului subdobânditor, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a exercita opţiunea de 

răscumpărare (Art.1760 alin.(3)). 

Dacă obiectul vânzării cu opţiune de răscumpărare este o cotă dintr-un bun nepartajat, partajul trebuie 

cerut şi în raport cu vânzătorul dacă acesta nu şi-a exercitat încă opţiunea (Art.1761 alin.(1)), iar 

opţiunea trebuie exercitată, sub sancţiunea decăderii în drept, în cadrul partajului, şi nu ulterior, chiar 

dacă bunul este atribuit, în tot sau în parte, cumpărătorului (Art.1761 alin.(2)). 

În cazul vânzării cu opţiune de răscumpărare în situaţia în care diferenţa dintre „preţul răscumpărării” 

şi preţul plătit pentru vânzare depăşeşte nivelul maxim stabilit de lege pentru dobânzi, sancţiunea care 

intervine este nulitatea absolută (Art.1762 alin.(1)).  Prevederile alin.(1) se aplică şi vânzărilor în care 

vânzătorul se obligă să răscumpere bunul vândut (Art.1762 alin.(2)). 

Se menţine astfel sancţiunea nulităţii absolute a vânzării cu opţiune de răscumpărare făcută pentru a 

eluda dobânda maximă legală, prin urmare cu o dobândă cămătărească.  Prin Proiectul LPA NCC se 

preconizează înlocuirea sancţiunii nulităţii absolute cu reducerea de drept a preţului răscumpărării la 

preţul plătit pentru vânzare.  Această modificare ni se pare salutară, deoarece salvgardează vânzarea în 

beneficiul cumpărătorului, potenţialul împrumutat cu dobândă cămătărească, care astfel îşi recuperează 

bunul. 

(ii). Capitolul II „Contractul de schimb” 

[Impact]  Aşa cum reiese şi din Expunerea de motive, noua reglementare a contractului de 

schimb are în vedere o corelare a materiei cu cea a contractului de vânzare.  Datorită naturii pur 

teoretice a modificărilor, nu identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal 

sau financiar-bugetar al acestor norme la punerea în aplicare a NCC. 

[Art.1763-1765]  Noţiunea de contract de schimb este definită de NCC ca fiind contractul 

prin care fiecare dintre părţi, denumite copermutanţi, transmite sau, după caz, se obligă să transmită un 

bun pentru a dobândi un altul (Art.1763).  Remarcăm că şi în cazul schimbului, similar cu definiţia 

contractului de vânzare, s-a optat pentru includerea antecontractului de schimb („se obligă să 

transmită”) în textul destinat exclusiv definirii schimbului.119  Similar cu opiniile din doctrina recentă 

privind definiţia vânzării, atragem atenţia că această schimbare de optică poate fi considerată 

nepotrivită pentru claritatea instituţiei ca atare şi poate atrage interpretări divergente. 

Deşi, astfel cum proclamă Art.1764, dispoziţiile de la vânzare se aplică şi schimbului, considerăm că 

ar fi fost utilă o reglementare unitară a definiţiei contractului de schimb, în sensul că prin schimb se 

                                                      
119 Modelul pentru Art.1763 este Art.1795 CCQ şi Art.1552 CCI care se referă strict la transferul proprietăţii la momentul 
încheierii contractului, şi nu include promisiunea de a efectua schimbul ulterior. 
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poate transmite atât proprietatea, cât şi alte drepturi, inclusiv dezmembrămintele dreptului de 

proprietate, similar cu Art.1650 alin.(2) reglementat în materia vânzării.120 

Art.1764 consacră regula aplicabilităţii dispoziţiilor de la vânzare, în mod corespunzător, şi pentru 

contractul de schimb, similar cu Art.1409 CC (alin.(1)).  Prin alin.(2), este definit rolul părţilor în 

raport cu vânzarea.  Astfel, fiecare dintre părţi este considerată vânzător, în ceea ce priveşte bunul pe 

care îl înstrăinează, şi cumpărător, în ceea ce priveşte bunul pe care îl dobândeşte. 

Dacă nu se prevede altfel prin contract, cheltuielile schimbului sunt suportate în mod egal de părţi 

(Art.1765). 

(iii). Capitolul III „Contractul de furnizare” 

[Impact]  Contractul de furnizare nu cunoaşte actualmente o reglementare de principiu în 

dreptul românesc.  În linie cu preocuparea legiuitorului de a include în NCC  reglementarea a cât mai 

multe contracte comerciale, Art.1766-1771 NCC configurează cadrul legal general pentru contractul 

de furnizare de bunuri sau servicii, urmând modelul CCQ.  Potrivit Tabelului CDEP, noţiunea de 

furnizare, astfel cum este reglementată de NCC, reflectă opinia doctrinară potrivit căreia contractul de 

furnizare poate avea ca obiect atât furnizarea de bunuri, cât şi prestarea de servicii, şi pune capăt 

disputelor privind natura juridică a acestui contract (locaţiune de servicii sau vânzare), consacrându-l 

ca o figură juridică proprie. 

Datorită caracterului dispozitiv al celor mai multe dintre normele reglementate în materia furnizării, nu 

identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar la 

punerea în aplicare a NCC. 

[Art.1766-1771]  Contractul de furnizare este contractul prin care o parte, denumită 

furnizor, se obligă să transmită proprietatea asupra unei cantităţi determinate de bunuri şi să le predea, 

la unul sau mai multe termene ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, sau să presteze 

anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, 

denumită beneficiar, se obligă să preia bunurile sau să primească prestarea serviciilor şi să plătească 

preţul lor (Art.1766 alin.(1)).  Se reţine, astfel, un element esenţial pentru noţiunea de furnizare, şi 

anume existenţa unui interval de timp stabilit contractual între momentul încheierii contractului şi 

momentul executării obligaţiilor. 

Ca accesoriu al obligaţiei de furnizare de bunuri, furnizorul se poate obliga să presteze beneficiarului 

acele servicii necesare pentru furnizarea bunurilor (Art.1766 alin.(2)). 

Potrivit Art.1766 alin.(3), dacă prin acelaşi contract se convin atât vânzarea unor bunuri, cât şi 

furnizarea unor bunuri sau servicii, atunci contractul va fi calificat în funcţie de obligaţia caracteristică 

şi de cea accesorie.121  CCQ, sursa de inspiraţie pentru această normă, conţine o reglementare mai 

clară, în sensul că prestarea de servicii se consideră accesorie raportat la valoarea bunului vândut.  În 

opinia noastră, ar fi fost utilă cel puţin inserarea în NCC a noţiunii de „obligaţie caracteristică", care nu 

are o definiţie legală, în vederea facilitării aplicării acestui articol în practică. 

                                                      
120 De exemplu, Art.1552 CCI dispune explicit că prin schimb se poate transmite atât dreptul de proprietate, cât şi un alt 
drept. 
121 Art.1766 alin.(3) a fost reglementat potrivit modelului Art.2103 CCQ. 
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Dreptul de proprietate asupra bunurilor se transferă de la furnizor la beneficiar în momentul predării 

acestora.  NCC stabileşte obligaţia beneficiarului de a prelua bunurile la termenele şi în condiţiile 

prevăzute în contract (Art.1767 alin.(1)).  Preluarea bunurilor se face prin recepţia acestora de către 

beneficiar, respectiv prin identificarea şi constatarea cantităţii şi calităţii acestora (Art.1767 alin.(2)).  

Când expedierea produselor este în seama furnizorului, produsele recepţionate sunt socotite predate 

beneficiarului în momentul la care aceste produse sunt predate cărăuşului (Art.1767 alin.(3)). 

Art.1768 reglementează preţul produselor sau serviciilor ce fac obiectul contractului de furnizare, preţ 

care poate fi contractual sau legal (alin.(1)).  În cazul preţului stabilit prin lege, Art.1768 alin.(2) 

consacră regula potrivit căreia, dacă în cursul executării contractului se modifică reglementarea legală 

a preţului sau a mecanismului de determinare a acestuia, între părţi va continua să se aplice preţul sau 

mecanismul de determinare a acestuia stabilit iniţial în contract, dacă legea nu dispune altfel.  Potrivit 

alin.(3), în cazul în care legea prevede expres că noul preţ/modalitate de determinare se va aplica şi 

contractelor în curs, fiecare dintre părţi poate denunţa contractul în 30 de zile de la data intrării în 

vigoare a legii, timp în care părţile nu au obligaţia să pună în aplicare noile prevederi legale.122  Este, 

astfel, reglementat un instrument legal de denunţare unilaterală a contractului în situaţia în care noile 

prevederi legale sunt considerate dezavantajoase de către oricare dintre părţi. 

NCC permite subcontractarea de către furnizor a bunurilor sau serviciilor către o terţă persoană, cu 

excepţia cazurilor în care contractul este încheiat intuitu personae sau natura contractului nu permite 

subcontractarea (Art.1769 alin.(1)).  Alin.(2) al Art.1769 precizează că subcontractarea intervine dacă 

produsul sau serviciul care face obiectul contractului de furnizare este în fapt furnizat, în tot sau în 

parte, de către un terţ cu care furnizorul a subcontractat în acest scop.  Potrivit Art.1770, furnizorul 

principal rămâne răspunzător faţă de beneficiar, în cazul subcontractării, atât pentru executarea 

contractului, cât şi pentru calitatea produselor şi a serviciilor furnizate de terţul subcontractant, având 

însă drept de regres împotriva acestuia. 

Dispoziţiile aplicabile contractului de vânzare întregesc normele privind contractul de fumizare din 

NCC, în măsura în care acestuia din urmă nu îi este consacrată vreo normă specială. (Art.1771).  În 

opinia noastră, acest articol se aplică, în principal, contractului de furnizare de bunuri.  Regula este 

subînţeleasă, cel puţin în ceea ce priveşte aplicabilitatea obligaţiilor vânzătorului pentru alte contracte 

ce presupun un transfer al unui drept, şi din reglementarea vânzării (a se vedea Art.1651 NCC). 

(iv). Capitolul IV „Contractul de report” 

[Impact]  Contractul de report este reglementat actualmente în Codul comercial, act normativ 

ce urmează a fi abrogat sub acest aspect la data intrării în vigoare a NCC.  NCC preia o parte din 

normele existente şi introduce noi reguli, inspirate din CCI, a cărui formă anterioară a constituit sursa 

de inspiraţie şi pentru Codul comercial. 

Potrivit Expunerii de motive, noile dispoziţii din NCC urmează să constituie dreptul comun pentru 

reglementările speciale care ar putea prevedea astfel de operaţiuni, cum ar fi regulamente bursiere, de 

exemplu.  Din această perspectivă, impactul reglementării nu este actual. 

                                                      
122 Sub aspect terminologic, reglementarea nu este unitară, folosind, alternativ fie conceptul de „mecanism”, fie cel de 
„modalitate” de determinare a preţului. 
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[Art.1772-1776]  Contractul de report este definit ca fiind acel contract prin care 

reportatorul cumpără, cu plata imediată, titluri de credit şi valori mobiliare circulând în comerţ, şi se 

obligă, în acelaşi timp, să revândă reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeaşi specie, la o 

anumită scadenţă, în schimbul unei sume determinate (Art.1772 alin.(1)).  Este astfel reformulată în 

termeni actuali definiţia reportului de la Art.74 alin.(1) Cod comercial.  Ar fi fost recomandabilă 

precizarea explicită a faptului că reportatorul cumpără de la reportat (şi nu de la un terţ) titlurile de 

credit/valorile mobiliare. 

Art.1772 alin.(2), aduce o noutate faţă de Codul comercial, în acord cu realităţile curente, şi anume 

„perfectarea” contractului prin îndeplinirea formalităţilor necesare pentru transferul titlurilor 

nominative, emise în formă dematerializată, suplimentar faţă de simpla tradiţiune (predarea titlurilor 

sau valorilor mobiliare) stipulată şi de textul iniţial al Art.74 alin.(2) Cod comercial.123 

În lipsă de stipulaţie contrară, drepturile accesorii conferite de titlurile şi valorile mobiliare date în 

report, precum dobânzile şi dividendele ajunse la scadenţă în timpul duratei reportului, se cuvin 

reportatorului (Art.1773).  Acest text reformulează dispoziţia actuală (Art.74 alin.(4) Cod comercial), 

păstrându-se caracterul supletiv al transmisiunii drepturilor accesorii. 

Cu titlu de noutate, inclusiv faţă de prevederile actuale ale Codului comercial, este reglementată 

obligaţia reportatorului de a exercita opţiunea asociată titlurilor transferate către reportator (Art.1774).  

Astfel, reportatorul este obligat sa exercite „opţiunea” pe seama reportatului în timpul reportului, dacă 

titlurile acordă un asemenea drept, în condiţiile legii speciale (Art.1774 alin.(1)).  Reportatul trebuie să 

pună la dispoziţia reportatorului fondurile necesare, cu cel puţin 3 zile înainte de scadenţa termenului 

de opţiune.  Dacă reportatul nu îndeplineşte această obligaţie, reportatorul trebuie să vândă dreptul de 

opţiune în numele şi pe seama reportatului (Art.1774 alin.(2)). 

Cu privire la Art.1744, înţelegem că „opţiunea” poate fi, spre exemplu, dreptul de a subscrie noi 

acţiuni (de exemplu, în temeiul dreptului de preferinţă la majorarea capitalului social), sau clauzele de 

tipul „put/call option”, recunoscute de legislaţia pieţei de capital, dar drepturile conferite de aceste 

prevederi legale sau contractuale nu sunt, în general, transferabile.  Din acest punct de vedere, teza 

finală a Art.1774 alin.(2), referitoare la vânzarea opţiunii, pare a fi aplicabilă la situaţii particulare din 

domeniul pieţei de capital.  Oricum, în lipsa unei definiţii legale a „opţiunii", reglementarea este 

defectuoasă, şi orice interpretare a textului nu poate fi decât rezervată.  Chiar dacă facem abstracţie de 

caracterul obscur al normei, rămân totuşi alte neclarităţi, cum ar fi momentul la care se transferă 

titlurile nou dobândite ca urmare a exercitării opţiunii către reportat (scadenţa termenului de opţiune 

sau scadenţa contractului de report?). 

Potrivit Art.1775, care conţine, de asemenea, o reglementare nouă, dacă în timpul reportului urmează a 

se efectua vărsăminte în contul titlurilor şi valorilor mobiliare care fac obiectul reportului, reportatul 

trebuie să pună la dispoziţia reportatorului, cu cel puţin 3 zile înainte de scadenţă, sumele necesare 

pentru plata vărsămintelor.  În caz contrar, reportatorul poate proceda la lichidarea silită a 

                                                      
123 Prin Proiectul LPA NCC se preconizează înlocuirea expresiei „se perfectează prin predare” cu „se încheie prin remitere”, 
care, cel puţin sub aspectul verbului folosit, este mai potrivită (verbul „a perfecta”, deşi folosit în practică, nu are o definiţie 
juridică). 
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contractului.124  Prin urmare, în scopul reglementării, legiuitorul a luat în considerare cazul în care 

titlurile nu sunt plătite integral, plata urmând a fi suportată de reportat, ca beneficiar final al titlurilor 

din aceeaşi specie. 

Lichidarea reportului se va face înăuntrul celei de a doua zi de lucru ce urmează scadenţei (Art.1776 

alin.(1)).  Înţelegem că titlurile sunt revândute la scadenţă, potrivit definiţiei contractului de report de 

la Art.1772 NCC, şi că data „lichidării contractului”, o noţiune care nu are o consacrare legislativă, 

este data scadenţei obligaţiilor de plată reciproce, inclusiv a obligaţiei de plată a preţului revânzării. 

Cu privire la lichidarea diferenţelor şi reînnoirea reportului, Art.1776 alin.(2) reiterează prevederile 

Art.76 din Codul comercial.  Astfel, dacă la scadenţă părţile lichidează, prin plată, diferenţele, şi 

reînnoiesc reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce diferă prin calitatea sau specia lor, ori la 

un preţ diferit, atunci se consideră că părţile au încheiat un nou contract. 

(v). Capitolul V „Contractul de locaţiune” 

[Art.1777-1850]  Reglementarea contractului de locaţiune în NCC este împărţită în 3 

secţiuni, şi anume Secţiunea 1 - „Dispoziţii generale”, Secţiunea a 2-a - „Reguli particulare în materia 

închirierii locuinţei” şi Secţiunea a 3-a - „Reguli particulare în materia arendării”.  Potrivit Art.1778 

alin.(2), dispoziţiile secţiunii de dispoziţii generale în materia locaţiunii sunt aplicabile, în mod 

corespunzător, şi închirierii locuinţelor şi arendării, dacă sunt compatibile cu regulile particulare 

prevăzute pentru aceste contracte. 

[Impact]  Modificările aduse de NCC în materia locaţiunii sunt, în general, teoretice.  Din 

acest motiv, nu preconizăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-

bugetar al noilor norme. 

În general, NCC menţine în mare parte reglementarea actuală cu privire la locaţiune, noile texte 

reprezentând, în multe cazuri, codificări ale doctrinei şi ale practicii.  Unele dintre modificările 

notabile aduse de NCC locaţiunii sunt: 

- Sunt stabilite reguli particulare pentru locaţiunea spaţiilor destinate desfăşurării activităţii unui 

profesionist; 

- NCC reglementează, după modelul CCI, o durată maximă a locaţiunii, aceasta neputând fi mai 

mare de 30 de ani (49 de ani, potrivit Proiectului LPA NCC); 

- NCC consacră reguli de stabilire a duratei locaţiunii care nu are o durată determinată 

contractual; 

- Sunt reglementate reguli pentru determinarea datei plăţii chiriei, dacă părţile nu au stabilit-o 

contractual; 

- Contractul de locaţiune autentic sau cel înregistrat la organul fiscal competent constituie titlu 

executoriu pentru plata chiriei şi obligaţia de restituire a bunului. 

                                                      
124 Noţiunea de "lichidare silită a contractului" nu este însă definită legal şi nici uzuală din punctul de vedere al doctrinei sau 
practicii. Din Tabelul CDEP reiese că s-a intenţionat a se pune la dispoziţia reportatorului un instrument de executare silită a 
reportatului pentru obţinerea sumelor necesare acoperirii vărsămintelor, dar acest aspect nu transpare din text. 
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Ca un comentariu general, remarcăm tendinţa legiuitorului NCC de a suplini lipsa unor clauze 

contractuale prin reglementări legale corespunzătoare.  Astfel cum vom arăta mai jos, considerăm 

neomogene noile prevederi privind durata locaţiunii, dar utilă reglementarea legală a datei plăţii 

chiriei. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1777-1823]  Această secţiune stabileşte normele generale în materia locaţiunii, prin 

preluarea şi actualizarea actualei reglementări a CC, prin codificarea doctrinei, precum şi ca urmare a 

adaptării unor dispoziţii legale inspirate, de cele mai multe ori, din CCI. 

1. Cuprinsul contractului 

[Art.1777-1785]  Urmând modelul doctrinar, Art.1777 redefineşte noţiunea de locaţiune, 

anterior reglementată de Art.1411 CC, ca fiind contractul prin care o parte, numită locator, se obligă să 

asigure celeilalte părţi, numite locatar, folosinţa unui bun pentru o anumită perioadă, în schimbul unui 

preţ, denumit chirie.  O noutate de structură a reglementării constă în excluderea „locaţiunii de 

lucrări", respectiv antrepriza, din capitolul referitor la contractul de locaţiune, contractul de antrepriză 

beneficiind de o reglementare separată, în acord cu recomandările doctrinare. 

Art.1778 alin.(1) preia reglementarea actuală a Art.1413 CC, definind felurile locaţiunii, respectiv 

închirierea-locaţiunea bunurilor mobile şi imobile, şi arendarea-locaţiunea bunurilor agricole.  Astfel 

cum am arătat în comentariile din secţiunea introductivă a acestui capitol, Art.1778 alin.(2) consacră 

regula recunoscută doctrinar potrivit căreia dispoziţiile generale în materie de locaţiune se aplică, în 

măsura compatibilităţii, şi pentru închirierii locuinţelor şi arendare. 

Potrivit Art.1778 alin.(3), locaţiunea spaţiilor destinate exercitării unei profesii sau întreprinderi este 

supusă prevederilor generale în materie de locaţiune, precum şi dispoziţiilor Art.1824 şi Art.1828-

1831.  Prin Proiectul LPA NCC se propune înlocuirea sintagmei „destinate exercitării unei profesii sau 

întreprinderi” cu „destinate exercitării activităţii unui profesionist”.  Modificarea reprezintă o 

clarificare terminologică bine-venită, având în vedere că noţiunea de profesionist are o reglementare 

legală la Art.3 NCC.  Din perspectiva acestei abordări, profesioniştii (în sensul Art.3 NCC) sunt 

asimilaţi chiriaşilor persoane fizice, părţi ale contractelor de închiriere de locuinţe, în vederea 

garantării unei stabilităţi sporite pentru dreptul de folosinţă a spaţiilor cu destinaţie profesională. 

Art.1779 codifică doctrina în sensul că pot face obiectul locaţiunii toate bunurile, atât mobile, cât şi 

imobile, dacă dintr-o prevedere legală sau din natura lor nu rezultă contrariul. 

Cu privire la preţul locaţiunii, este acceptat principiul doctrinar potrivit căruia stabilirea în bani a 

chiriei nu este de esenţa locaţiunii.  Astfel, chiria poate fi stabilită în bani, dar şi în orice alte bunuri 

sau prestaţii (Art.1780 alin.(1)).  Potrivit Art.1780 alin.(2), dispoziţiile privitoare la stabilirea preţului 

vânzării sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi chiriei.  În opinia noastră, norma de trimitere de la 

Art.1780 alin.(2) are un grad de generalitate nerecomandabil pentru claritatea textului, enumerarea 

punctuală a articolelor la care se face referire fiind mai adecvată.125 

                                                      
125 Pentru stabilirea chiriei se poate face aplicarea Art.1661-Preţul determinabil, Art.1662-Determinarea preţului de către un 
terţ, şi Art.1664-Lipsa determinării exprese a preţului (respectiv alin.(1) referitor la preţul stabilit potrivit împrejurărilor şi 
alin.(2) privind preţul practicat în mod normal de vânzător).  Art.1663 privind determinarea preţului în funcţie de greutatea 
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Art.1781 codifică doctrina, afirmând consensualismul contractului de locaţiune, care se consideră 

încheiat îndată ce părţile au convenit asupra bunului şi asupra preţului. 

Art.1782 introduce reguli noi privind soluţionarea conflictului dintre locatari în situaţia unor locaţiuni 

succesive.  Astfel, dacă obiectul locaţiunii îl constituie un imobil, are prioritate cel care şi-a notat 

dreptul în cartea funciară, dacă este vorba despre un mobil supus unor formalităţi de publicitate, 

conflictul se rezolvă în favoarea locatarului care a îndeplinit cel dintâi aceste formalităţi, iar în cazul 

celorlalte bunuri, în favoarea locatarului care a intrat cel dintâi în folosinţa bunului, dispoziţiile 

Art.1275 (privind transmiterea succesivă a unui bun mobil) aplicându-se în mod corespunzător.126 

Cu titlu de noutate, Art.1783 NCC reglementează o durată maximă a locaţiunii, aceasta neputând fi 

mai mare de 30 de ani.  Dacă părţile stipulează un termen mai lung, acesta se reduce de drept la 30 de 

ani.  Prin Proiectul LPA NCC se propune prelungirea acestui termen la 49 de ani, cel mai probabil 

pentru a pune această reglementare în acord cu legislaţia concesiunilor. 

După modelul CCI, Art.1785 NCC reglementează reguli de stabilire a duratei locaţiunii fără o durată 

determinată contractual, dacă se înţelege că părţile nu şi-au dorit să contracteze pe un termen 

nedeterminat.  Din modul de formulare a Art.1785 reiese că primează regula stabilirii duratei potrivit 

uzanţelor (această ipoteză nu este preluată din CCI),127 iar în lipsa uzanţelor, locaţiunea se consideră 

încheiată:  a) pentru un an, în cazul locuinţelor nemobilate sau spaţiilor pentru exercitarea unei profesii 

ori întreprinderi;128  b) pe durata corespunzătoare unităţii de timp pentru care s-a calculat chiria, în 

cazul bunurilor mobile ori în acela al camerelor sau apartamentelor mobilate;  c) pe durata locaţiunii 

imobilului, în cazul bunurilor mobile puse la dispoziţia locatarului pentru folosinţa unui imobil. 

Art.1783 şi Art.1785 NCC sunt reglementate după modelul Art.1573 şi Art.1574 CCI.129  În opinia 

noastră, legiuitorul român a preluat însă doar forma, nu şi spiritul normelor din CCI. 

Potrivit doctrinei europene, Art.1573 CCI consacră, de fapt, o regulă în dreptul civil italian, în sensul 

că nu sunt permise locaţiunile pe durată nedeterminată, iar Art.1574 CCI întăreşte această regulă prin 

consacrarea unor termene legale pentru locaţiunile a căror termen este stipulat de părţi ca fiind 

nelimitat.  Prin urmare, în reglementarea italiană, se prezumă absolut că părţile nu au contractat pe 

durată nedeterminată, tocmai pentru că o astfel de clauză nu este valabilă.  Noul Art.1785 NCC 

reglementează durata legală a contractelor care se presupune că nu s-a dorit a fi încheiate pe durată 

                                                                                                                                                                      

lucrului vândut nu ni se pare a face obiectul normei de trimitere.  În ceea ce priveşte chiria determinabilă (similar cu preţul 
determinabil reglementat la Art.1661) sau determinarea chiriei de către un terţ numit de părţi (Art.1662 alin.(1)), doctrina 
recunoaşte aceste ipoteze în materia locaţiunii.  Ni se pare fezabilă şi reglementarea determinării de către instanţă a chiriei pe 
care terţul numit de părţi nu o determină, similar cu Art.1662 alin.(2)-(3), dar termenele reglementate la Art.1662 (6 luni 
pentru determinarea preţului de către expertul numit de părţi sau un an pentru declararea nulităţii vânzării în cazul în care 
preţul nu este determinat potrivit procedurii specificate) nu par convenabile în materia locaţiunii, timpul fiind de o importanţă 
deosebită.  Din acest punct de vedere, ar fi fost recomandabil ca procedura de determinare a chiriei de către un terţ, cu 
sprijinul instanţei, să facă obiectul unei reglementări speciale în capitolul privind locaţiunea. 
126 Alin.(3) conţine o exprimare deficitară:  "a intrat în folosinţa bunului".  Art.1275 se suprapune parţial cu Art.1782;  
considerăm că ar fi trebuit evitată norma de trimitere (mai ales că Art.1275 tratează transmiterea proprietăţii). 
127 Ne exprimăm unele îndoieli privind aplicarea imediată a acestei reguli, având în vedere că uzanţele privind durata 
locaţiunii nu sunt consolidate, dar nu excludem posibilitatea ca acest text să îşi găsească aplicarea în viitor. 
128 Prin Proiectul LPA NCC se înlocuieşte sintagma „exercitarea unei profesii ori întreprinderi” cu „exercitarea activităţii 
unui profesionist”, noţiunea de profesionist având o definiţie legală la Art.3 NCC. 
129 Având în vedere că cele două articole tratează durata locaţiunii, ar fi fost adecvată o reglementare unitară, respectiv prin 
două articole consecutive, la fel ca în CCI. 
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nedeterminată, prin urmare o ipoteză diferită de reglementarea italiană, deoarece NCC admite în fapt 

încheierea locaţiunilor pe durată nedeterminată, astfel cum reiese din chiar textul Art.1785 (sub 

rezerva termenului maxim al locaţiunii reglementat la Art.1783 NCC).130 

Reglementarea italiană este logică, regula principală fiind că nu sunt permise locaţiunile pe durată 

nedeterminată.  Dispoziţiile NCC privind durata locaţiunii sunt însă inconsistente, pentru că stabilesc 

termene legale pentru locaţiunile fără termen determinat contractual (Art.1785), permit încheierea 

contractelor de locaţiune pe durată nedeterminată (a se vedea, de exemplu, Art.1785, Art.1810, 

Art.1816), dar legiferează şi o limită maximă legală pentru locaţiuni (Art.1783), golind astfel de orice 

semnificaţie conceptul de locaţiune pe durată nedeterminată, deşi sintagma este folosită în continuare 

de legiuitor. 

Mai mult, CCI (Art.1597) reglementează şi tacita relocaţiune, cu referire specială la situaţia 

locaţiunilor încheiate pentru o durată determinată legal potrivit Art.1574 CCI (echivalentului Art.1785 

NCC), prelungirea urmând a se face pentru aceeaşi durată.  Or, potrivit Art.1810 alin.(2) NCC, ca 

urmare a aplicării mecanismului tacitei relocaţiuni, noua locaţiune se va considera încheiată pe durată 

nedeterminată.131  Ni se pare că regulile stricte instituite prin Art.1785 sunt subminate de intervenţia 

tacitei relocaţiuni care instaurează un nou contract de locaţiune pe o durată nedeterminată. 

În opinia noastră, ar fi fost mai simplu să se stabilească, în toate cazurile de locaţiune încheiată fără 

specificarea termenului, prezumţia încheierii contractului pe durată nedeterminată.  Părţile sunt 

protejate în astfel de cazuri prin incidenţa Art.1816 NCC, care reglementează denunţarea unilaterală a 

contractelor încheiate pe durată nedeterminată. 

Potrivit Art.1784 alin.(1), dispoziţiile privitoare la incapacităţile prevăzute la Art.1654 şi Art.1655 sunt 

aplicabile, în mod corespunzător, şi locaţiunii.  Prin urmare, şi în cazul locaţiunii se aplică 

incapacităţile de la vânzare specifice unor categorii de persoane care, în baza unui contract sau ca 

urmare a exercitării unei funcţii sau deţinerii unei calităţi, sunt mandatate să facă acte de administrare 

cu privire la bunurile altuia.  Înţelegem că aplicarea dispoziţiilor a Art.1654 referitor la incapacităţi de 

a cumpăra în materia locaţiunii se traduce prin aceea că respectivele persoane cu puteri de administrare 

nu pot lua în locaţiune bunuri pe care le gestionează.  Mai complicată ni se pare aplicarea Art.1655 

care priveşte incapacităţi de a vinde.  Trecând peste dificultăţile de interpretare acestui articol, chiar 

raportat la contractul de vânzare, ni se pare că aplicarea corespunzătoare a normei în materia locaţiunii 

nu poate fi interpretată ca antrenând o transformare a incapacităţii de a vinde bunuri proprii într-o 

incapacitate de a da în locaţiune bunuri proprii, mai ales că Art.1655 se referă la o plată singulară ce se 

face din patrimoniul administrat, şi nu la plăţi succesive de natura chiriei.  Considerăm că, în această 

materie delicată incapacităţilor, normele de trimitere ar trebui evitate, prima opţiune fiind o 

reglementare specială pentru cazul particular vizat. 

                                                      
130 Estimăm că, în practică, în situaţia unui contract de locaţiune care nu conţine o clauză privind durata, va fi dificil de 
probat că părţile nu au dorit să contracteze pe durată nedeterminată. 
131 În ipoteza noastră, dacă un apartament mobilat este închiriat cu plata chiriei pentru o lună (Art.1785 lit.b)), fără 
specificarea duratei închirierii, se consideră că locaţiunea a fost încheiată pentru o lună, dar, după trecerea acestui interval de 
timp, contractul se transformă în contract pe durată nedeterminată în temeiul dispoziţiilor legale privind tacita relocaţiune. 
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Potrivit Art.1784 alin.(2), sunt aplicabile, prin analogie, şi dispoziţiile Art.1643 (de fapt, Art.1653), 

inclusiv atunci când există litigiu cu privire la dreptul de proprietate asupra bunului ce urmează a face 

obiectul locaţiunii.132 

De asemenea, ca noutate, se dispune că, în lipsa unei prevederi legale diferite, locaţiunile încheiate de 

persoanele care, potrivit legii, nu pot face decât acte de administrare nu vor depăşi 5 ani (alin.(3)). 

2. „Obligaţiile locatorului” 

[Art.1786-1795]  NCC menţine reglementarea Art.1420 CC privind obligaţiile principale 

ale locatorului, respectiv obligaţia de predare, de menţinere a bunului în stare corespunzătoare de 

folosinţă şi de a asigura folosinţa liniştită şi utilă pe toată durata locaţiunii (Art.1786). 

Cu privire la predarea bunului, suplimentar faţă de Art.1421 pct.1 CC, NCC codifică doctrina şi 

menţionează că obligaţia de predare acoperă şi accesoriile bunului (Art.1787). 

Alin.(1) al Art.1788 reglementează obligaţia locatorului de a efectua reparaţiile necesare menţinerii 

bunului în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei 

(Art.1420 pct.2, Art.1421 pct.2 CC).  NCC codifică doctrina în ceea ce priveşte obligaţia locatarului de 

a efectua reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului, obligaţie 

reglementată actualmente expres doar pentru închirierea de imobile (Art.1788 alin.(2)). 

Potrivit Art.1788 alin.(3), dacă locatorul, deşi încunoştinţat, nu efectuează reparaţiile necesare, 

locatarul poate efectua aceste reparaţii, locatorul fiind obligat să restituie, în afara sumelor avansate de 

locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor.  Este, astfel, modificată abordarea 

doctrinară, care făcea aplicarea Art.1077 CC şi în această materie, arătând că locatarul trebuie să ceară 

justiţiei permisiunea de a efectua reparaţiile în contul locatorului. 

În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor care ar cădea în 

sarcina acestuia din urmă, ipoteza efectuării reparaţiilor urgente fără autorizarea justiţiei fiind admisă 

anterior şi de doctrină.  În acest caz, dobânzile la sumele avansate nu pot curge decât de la data 

înştiinţării (alin.(3)).133 

Art.1789 consacră detaliat obligaţia locatorului de asigurare a folosinţei liniştite şi utile a bunului, 

locatorul fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea 

folosinţă.  De altfel, doctrina românească a interpretat în acelaşi sens reglementarea actuală. 

NCC reiterează obligaţia locatorului de garanţie contra viciilor într-o formă similară actualului 

Art.1422 pct.1 CC.  Este consacrată regula doctrinară potrivit căreia garanţia subzistă indiferent dacă 

viciile existau dinainte ori au survenit în cursul locaţiunii, având în vedere că obligaţia de garanţie a 

locatorului (spre deosebire de cea a vânzătorului), este succesivă (Art.1790 alin.(1)).  De asemenea, 

                                                      
132 Cu privire la acest text, am remarcat o eroare materială în ceea ce priveşte norma de trimitere care se referă, în fapt, la 
Art.1653 referitor la incapacităţi de a cumpăra drepturi litigioase (nu la Art.1643 care priveşte pierirea parţială a bunului ce 
face obiectul restituirii).  Această eroare a fost însă sesizată şi în Proiectul LPA NCC care propune corectarea erorii materiale, 
motiv pentru care nu vom mai insista cu privire la acest aspect. 
133 Deşi nu mai este necesar acordul instanţei pentru ca locatarul să facă reparaţiile care sunt în sarcina locatorului, nu s-a 
procedat la o reglementare legală a nivelului dobânzii (de exemplu,. dobânda de referinţă a BNR), motiv pentru care, în 
vederea acordării daunelor cominatorii, locatarul va trebui să apeleze în continuare la justiţie.  De asemenea, ar fi fost util să 
se specifice că locatarul poate reţine sumele datorate de locator din chirie. 
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prin codificarea doctrinei, este reglementată obligaţia locatorului de a nu răspunde pentru viciile 

aparente la data încheierii contractului, decât dacă astfel de vicii au cauzat prejudicii vieţii, sănătăţii 

sau integrităţii corporale a locatarului (Art.1790 alin.(2)). 

Proiectul LPA NCC aduce o îmbunătăţire alin.(2) al Art.1790, adăugând regula potrivit căreia 

locatorul nu răspunde pentru viciile aparente pe care locatarul nu le-a reclamat în condiţiile Art.1690 

alin.(3) din materia vânzării, prin urmare imediat după predare, în concordanţă cu obligaţia locatorului 

de a preda bunul în stare corespunzătoare utilizării acestuia (Art.1787 NCC).  

În ceea ce priveşte efectele garanţiei contra viciilor, este legiferată abordarea doctrinară privind dreptul 

locatarului de a solicita o scădere proporţională a chiriei sau chiar rezilierea contractului, dacă viciile 

sunt atât de grave încât, dacă le-ar fi cunoscut, locatarul nu ar fi luat bunul în locaţiune (Art.1791 

alin.(1)), şi este reiterată prevederea actuală (Art.1085, Art.1422 pct.2 CC), privind obligaţia 

locatorului de rea-credinţă de dezdăunare atunci când aceste vicii aduc vreun prejudiciu locatarului 

(Art.1791 alin.(2)). 

Similar cu materia vânzării, NCC asimilează garanţia pentru lipsa calităţilor convenite materiei 

garanţiei contra viciilor ascunse (Art.1792). 

Este menţinută prevederea actuală (Art.1426 CC) potrivit căreia locatorul nu este ţinut sa îl garanteze 

pe locatar de tulburarea cauzată prin fapta unui terţ care nu pretinde vreun drept asupra bunului 

(Art.1793 teza I).  Nu mai este reluată prevederea privind posibilitatea locatarului de a se apăra prin 

acţiuni posesorii, în nume personal, dar acest drept este recunoscut locatarului prin Art.949 alin.(2) 

NCC. 

Ca noutate, garanţia este datorată dacă tulburările începute înaintea predării bunului îl împiedică pe 

locatar sa îl preia, caz în care sunt aplicabile dispoziţiile Art.1794 alin.(2) (referitoare la dreptul 

locatarului de a solicita scăderea chiriei sau rezilierea contractului) (Art.1793 teza a II-a). 

În cazul tulburărilor de drept provenind de la un terţ, locatorul este dator sa îl apere pe locatar chiar şi 

în lipsa unei tulburări de fapt, similar cu obligaţia locatarului de apărare a locatorului contra 

uzurpărilor, reglementată de Art.1433 CC (alin.(1) teza I).  Dacă locatarul este lipsit în tot sau în parte 

de folosinţa bunului, locatorul trebuie să îl despăgubească pentru toate prejudiciile suferite din această 

cauza, dispoziţie conformă cu abordarea doctrinară care recunoaşte dreptul locatarului la daune-

interese în această situaţie (Art.1794 alin.(1) teza a II-a). 

NCC statuează că, indiferent de gravitatea tulburării, dacă i-a comunicat-o locatorului, fără ca acesta să 

o înlăture de îndată, locatarul poate cere o scădere proporţională a chiriei (Art.1794 alin.(2) teza I).134  

Prevederea reprezintă o reiterare a dispoziţiei Art.1427 CC, completată cu obligaţia locatarului de a 

înştiinţa locatorul, în acord cu doctrina. 

Potrivit Art.1794 alin.(2) teza a II-a, dacă tulburarea este atât de gravă încât, dacă ar fi cunoscut-o, 

locatarul nu ar fi contractat, el poate rezilia contractul în condiţiile legii.  Această reglementare ni se 

pare deficitară şi incompletă.  Pentru rezilierea contractului în această materie este mai puţin 

                                                      
134 Considerăm că sintagma „indiferent de gravitatea tulburării” este discutabilă, deoarece ar putea fi interpretată în sensul că 
locatarul poate pretinde scăderea chiriei chiar dacă nu există vreo tulburare a folosinţei, ceea ce ar fi o sancţiune excesivă 
pentru locator. 
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importantă cunoaşterea sau necunoaşterea motivului de tulburare, esenţiale fiind alte împrejurări, 

respectiv pierderea sau reducerea esenţială a folosinţei datorate tulburării.  Considerăm că s-a optat 

pentru o reglementare similară cu cea din materia vânzării, deşi în acest caz nu se protejează 

proprietatea, ci folosinţa, şi că s-a omis nejustificat a se reglementa expres dreptul locatarului de a cere 

rezilierea contractului dacă acesta nu mai poate fi executat sau dacă folosinţa lucrului a fost prea mult 

micşorată. 

Dacă locatarul cunoştea cauza de evicţiune la data încheierii contractului, acesta nu are dreptul la 

daune-interese (Art.1794 alin.(3)). 

Sub titulatura „Chemarea în garanţie a locatorului”, Art.1795 alin.(1) reiterează norma consacrată de 

Art.1428 CC, dispunând că, dacă locatarul este chemat în judecată de un terţ care pretinde un drept 

(inclusiv de servitute) asupra bunului, şi există riscul pierderii, în tot sau în parte, a folosinţei bunului, 

el are dreptul sa ceară introducerea în proces a locatorului, în condiţiile codului de procedură civilă. 

Din titlul articolului deducem că soluţia alternativă a Art.1428 CC, respectiv arătarea titularului 

dreptului, nu a fost reluată explicit deşi, având în vedere caracteristicile tulburării, s-ar putea dovedi 

mai aplicată în practică.  De asemenea, textul nu tratează răspunderea locatorului faţă de locatar în 

condiţiile în care acesta din urmă a ales să nu îl înştiinţeze/să nu îl cheme în proces.  Potrivit doctrinei, 

în această situaţie, locatorul nu răspunde pentru prejudiciile cauzate locatarului prin tulburarea de drept 

dacă poate dovedi că ar fi avut mijloace potrivite pentru a respinge pretenţiile terţului. 

Art.1795 alin.(2) reiterează regula de la Art.1433 pct.2 CC (privind obligaţia locatarului de a îl apăra 

pe locator împotriva uzurpărilor) şi codifică doctrina, în sensul că locatarul va fi ţinut să îl 

despăgubească pe locator de toate prejudiciile suferite ca urmare a necomunicării de către locatar a 

tulburării.  Cu titlu de noutate, locatarul nu va ţinut să plătească despăgubiri dacă dovedeşte că 

locatorul nu ar fi avut câştig de cauză sau că, deşi a avut cunoştinţă de tulburare, nu a acţionat. 

Art.1794-1795 menţionate mai sus condensează atât obligaţia locatorului de garanţie împotriva 

tulburărilor de drept provenite de la un terţ, cât şi obligaţia locatarului de a îl proteja pe locator de 

astfel de uzurpări, obligaţii tratate separat atât de reglementarea actuală, cât şi de doctrină, cu 

consecinţa unei reglementări incomplete.  Ar fi fost mai adecvat, în opinia noastră, ca obligaţia 

locatarului de apărare a locatorului contra uzurpărilor să fi fost reglementată în sub-secţiunea 

consacrată obligaţiilor locatarului. 

În fine, NCC nu tratează modificarea contractuală a obligaţiei de garanţie contra viciilor sau 

tulburărilor folosinţei.  Nu credem că această tăcere a NCC semnifică invalidarea unor astfel de clauze 

de agravare, limitare sau înlăturare a răspunderii, recunoscute anterior şi de doctrina românească.  Din 

acest motiv, considerăm că o dispoziţie expresă privind posibilitatea de modificare convenţională a 

răspunderii ar fi fost utilă din perspectiva intenţiei legiuitorului de a consacra prin NCC o reglementare 

comprehensivă.  De altfel, CCI, care este sursa de inspiraţie pentru numeroase noutăţi din materia 

locaţiunii, conţine o normă privind limitarea convenţională a răspunderii locatorului (Art.1579 CCI). 
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3. Obligaţiile locatarului 

[Art.1796-1804]  Art.1796 legiferează o reglementare extinsă a obligaţiilor principale ale 

locatarului, acestea fiind:  a) să ia în primire bunul dat în locaţiune (de inspiraţie doctrinară);  b) să 

plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract (corespunzător Art.1429 pct.2. CC);  

c) să folosească bunul cu prudenţă şi diligenţă (corespunzător Art.1429 pct.1 CC);  d) să restituie bunul 

la încetarea, din orice cauză, a contractului de locaţiune (reglementare, de asemenea, inspirată de 

doctrină).  În ceea ce priveşte obligaţia reglementată de Art.1796 lit.c), s-a optat pentru înlocuirea 

expresiei „ca un bun proprietar" cu expresia „cu prudenţă şi diligenţă", pentru a reflecta interpretarea 

doctrinei în sensul că vinovăţia locatarului se apreciază după tipul abstract al omului prudent şi 

diligent. 

Data plăţii chiriei este, în principal, data stipulată de părţi în contract, regulă subînţeleasă din Art.1797 

alin.(1).  Textul stabileşte reguli pentru determinarea datei în cazul în care părţile nu au convenit-o 

contractual.  Astfel, într-o asemenea situaţie, data se va stabili în principal, potrivit uzanţelor,135 şi, în 

subsidiar, la anumite termene prevăzute de Art.1797 alin.(2) NCC, termene ce depind de durata 

contractului.  Chiria se plăteşte:  a) în avans pentru toată durata contractului, dacă aceasta nu depăşeşte 

o lună;  b) în prima zi lucrătoare a fiecărei luni, dacă durata locaţiunii este mai mare de o lună, dar mai 

mică de un an;  c) în prima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, dacă durata locaţiunii este de cel puţin un 

an. 

Contractele de locaţiune încheiate în formă autentică, precum şi cele încheiate prin înscris sub 

semnătură privată şi înregistrate la organele fiscale,136 constituie, în condiţiile legii, titluri executorii 

pentru plata chiriei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract (Art.1798).137 

Art.1799 reiterează şi reformulează actualul Art.1429 CC privind obligaţiile locatarului privind 

folosirea bunului.  Astfel, locatarul este obligat să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi 

diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite 

împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl 

foloseşte.  Considerăm că destinaţia „potrivit căreia locatarul îl foloseşte" poate lăsa loc abuzurilor.  

Este probabil că legiuitorul a intenţionat a se referi la alte elemente ale contractului din care s-ar putea 

prezuma destinaţia (de exemplu,. locatarul este avocat, deci bunul imobil este închiriat pentru un birou 

de avocatură).  Deşi nu ne îndoim că practica va consacra o interpretare adecvată, o formulare clară ar 

fi fost recomandabilă. 

                                                      
135 După cum am mai arătat şi în alte ocazii, având în vedere că uzanţele în materie de locaţiune nu sunt consolidate, acest 
text nu va avea, cel mai probabil, o aplicare imediată, fiind însă util pentru viitor. 
136 Cu privire la înregistrarea contractului de locaţiune la organele fiscale, atragem atenţia că o astfel de înregistrare este 
obligatorie doar pentru locatori persoane fizice, în scopul impozitării.  Persoanele juridice nu sunt obligate la acest tip de 
înregistrare, deoarece veniturile din locaţiuni sunt reflectate în contabilitate, fiind obligatoriu de înregistrat doar situaţiile 
financiare care conţin informaţiile relevante privind aceste contracte.  Prin urmare, sintagma „înregistrate la organele fiscale” 
trebuie interpretată în sens larg, ca incluzând orice modalitate prin care contractul de locaţiune este avut în vedere la calculul 
impozitului către bugetul de stat, inclusiv din perspectiva persoanelor juridice.  În acest caz însă, caracterul executoriu al 
contractului de locaţiune încheiat de către locatorii persoane juridice va trebui fie prezumat (în temeiul unui text de lege), fie 
probat cu o serie de documente, de la contractul propriu-zis, înregistrări contabile, elemente bilanţiere, până la dovada 
înregistrării situaţiilor financiare la organele fiscale.  Pentru a evita o asemenea situaţie, se poate proceda la o completare a 
normelor fiscale, prin care să se acorde şi persoanelor juridice dreptul de a opta pentru înregistrarea directă, fără consecinţe 
fiscale, a contractelor de locaţiune la organele fiscale (acest lucru nefiind posibil la această dată, în lipsa unui temei legal). 
137 Prin Proiectul LPA NCC se completează acest Art.1798 cu „termenele şi modalităţile stabilite […] în lege”, în lipsa unor 
termene contractuale, cel mai probabil în considerarea Art.1797 NCC. 



 

291 
 

În cazul în care locatarul schimbă forma ori destinaţia bunului, sau îl foloseşte abuziv, locatorul are 

dreptul de a rezilia contractul (similar reglementării actuale a Art.1430 CC).  Este codificată doctrina 

privind dreptul locatorului de a cere, alternativ sau cumulativ, şi daune-interese în această situaţie 

(Art.1800). 

Art.1801 reglementează, ca noutate de inspiraţie doctrinară, obligaţia locatarului de a îi transmite 

locatorului o notificare cu privire la necesitatea efectuării reparaţiilor care sunt în sarcina acestuia din 

urmă, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror alte cheltuieli.  Textul este 

consistent cu Art.1788 alin.(3) NCC. 

Art.1802 menţine regula potrivit căreia reparaţiile locative sunt în sarcina locatarului (similar Art.1421 

pct.2 CC).  NCC reglementează însă acelaşi aspect şi la Art.1788 alin.(2), motiv pentru care Art.1802 

ne apare ca redundant. 

Cu privire la lipsa de folosinţă a bunului în caz de reparaţii urgente, NCC preia şi reformulează 

prevederile actuale ale Art.1425 CC, cu singura diferenţă că termenul actual de 40 de zile considerat 

acceptabil pentru efectuarea reparaţiilor de către locator este redus la 10 zile, în acord cu realităţile 

actuale (Art.1803). 

Cu titlu de noutate, este legiferată obligaţia locatarului de a permite examinarea bunului de către 

locator, precum şi accesul unor persoane cu care locatorul doreşte să intre în relaţii contractuale având 

ca obiect proprietatea sau folosinţa bunului, cu condiţia ca prin aceasta să nu i se cauzeze locatarului o 

stânjenire nejustificată a folosinţei bunului (Art.1804). 

4. Sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune 

[Art.1805-1808]  NCC codifică, într-o serie de articole, doctrina în ceea ce priveşte 

sublocaţiunea şi cesiunea contractului de locaţiune. 

Potrivit Art.1805 NCC, locatarul are dreptul de a subcontracta şi de a ceda contractul, dacă această 

facultate nu i-a fost interzisă în mod expres, similar cu actualul Art.1418 CC reglementat în materia 

închirierii imobilelor.  Teza a II-a a Art.1805 consacră expres regula potrivit căreia dacă bunul este 

mobil, sublocaţiunea ori cesiunea nu este permisă decât cu acordul scris al locatorului. 

În conformitate cu Art.1806 alin.(1), interdicţia sublocaţiunii include şi interdicţia cesiunii, nu şi 

invers.  Atât interdicţia sublocaţiunii, cât şi interdicţia cesiunii, se interpretează ca privind 

sublocaţiunea/cesiunea totală sau parţială (Art.1806 alin.(2)). 

Ca efect al sublocaţiunii, NCC reglementează o acţiune directă a locatorului împotriva sublocatarului 

până la concurenţa chiriei pe care acesta din urmă o datorează locatarului principal, precum şi pentru 

executarea celorlalte obligaţii asumate prin contractul de sublocaţiune (Art.1807 alin.(1) teza I, 

alin.(3)).  Dreptul locatorului subzistă chiar dacă sublocatarul a plătit anticipat chiria, şi chiar când 

creanţa având ca obiect chiria datorată în temeiul sublocaţiunii a fost cedată de locatarul principal 

(Art.1807 alin.(1) teza a II-a, alin.(2)). 

Spre deosebire de concepţia doctrinară actuală potrivit căreia cesiunea contractului de locaţiune 

reprezintă doar o cesiune a dreptului de folosinţă, nu şi a obligaţiei de plată a chiriei, NCC consacră 

cesiunea contractului în totalitatea sa.  Astfel, potrivit Art.1808, ca efect al cesiunii locaţiunii, 
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cesionarul dobândeşte drepturile şi este ţinut de obligaţiile locatarului izvorâte din contractul de 

locaţiune, fiind aplicabile dispoziţiile NCC privind cesiunea contractului şi în acest caz. 

5. Expirarea termenului şi tacita relocaţiune 

[Art.1809-1810] Potrivit Art.1809, expirarea termenului locaţiunii atrage încetarea de drept a 

contractului, la fel ca în reglementarea actuală (Art.1436 pct.1 CC). 

Ca noutate, potrivit Art.1809 alin.(2)-(3), contractul încheiat pe durată determinată şi constatat prin 

înscris autentic sau prin înscris sub semnătură privată, şi înregistrat la organul fiscal competent, 

constituie, în condiţiile legii, titlu executoriu la expirarea termenului.138 

Similar cu Art.1437 CC, Art.1810 reglementează tacita relocaţiune, care are ca efect reînnoirea 

locaţiunii, în condiţiile celei vechi, inclusiv în privinţa garanţiilor, cu menţiunea că noua locaţiune se 

va considera încheiată pe durată nedeterminată, dacă prin lege sau convenţia părţilor nu se prevede 

altfel. 

6. Înstrăinarea bunului dat în locaţiune 

[Art.1811-1815]  Contractul de locaţiune este opozabil faţă de dobânditor în situaţia în care 

bunul dat în locaţiune este înstrăinat, în temeiul ordinii de prioritate stabilite de Art.1811 NCC:  a) în 

cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dacă locaţiunea a fost notată în cartea funciară;  b) în cazul 

imobilelor neînscrise în cartea funciară, dacă data certă a locaţiunii este anterioară datei certe a 

înstrăinării;  c) în cazul mobilelor supuse unor formalităţi de publicitate, dacă locatarul a îndeplinit 

aceste formalităţi;  d) în cazul celorlalte bunuri mobile, dacă la data înstrăinării bunul se află în 

folosinţa locatarului.  Reglementarea actuală (Art.1441 CC) se referă expres doar la imobile şi instituie 

doar regula opozabilităţii contractelor de locaţiune încheiate prin înscris autentic sau prin înscris sub 

semnătură privată, dar cu dată certă. 

Încetarea locaţiunii în caz de înstrăinare are loc în cazul în care prin contractul de locaţiune s-a 

prevăzut această cauză de încetare (Art.1812 alin.(1)).139  Soluţia este subînţeleasă şi de Art.1441 CC.  

Potrivit Art.1812 alin.(2), dacă s-a stipulat în contractul de locaţiune încetarea în caz de înstrăinare, 

locaţiunea rămâne opozabilă dobânditorului chiar şi după ce locatarului i s-a notificat înstrăinarea, 

pentru un termen de două ori mai mare decât termenul de preaviz aplicabil notificării denunţării 

contractului conform Art.1816 alin.(2).  Termenul este elementul principal de noutate din noua 

reglementare, Art.1443 CC făcând referire doar la termenul de preaviz stabilit potrivit obiceiului 

locului. 

Spre deosebire de norma actuală (Art.1442 CC), noua reglementare prevede că locatorul (sau 

dobânditorul) nu datorează daune locatarului în această situaţie, dacă respectă termenul de preaviz 

special prevăzut la alin.(2) (Art.1812 alin.(3)). 

                                                      
138 Cu privire la înregistrarea contractului la organul fiscal competent, a se vedea comentariile noastre de la Nota de subsol 
136 referitoare la Art.1798 NCC. 
139 Prin Proiectul LPA NCC s-a optat pentru o formulare mai clară a acestui alineat, care însă nu diferă pe fond de soluţia 
actuală. 
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În raporturile dintre locatar şi dobânditor, dacă contractul de locaţiune este opozabil dobânditorului 

potrivit Art.1811, dobânditorul se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile locatorului care izvorăsc din 

locaţiune (Art.1813 alin.(1)). 

De asemenea, NCC instituie regula solidarităţii dintre dobânditor şi locatorul iniţial, dacă primul nu 

respectă locaţiunea (Art.1813 alin.(2)).  Prin Proiectul LPA NCC se propune eliminarea solidarităţii şi 

înlocuirea textului cu un altul ce reglementează doar obligaţia locatorului iniţial de a răspunde pentru 

prejudiciile cauzate locatarului anterior înstrăinării.  Salutăm această modificare, deoarece solidaritatea 

dintre locatorul iniţial şi dobânditor nu pare o soluţie fericită, din moment ce, prin efectul Art.1813 

alin.(1), dobânditorul se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile locatorului. 

În opinia noastră, prevederea legală menţionată ar fi trebuit să reglementeze şi răspunderea locatorului 

iniţial în situaţia în care contractul de locaţiune nu este opozabil dobânditorului potrivit Art.1811 (iar 

Art.1812 nu are incidenţă), şi acesta din urmă invocă inopozabilitatea.  În acest caz, potrivit doctrinei, 

locatorul este obligat să respecte contractul, cu alte cuvinte să îl despăgubească pe locatar pentru orice 

prejudicii, similar cu Art.1813 alin.(2), astfel cum este modificat prin Proiectul LPA NCC. 

Dobânditorul se subrogă în drepturile izvorând din garanţiile constituite de locatar pentru îndeplinirea 

obligaţiilor sale, date în favoarea locatorului (Art.1814). 

Plata anticipata a chiriei şi cesiunea creanţei privind chiria nu pot fi opuse dobânditorului decât dacă 

au făcut obiectul formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, înainte ca înstrăinarea să devină 

opozabilă locatarului, sau dacă plata anticipată ori cesiunea a fost cunoscută de dobânditor pe altă cale 

(Art.1815). 140 

7. Încetarea contractului 

[Art.1816-1823]  Art.1816 reglementează condiţiile denunţării contractului la iniţiativa 

uneia dintre părţi.  Potrivit alin.(1)-(2), dacă locaţiunea a fost făcută fără determinarea duratei, oricare 

dintre părţi poate denunţa contractul prin notificare, cu nerespectarea termenului de preaviz stabilit de 

lege sau, în lipsă, de uzanţe.  Reglementarea este similară cu Art.1436 pct.2 CC, cu deosebirea că se 

introduce, ca prioritar, termenul de preaviz legal şi, în subsidiar uzanţele („obiceiul locului” în 

reglementarea actuală).  Deşi textul nu precizează expres, termenul de preaviz poate fi stabilit prin 

convenţia părţilor, caz în care acest termen va avea prioritate. 

Potrivit Art.1816 alin.(3), la împlinirea termenului de preaviz, obligaţia de restituire a bunului devine 

exigibilă, iar „contractul de locaţiune încheiat în condiţiile prevăzute la Art.1809 alin.(2) sau alin.(3)”, 

constituie titlu executoriu cu privire la această obligaţie. 

Neexecutarea obligaţiilor născute din contract conferă părţii prejudiciate dreptul de a rezilia locaţiunea, 

cu daune-interese dacă este cazul, potrivit legii (Art.1817).  Exprimarea nu este cea mai fericită, 

prezumând prejudiciul produs celeilalte părţi, fără a specifica de la cine provine neexecutarea, dar 

                                                      
140 Prin Proiectul LPA NCC se propune o formulare mai detaliată, în sensul că se face referire expresă la formalităţile de 
publicitate prin înscrierea la arhivă sau, după caz, în cartea funciară, în funcţie de obiectul locaţiunii, evitându-se astfel 
interpretarea că acest articol s-ar aplica doar locaţiunii de imobile. 
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Proiectul LPA NCC are în vedere modificarea acestui articol.141  Noua normă nu mai condiţionează 

rezilierea de neexecutarea obligaţiilor „principale”, acestea fiind cele care atrag rezilierea potrivit 

textului actual (Art.1439 pct.2 CC).  Omisiunea este însă complinită de reglementarea din materia 

cadru a rezilierii, potrivit căreia creditorul obligaţiei nu va avea dreptul la reziliere dacă neexecutarea 

este de mică însemnătate, cu excepţia neexecutărilor repetate (Art.1551 alin.(1) NCC). 

NCC menţine regulile actuale (Art.1423 CC) privind imposibilitatea folosirii bunului, fie ea totală sau 

parţială, şi le completează în acord cu interpretarea doctrinară.  Astfel, locaţiunea încetează de drept 

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinaţiei stabilite, prin urmare 

indiferent dacă această imposibilitate de folosire se datorează cazului fortuit (similar Art.1423 CC) sau 

culpei uneia dintre părţi (interpretarea doctrinară) (Art.1818 alin.(1)).  Este păstrată soluţia alternativă 

a rezilierii sau a reducerii proporţionale a chiriei, în caz de imposibilitate parţială de folosire (Art.1818 

alin.(2)).  Separat, se precizează şi incidenţa regulilor privind reparaţiile, dacă bunul este doar 

deteriorat, caz în care locaţiunea continuă (Art.1818 alin.(3)).  În conformitate cu doctrina, dacă 

imposibilitatea totală/parţială de folosire a bunului este fortuită, locatarul nu are drept la daune-interese 

(Art.1818 alin.(4)). 

Desfiinţarea titlului locatorului determină încetarea de drept a contractului, potrivit soluţiei doctrinare 

(Art.1819 alin.(1)).  Cu titlu de noutate, se introduce o reglementare pentru protecţia locatarului de 

bună-credinţă, în temeiul teoriei proprietarului aparent.  Astfel, locaţiunea va continua sa producă 

efecte şi după desfiinţarea titlului locatorului pe durata stipulată de părţi (similar derogării admise de 

doctrină şi practică), fără însă a se depăşi un an de la data desfiinţării titlului locatorului (Art.1819 

alin.(2)). 

Potrivit Art.1820 alin.(1), moartea locatorului sau a locatarului nu are ca efect încetarea locaţiunii, 

similar cu norma actuală (Art.1440 CC alin.(1)).  NCC inovează prin Art.1820 alin.(2), dispunând că, 

în cazul locaţiunii cu durată determinată, moştenitorii locatarului pot denunţa contractul în termen de 

60 de zile de la data la care au luat cunoştinţă de moartea locatarului şi de existenta locaţiunii. 

Similar cu Art.1431 CC, locatarul are obligaţia de restituire a bunului în starea în care l-a primit, 

prezumată a fi starea corespunzătoare potrivit destinaţiei sale, cu excepţia a ceea ce a pierit sau s-a 

deteriorat din cauza vechimii (Art.1821 alin.(1)-(2)).  Textul nu mai face referire la pieirea sau 

deteriorarea din cauza forţei majore, care este subînţeleasă, şi nici la obligaţia de restituire potrivit 

inventarului încheiat la predare.  De altfel, obligaţia de întocmire a inventarului nu este reglementată 

nici în norma actuală cu titlu imperativ, iar părţile vor avea şi pe viitor opţiunea de a întocmi, dacă este 

cazul, un asemenea inventar, pentru a proba starea bunului la predare şi conţinutul obligaţiei de 

restituire.  Art.1821 alin.(3) reglementează locul restituirii bunurilor mobile ca fiind locul predării. 

Cu privire la răspunderea locatarului pentru degradarea bunului închiriat, ipoteza reglementată de 

Art.1822 nu este diferită, pe fond, de reglementarea anterioară a Art.1434-1435 CC.  Ca noutate, este 

codificată expres răspunderea locatarului pentru faptele terţilor cărora le-a permis accesul la bun (nu 

doar pentru membrii familiei şi sublocatari, ca în reglementarea actuală). 

                                                      
141 Proiectul LPA NCC modifică acest articol, propunând următoarea formulare, mai adecvată:  „Atunci când, fără justificare, 
una dintre părţile contractului de locaţiune nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a 
rezilia locaţiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii”. 
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Până la acest moment, soluţia pentru îmbunătăţirile făcute de locatar era căutată în materia generală a 

obligaţiilor.  Art.1823 NCC consacră reguli explicite în privinţa drepturilor şi obligaţiilor părţilor la 

restituirea bunului cu privire la îmbunătăţirile făcute de locatar, având în vedere natura lucrărilor şi 

existenţa unui acord prealabil al locatorului.  Astfel, locatorul are dreptul de a păstra lucrările adăugate 

şi autonome efectuate asupra bunului pe durata locaţiunii.  În aceste condiţii, locatorul poate fi obligat 

la despăgubiri doar dacă lucrările au fost efectuate de locatar cu acordul său prealabil (alin.(1)).  Dacă 

lucrările au fost efectuate fără acordul prealabil al locatorului, acesta poate alege să ceară locatarului 

aducerea bunului în starea iniţială, precum şi plata de despăgubiri pentru orice pagubă ar fi cauzată 

bunului de către locatar (alin.(2)), iar acesta din urmă nu poate invoca dreptul de retenţie (alin.(3)). 

Potrivit Art.1823 alin.(4), „rămân aplicabile şi în acest caz dispoziţiile Art.1788 alin.(3)-(4)”.  Norma 

de trimitere este, în opinia noastră, deficitară.  Cele două texte menţionate privesc dreptul locatarului 

de a efectua reparaţiile necesare (prin urmare reparaţiile care sunt în mod principial în sarcina 

locatorului), în cazul în care locatorul nu reacţionează sau în situaţii de urgenţă.  Reparaţiile necesare 

sunt lucrări menite a menţine bunul în starea corespunzătoare pentru a fi folosit, şi nu îmbunătăţiri ale 

bunului în sensul Art.1823.  Este de la sine înţeles că locatorul nu îi poate imputa locatarului în aceste 

situaţii special reglementate (Art.1788 alin.(3)-(4)) lipsa acordului pentru efectuarea reparaţiilor 

necesare, şi nici nu îi poate cere locatarului aducerea bunului în starea iniţială (în temeiul Art.1823 

alin.(2)), deoarece reparaţiile necesare au tocmai scopul de a aduce bunul într-o atare stare.  Deşi nu 

excludem ca reparaţiile necesare să aducă un plus de valoare bunului, printr-o componentă cu valoare 

de „îmbunătăţire”, considerăm că norma de trimitere poate crea confuzii în practică, fiind de preferat 

un text destinat situaţiei particulare a îmbunătăţirilor. 

(b) Secţiunea a 2-a „Reguli particulare în materia închirierii 

locuinţelor” 

[Impact]  Impactul acestei reglementări este nesemnificativ, deoarece secţiunea reprezintă, în 

mare măsură, o preluare a prevederilor legale în vigoare ale Legii nr.114/1996.  În Proiectul LPA 

NCC, este menţionată expres abrogarea Art.21-33 din Legea nr.114/1996, precum şi a Art.12, Art.14-

25, Art.32 alin.(2) şi Art.43-44 din O.U.G. nr.40/1999. 

[Art.1824-1835]  Art.1824 consacră reguli privind denunţarea unilaterală a contractului de 

închiriere făcut fără determinarea duratei de către chiriaş sau locator.  Durata termenului de preaviz în 

astfel de cazuri este stabilită atât ca durată fixă, cât şi ca termen minimal, în funcţie de intervalul de 

timp la care se plăteşte chiria.  Astfel, potrivit alin.(1), denunţarea unilaterală de către chiriaş se face 

prin notificare, cu un termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp 

pentru care s-a stabilit plata chiriei.  În ceea ce priveşte denunţarea contractului de către locator, acesta 

este obligat a acorda un termen de preaviz care nu poate fi mai mic de 60 de zile, dacă intervalul de 

timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare, sau de 15 zile, dacă intervalul de 

timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună (alin.(2)). 

În cazul închirierii încheiate pe durata determinată, denunţarea unilaterală este permisă, în mod 

excepţional, chiriaşului.  În consecinţă, este reglementat un termen de preaviz minimal pentru 

contractele de închiriere de locuinţe încheiate pentru durată determinată.  Potrivit Art.1825 alin.(1) 

chiriaşul (denumit în acest articol, în mod neunitar, „locatar”), poate denunţa unilateral contractul prin 
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notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile.  Acelaşi text conţine o 

prohibiţie implicită pentru clauzele contractuale contrare, care sunt considerate nescrise. 

Potrivit Art.1825 alin.(2), în cazul în care închirierea este încheiată pe durată determinată, iar în 

contract s-a prevăzut că locatorul poate denunţa unilateral contractul în vederea satisfacerii nevoilor 

locative proprii sau ale familiei sale, acestei denunţări i se aplică termenul de preaviz prevăzut la 

Art.1824 alin.(2). 

Pe modelul Art.22 din Legea nr.114/1996 care prevede clauzele contractuale nule absolut, sunt 

reglementate o serie de clauze prohibite, sancţiunea aplicată de legiuitorul NCC fiind calificarea lor 

drept clauze nescrise (Art.1826).  Pe scurt, clauzele nescrise sunt cele prin care:  (a) este impus un 

asigurător anume pentru încheierea unei asigurări de către chiriaş,  (b) se prevede răspunderea solidară 

sau indivizibilă a chiriaşilor din apartamente diferite ale aceluiaşi imobil, în cazul degradării 

elementelor aferente părţilor comune ale imobilului,  (c) chiriaşul se obligă să recunoască/plătească în 

avans reparaţiile locative pe baza estimărilor locatorului,  (d) dau dreptul locatorului de a diminua sau 

înlătura, fără contraprestaţie echivalentă, prestaţiile la care s-a obligat prin contract. 

Art.1827 reglementează dreptul legal al chiriaşului de a rezilia contractul de închiriere, indiferent de 

existenţa unor prevederi contractuale prin care a renunţat la acest drept, dacă imobilul prezintă vicii 

care ameninţă sănătatea ori integritatea corporală (alin.(1)).  Chiriaşul are, de asemenea, dreptul la 

daune-interese dacă nu a cunoscut viciile la încheierea contractului (alin.(2)). 

Potrivit Art.1828, chiriaşul are, la condiţii egale, drept de preferinţă la încheierea unui nou contract de 

închiriere a locuinţei, cu condiţia să îşi fi executat obligaţiile născute în baza închirierii anterioare 

(alin.(1)).142 

Potrivit Art.1828 alin.(2), dispoziţiile referitoare la exercitarea dreptului de preempţiune în materia 

vânzării sunt aplicabile în mod corespunzător.  Observăm o exprimare neunitară cu privire la 

denumirea dreptului chiriaşului, „drept de preferinţă”/„drept de preempţiune”, exprimare ce necesită a 

fi corectată.143  Cu privire la implicaţiile de fond ale normei de trimitere, remarcăm că aplicarea 

„corespunzătoare” a normelor privind preempţiunea de la vânzare ridică serioase dileme.  Este necesar 

ca proprietarul să încheie cu un terţ un contract de închiriere sub condiţie suspensivă, doar pentru a 

oferi chiriaşului un nou contract de închiriere în condiţiile contractului încheiat deja cu terţul?  Care 

este preţul pe care chiriaşul urmează a îl consemna pentru a opera încheierea noului contract, prima 

chirie?  Sunt aplicabile prevederile privind notarea dreptului de preempţiune al chiriaşului în cartea 

funciară, dacă bunul închiriat este un imobil?  În opinia noastră, procedura exercitării dreptului de 

preempţiune din materia vânzării este o procedură complexă care, dincolo de criticile ce îi pot fi aduse, 

                                                      
142 Potrivit unor dispoziţii tranzitorii din Proiectul LPA NCC, dreptul de preferinţă al chiriaşului prevăzut de Art.1828 se 
aplică pentru orice contract de închiriere încheiat în legătură cu aceeaşi locuinţă sau cu o parte din aceasta:  a) după cel mult 
trei luni de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mare de un an;  b) după cel mult o lună de la 
încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mare sau egală cu o lună;  c) după cel mult trei zile de la 
încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai mică de o lună.  Recomandăm modificarea acestui text în 
sensul înlocuirii prepoziţiei „după” cu „într-o perioadă de”, pentru claritate.  De asemenea, având în vedere caracterul de 
substanţă al normei, recomandăm inserarea acestui text în norma propriu-zisă, respectiv Art.1828 NCC. 
143 Doctrina a afirmat anterior deosebirile dintre cele două noţiuni, fără însă a exista o abordare unitară în acest sens.  În lipsa 
unei definiţii legale de aplicabilitate generală a dreptului de preferinţă, Art.1828 NCC adânceşte confuzia privind cele două 
tipuri de drepturi. 
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este concepută pentru o situaţie diferită, şi, ca atare, nepotrivită în relaţiile dintre locator şi chiriaş în 

materia închirierii de locuinţe.  Aceştia din urmă nu fac altceva decât să reînnoiască o relaţie 

contractuală existentă, în condiţii cuantificabile, de piaţă. 

Art.1829 consacră dreptul chiriaşului de a folosi părţile şi instalaţiile comune ale clădirilor cu mai 

multe apartamente, precum şi obligaţia acestuia de a contribui la cheltuielile pentru iluminarea, 

încălzirea, curăţarea părţilor şi instalaţiilor de folosinţă comună, precum şi la orice alte cheltuieli pe 

care legea le stabileşte în sarcina lor. 

Rezilierea contractului poate fi obţinută de partea care este prejudiciată prin neexecutarea obligaţiilor 

ce revin celeilalte părţi (Art.1830).  Critica privind exprimarea din acest articol este similară cu cea de 

la Art.1817, dar nu o vom mai relua, deoarece Proiectul LPA NCC are în vedere modificarea 

normei.144  Spre deosebire de Art.1817, care constituie norma cadru în materie de locaţiune, Art.1830 

nu mai reiterează posibilitatea părţilor de a solicita, odată cu rezilierea, şi daune-interese, ceea ce nu ar 

putea fi interpretat ca un element de distincţie dintre cele două norme, deoarece dreptul la repararea 

integrală a prejudiciului se poate exercita potrivit regulilor de drept comun.  În consecinţă, prevederea 

ne apare ca redundantă prin raportare la existenţa unei dispoziţii de aplicabilitate generală (Art.1817), 

fără a mai menţiona regulile din materia rezoluţiunii şi rezilierii. 

Alin.(2) al Art.1830 reglementează o normă cu adevărat specială în această materie (care constituie o 

preluare adaptată a Art.24 lit.b) din Legea nr.114/1996), şi anume dreptul locatorului de a solicita 

instanţei rezilierea contractului de închiriere în cazul în care chiriaşul, membrii familiei sale sau alte 

persoane care au acces în locuinţă cu permisiunea chiriaşului, au un comportament care face 

imposibilă convieţuirea cu celelalte persoane care locuiesc în acelaşi imobil sau în imobile aflate în 

vecinătate, sau împiedică folosirea normală a locuinţei sau a părţilor comune. 

Evacuarea chiriaşului, similar cu Art.25 din Legea nr.114/1996, se face în baza unei hotărâri 

judecătoreşti care, spre deosebire de reglementarea actuală, nu mai este caracterizată ca „irevocabilă”, 

în conformitate cu noile reglementări ale NCPC în materie (Art.1831 alin.(1)).  Chiriaşul este obligat 

la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea 

prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată (Art.1831 alin.(2)). 

Cu titlu de noutate, Art.1832 dispune că alte persoane care locuiesc împreuna cu chiriaşul (în lipsa 

unei interdicţii stipulate în acest sens), vor fi ţinute solidar cu acesta, pe durata folosinţei, pentru 

oricare dintre obligaţiile izvorâte din contract, iar încetarea contractului şi hotărârea judecătorească de 

evacuare a chiriaşului le vor fi opozabile. 

La Art.1833 NCC legiuitorul instituie reguli mai stricte decât în materia generală a locaţiunii în ceea ce 

priveşte subînchirierea şi cesiunea contractului de închiriere, după modelul Art.26 din Legea 

nr.114/1996 (care tratează, însă, doar subînchirierea).  Astfel, chiriaşul poate ceda contractul de 

închiriere sau subînchiria locuinţa numai cu acordul scris al locatorului.  În lipsa unei stipulaţii 

contrare, este instituită o solidaritate între cesionar, respectiv sublocatar, şi chiriaş pentru obligaţiile 

asumate faţă de locator prin contractul de închiriere. 

                                                      
144 Proiectul LPA NCC propune modificarea acestui articol, sugerând următoarea formulare: „În cazul în care, fără 
justificare, una dintre părţile contractului de închiriere nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are 
dreptul la rezilierea contractului”. 
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În cazul decesului chiriaşului este instituită, ca principiu, regula încetării de drept a contractului de 

închiriere în termen de 30 de zile de la deces (de la înregistrarea decesului, potrivit Proiectului LPA 

NCC) (Art.1834 alin.(1)).  Regula este diferită de dispoziţia actuală de la alin.(3) al Art.27 din Legea 

nr.114/1996, care prevede continuarea închirierii în beneficiul soţului supravieţuitor, al descendenţilor 

şi ascendenţilor, dacă au locuit cu titularul, şi a altor persoane care au locuit cu titularul cel puţin 1 an.  

Proiectul LPA NCC reinstaurează, prin introducerea unor noi alineate (2)-(3) la Art.1834, dreptul 

ascendenţilor şi descendenţilor de a opta pentru continuarea contractului de închiriere, dar doar dacă 

sunt menţionaţi în contract  şi dacă au locuit cu chiriaşul, şi reglementează reguli privind desemnarea 

dintre aceştia a „semnatarului” noului contract, în locul chiriaşului decedat.  Dreptul locativ propriu al 

soţului supravieţuitor a primit o reglementare distinctă la Art.323 NCC, Proiectul LPA NCC 

introducând şi o normă de trimitere în acest sens (noul Art.1834 alin.(2)). 

Potrivit Art.1834 alin.(2), subînchirierea consimţită de chiriaş încetează la expirarea termenului 

prevăzut la alin.(1).  Potrivit Proiectului LPA NCC, încetarea are loc dacă subînchirierea nu continuă 

în condiţiile alin.(2), caz în care persoana desemnată potrivit alin.(3) va semna contractul de 

subînchiriere în locul chiriaşului decedat. 

Art.1835 precizează că sunt menţinute prevederile din legea specială în ceea ce priveşte locuinţele cu 

destinaţie specială, respectiv locuinţele sociale, locuinţele de necesitate, locuinţele de serviciu, 

locuinţele de intervenţie şi locuinţele de protocol.  În consecinţă, textele legale existente din Legea 

nr.114/1996 privind locuinţele cu destinaţie specială nu se abrogă, acestea urmând a se completa cu 

prevederile generale ale NCC.  Articolul este concordant cu concluziile Proiectului LPA NCC privind 

articolele din Legea nr.114/1996 care rămân în vigoare. 

(c) Secţiunea a 3-a „Reguli particulare în materia arendării” 

[Art.1836-1850]  Actuala reglementare legală a contractului de arendare se regăseşte în 

Legea nr.16/1994, ale cărei dispoziţii se completează cu prevederile legislaţiei civile, în măsura în care 

acestea nu sunt contrare legii, în special regulile speciale de la arendare prevăzute în CC (Art.1454 şi 

urm.). 

[Impact]  Impactul noii reglementări a arendării este cuantificat chiar în Proiectul LPA NCC, 

acesta fiind abrogarea expresă a Legii nr.16/1994 la data intrării în vigoare a NCC. 

Modificările aduse de NCC în materia arendării sunt de mică anvergură, motiv pentru care nu 

preconizăm vreun impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar al 

acestor norme. 

Art.1836 conţine o enumerare comprehensivă a bunurilor ce pot fi arendate, fără a aduce elemente de 

noutate faţă de Art.1 alin.(2) din Legea nr.16/1994. 

Art.1837 consacră reguli privind arendarea făcută pe o durată „care nu este determinată” în contract.145  

În acest caz, NCC stabileşte o durată legală a contractului de arendare, respectiv perioada necesară 

                                                      
145 Sesizăm o neconcordanţă terminologică între denumirea marginală şi cuprinsul articolului.  Dând prioritate, potrivit 
regulilor de interpretare, textului articolului, concluzionăm că Art.1837 îşi găseşte aplicarea dacă părţile nu au agreat 
contractual nicio clauză privind durata.  Denumirea marginală a Art.1837 – „arendarea făcută pe durată nedeterminată” - pare 
a se referi însă la o altă ipoteză, şi anume cea în care părţile au agreat clauza duratei, stabilind ca aceasta să fie 
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recoltării fructelor pe care bunul agricol urmează să le producă în anul agricol în care se încheie 

contractul.  Noua prevedere este asemănătoare cu cea a Art.1462-1463 CC potrivit cu care arendarea 

fără termen a unei moşii se consideră făcută pentru timpul necesar ca arendaşul să culeagă toate 

fructele ei, acesta fiind considerat de doctrină ca un termen minimal al contractului de arendare. 

Similar cu Art.6 din Legea nr.16/1994, forma scrisă a contractului de arendare este reglementată ad 

validitatem (Art.1838 alin.(1)).  De asemenea, este reiterată obligativitatea înregistrării contractului de 

arendare la consiliul local în a cărui rază teritorială se află bunurile agricole arendate (Art.1838 

alin.(2)-(3)).  Ca noutate, se impune sancţiunea unei amenzi civile stabilite de instanţa de judecată 

pentru fiecare zi de întârziere pentru arendaşul care nu respectă obligaţia de înregistrare (Art.1838 

alin.(2), teza a II-a).  Cu privire la acest ultim text, atragem atenţia că aplicarea unor asemenea amenzi 

civile de către instanţa de judecată în cadrul unei proceduri judiciare obişnuite se poate dovedi un 

instrument greoi de sancţionare. 

Alin.(4) prevede aplicabilitatea dispoziţiilor în materie de carte funciară, sub aspectul publicităţii 

contractul de arendare.  Alin.(5) al Art.1838 legiferează obligaţia arendaşului de a suporta toate 

cheltuielile legate de încheierea, înregistrarea şi publicitatea contractului de arendare. 

În conformitate cu Art.1839, arendaşul poate schimba categoria de folosinţă a terenului arendat numai 

cu acordul prealabil scris al proprietarului şi cu respectarea dispoziţiilor legale (Art.20 din Legea 

nr.16/1994). 

Art.1840 unifică şi reformulează prevederile din legea specială (Art.5 alin.(2), Art.8 lit.h) din Legea 

nr.16/1994), accentuând caracterul legal al obligaţiei arendaşului de a asigura bunurile agricole pentru 

riscul pierderii recoltei ori al pieirii animalelor din cauza unor calamitaţi naturale.146 

Reglementarea actuală (Art.1458 CC) privind reducerea arendei în cazul pieirii recoltei este 

completată sub aspectul obiectului arendei.  Astfel, dacă recolta unui an piere fortuit într-o proporţie de 

cel puţin jumătate, arendaşul poate cere o reducere proporţională a arendei, dacă aceasta a fost stabilită 

într-o cantitate determinată de produse agricole, într-o sumă de bani determinată sau într-o sumă de 

bani determinabilă în funcţie de valoarea unei cantităţi determinate de produse agricole (Art.1841 

alin.(1)).   

Art.1841 alin.(2) dispune că, dacă arendarea este făcută pe mai mulţi ani, reducerea nu se va stabili 

decât la sfârşitul arendării, când se va face o compensare a recoltelor tuturor anilor de folosinţă. 

Similar cu Art.1459 CC, Art.1842 stabileşte o excepţie de la regula consacrată la Art.1841, în sensul că 

arendaşul nu poate obţine reducerea arendei în cazul în care pieirea recoltei a avut loc după ce a fost 

culeasă (alin.(1)).  O soluţie similară este consacrată şi pentru cazul în care cauza pagubei era 

cunoscută la data încheierii contractului (alin.(2)). 

                                                                                                                                                                      

„nedeterminată”, ceea ce ar putea conduce la concluzia, eronată, că Art.1837 instituie o prohibiţie de încheiere a contractului 
de arendare pe durată nedeterminată.  Ar fi utilă corelarea terminologică a denumirii marginale a textului articolului. 
146 Potrivit unor norme tranzitorii din Proiectul LPA NCC, în cazurile prevăzute la Art.1841-1843 NCC, dacă încheierea 
contactului de asigurare pentru riscul pieirii fortuite a recoltei era obligatorie potrivit legii sau contactului de arendare, 
indemnizaţia de asigurare se împarte între arendator şi arendaş proporţional cu suportarea de către aceştia a riscului pieirii 
fortuite a recoltei.  În cazul necontractării asigurării potrivit legii sau contractului de arendare, partea obligată să contracteze 
asigurarea răspunde faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul astfel cauzat. 
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Art.1843 consacră o soluţie asemănătoare cu Art.1469 CC cu privire la riscul pieirii fructelor în cazul 

în care arenda se plăteşte în fructe.  În acest caz, dacă fructele pier fortuit, riscul este suportat 

proporţional de ambele părţi, cu excepţia cazului în care pieirea s-a produs după culegerea fructelor 

datorită întârzierii culpabile a uneia dintre părţi de a preda/recepţiona fructele (alin.(1)-(2)).  În ultima 

situaţie, cota cuvenită părţii în culpă se reduce cu fructele pierdute, iar cota celeilalte părţi rămâne 

neatinsă, afara numai dacă fructele ar fi pierit chiar daca predarea şi recepţia fructelor se făceau la timp 

(alin.(2)). 

Pentru plata arendei în fructe, se stabileşte scadenţa obligaţiei de plată la data culegerii, pentru arendaş, 

şi la data primirii notificării în acest sens, pentru arendator (Art.1844).  Spre deosebire de alte ipoteze 

de plată a preţului, în acest caz obligaţia de a recepţiona preţul este reglementată cu titlu imperativ şi 

pentru creditorul obligaţiei de plată, datorită riscului deteriorării fructelor. 

Art.1845 menţine dispoziţia din Legea nr.16/1994 (Art.6 alin.(5) din Legea nr.16/1994) privind 

caracterul de titlu executoriu al contractului de arendare înregistrat la consiliul local, pentru plata 

arendei.  Norma existentă este completată cu caracterul executoriu al contractelor de arendare 

încheiate în formă autentică, în temeiul legii speciale (actualmente Legea nr.36/1995). 

Art.1846 integrează prevederea din legea specială (Art.211 din Legea nr.16/1994) cu privire la 

cesiunea arendării care este permisă, cu acordul scris al arendatorului, către soţul arendaşului care 

participă la exploatarea bunurilor arendate sau către descendenţii majori ai arendaşului. 

Art.1847 integrează Art.22 din Legea nr.16/1994, instituind o interdicţie privind oficiile de arendaşi şi 

subarendarea, totală sau parţială. 

Contractul de arendare se reînnoieşte de drept, pentru aceeaşi durată, dacă niciuna dintre părţi nu a 

comunicat cocontractantului, în scris, refuzul său, cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului, 

iar în cazul terenurilor cu destinaţie agricolă, cu cel puţin un an (Art.1848 alin.(1)).  Dacă însă durata 

contractului de arendare este de un an sau mai scurtă, termenele de la alin.(1) se reduc la jumătate 

(Art.1848 alin.(2)). 

Potrivit Art.1849, arendaşul are drept de preempţiune „cu privire la bunurile agricole arendate”, care se 

exercită potrivit Art.1730-1739 NCC.  Prin urmare, arendaşul este titularul unui drept legal de 

preempţiune, fiind astfel reintrodusă reglementarea anterior abrogată cu privire la dreptul de 

preempţiune al arendaşului la înstrăinarea bunurilor agricole arendate. 

Art.1850 instituie cazuri speciale de încetare a contractului, şi anume decesul, incapacitatea sau 

falimentul arendaşului. 

(vi). Capitolul VI „Contractul de antrepriză” 

[Impact]  Din perspectiva noilor norme relative la antrepriză există unele noutăţi faţă de 

principiile reglementate de CC.  Astfel, de remarcat codificarea unor idei doctrinare, cele mai 

importante părând a fi obligativitatea ca beneficiarul să recepţioneze lucrarea, cu suportarea anumitor 

consecinţe (i), precum şi instituirea regulii generale a răspunderii antreprenorului pentru viciile şi 

calităţile lucrării, cu trimitere la răspunderea pentru viciile lucrului vândut (ii), şi instituirea unei 

ipoteci legale a antreprenorului cu privire la creanţa de plată a preţului (iii). 
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(i) Obligaţia de recepţie a lucrării de către beneficiar (1) 

Prin codificarea doctrinei, este reglementată obligaţia beneficiarului de a verifica şi recepţiona 

lucrarea, sub sancţiunea de a se considera lucrarea ca recepţionată fără rezerve (Art.1862).  Conform 

NCC, beneficiarul are obligaţia de a verifica, recepţiona sau, după caz, ridica lucrarea într-un termen 

rezonabil.  Este asimilată unei recepţii fără rezerve situaţia în care beneficiarul nu se prezintă la 

recepţie, fără motive temeinice, sau nu comunică rezultatul verificărilor.  În caz de recepţionare fără 

rezerve a lucrării, ulterior nu se mai pot invoca viciile aparente sau lipsa aparentă a calităţilor 

convenite. 

(ii) Răspunderea antreprenorului pentru viciile şi calităţile lucrării (2) 

Reglementarea răspunderii antreprenorului pentru viciile şi calitatea lucrării reprezintă o codificare a 

unei doctrine relativ unitare (Art.1863).  Dacă în prezent este reglementată expres doar răspunderea 

antreprenorului pentru lucrări de construcţii, reglementarea din NCC se face prin trimitere la garanţia 

pentru viciile lucrului vândut, referindu-se însă la oricare dintre posibilele obiecte ale unui contract de 

antrepriză (servicii sau lucrări). 

(iii) Ipoteca legală a antreprenorului (3) 

Art.1869 NCC instituie o ipotecă legală a antreprenorului asupra lucrării în ceea ce priveşte creanţa de 

plată a preţului. 

Dincolo de plusurile aportate de NCC în domeniul antreprizei, suntem nevoiţi să semnalăm, în treacăt, 

şi faptul că noile norme nu rezolvă, din păcate, o serie de dileme legale, doctrinare şi/sau 

jurisprudenţiale referitoare la conţinutul şi efectele acestui contract:  efectele antreprizei intelectuale, 

transferul dreptului de proprietate asupra bunului realizat în temeiul contractului (fundamentul legal şi 

momentul acestui transfer), regimul garanţiei legale a constructorilor şi titularii (beneficiarii garanţiei), 

raportul dintre răspunderea specială a constructorilor şi regulile răspunderii de drept comun, chestiunea 

riscului în materia antreprizei şi potenţialul conflict dintre principiile clasice „res perit domino” şi „res 

perit debitori” etc.  În plus, anticipăm serioase controverse referitoare la raportul dintre normele 

generale ale NCC şi regulile speciale din multitudinea antreprizelor din economia modernă.  În fine, cu 

titlu de critică generală, credem că, în ciuda progreselor semnalate, noile norme ale NCC sunt relativ 

arhaice pe fond şi formă, şi insuficient de adaptate realităţilor economice ale momentului, fiind 

tributare unei viziuni care pune în prim plan clientul persoană fizică şi ignoră complexitatea şi 

varietatea contractelor de antrepriză din economia contemporană. 

Având în vedere caracterul mai degrabă teoretic al modificărilor aduse de NCC contractului de 

antrepriză, nu identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-

bugetar la punerea în aplicare a NCC. 

(a) Secţiunea 1 „Reguli comune privind contractul de 

antrepriză” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.1851-1856]  La Art.1851 alin.(1) este definită, cu titlu generic, noţiunea de contract de 

antrepriză, ca fiind contractul prin care „antreprenorul se obligă ca, pe riscul său, să execute o anumită 

lucrare, materială ori intelectuală, sau să presteze un anumit serviciu pentru beneficiar, în schimbul 
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unui preţ”.147  În opinia noastră, definiţia contractului de antrepriză ar putea genera dificultăţi de 

interpretare în ceea ce priveşte prestarea de servicii ca obiect al acestui contract, având în vedere şi 

reglementarea contractului de furnizare, definit la Art.1766 alin.(1) NCC.148 

Potrivit Art.1851 alin.(2), antrepriza privind lucrările de construcţii va fi supusă reglementării generale 

referitoare la contractul de antrepriză, cu excepţia cazului în care regulile particulare prevăzute pentru 

acest contract ar fi unele derogatorii de la prevederile generale. 

Art.1852 consacră posibilitatea antreprenorului de a încheia contracte de subantrepriză prin 

intermediul cărora va putea contracta executarea de către terţi (subantreprenori) a unor părţi sau 

elemente ale lucrărilor sau serviciilor contractate de acesta iniţial prin intermediul unui contract de 

antrepriză.  Faţă de reglementarea actuală (Art.1487-1489 CC) care este una implicită, a fost preferată 

în mod salutar prevederea expresă a acestei posibilităţi de subcontractare de către antreprenor, cu 

excepţia cazului în care există dispoziţii contrare în cadrul contractului de antrepriză sau, dacă acesta a 

fost încheiat în considerarea exclusivă a persoanei antreprenorului, fiind aşadar un contract intuitu 

personae, subantrepriza nefiind posibilă în acest caz (alin.(1)). 

Art.1852 alin.(2) are ca sursă de inspiraţie Art.1487 CC.  Având în vedere naşterea a două raporturi 

juridice distincte, unul între beneficiar şi antreprenor şi un altul între antreprenor şi subantreprenor, 

beneficiarul nu are la dispoziţie o acţiune directă împotriva subantreprenorului, putând însă să îl ţină 

răspunzător pe antreprenor pentru faptele subantreprenorului. 

Potrivit Art.1853, contractului de antrepriză i se aplică „în mod corespunzător” incapacităţile de a 

vinde specifice celor mandataţi să facă acte de administrare potrivit Art.1655 NCC.  Considerăm că 

sintagma „în mod corespunzător” este susceptibilă să genereze confuzie şi neclarităţi relative la 

aplicarea acestei analogii. 

Art.1854 reglementează explicit preţul antreprizei, caracteristicile acestuia, precum şi criteriile de 

determinare a preţului, dacă acesta nu este stabilit în contract.  Dacă prevederile actuale ale CC se 

referă doar la un preţ determinat (Art.1413 pct.5 CC), doctrina a dezvoltat însă şi teoria preţului 

determinabil.  Codificarea a ceea ce era acceptat doctrinar ca fiind preţ determinabil nu este însă 

dezvoltată, nefiind făcută nicio referire la preţurile de deviz pe articole sau altele asemenea, aplicabile 

contractelor de antrepriză cu preţ determinabil. 

Cu toate că, în aparenţă, NCC reglementează obligativitatea unui preţ determinat sau cel puţin 

determinabil la data încheierii contractului, alin.(3) al Art.1854 precizează că determinarea acestuia se 

                                                      
147 Modelul acestui Art.1851 alin.(1) este Art.2098 CCQ. 
148 Art.1766 alin.(1) NCC prevede:  „Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă […] să 
presteze anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită 
beneficiar, se obligă să  […] primească prestarea serviciilor şi să plătească preţul lor”.  Se poate argumenta că elementul 
caracteristic al furnizării de servicii reglementată la Art.1766 alin.(1) NCC este existenţa unui interval de timp stabilit 
contractual între momentul încheierii contractului de furnizare de servicii şi momentul executării obligaţiilor.  Nimic nu 
opreşte însă părţile unui contract de antrepriză de servicii să stabilească nu interval de timp pentru executarea obligaţiei de a 
presta serviciile, de aici decurgând şi posibilul risc de confuzie între cele două contracte,  Deşi modelul definiţiei contractului 
de antrepriză prevăzute de NCC este Art.2098 CCQ, acest text şi următoarele din CCQ reglementează atât contractul de 
antrepriză cât şi contractul de prestări servicii.  Având în vedere reglementarea unitară a celor două contracte în cadrul CCQ, 
precum şi faptul că în CCQ nu există o reglementare distinctă a unui alt contract având ca obiect prestarea de servicii, sub 
imperiul acestui cod nu există risc de confuzie între două contracte diferite cu componentă de prestări servicii. 
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poate face „în raport cu munca depusă şi cheltuielile necesare pentru executarea lucrării”, atunci când 

în contract nu există prevederi referitoare la preţ. 

Art.1855 este expresia codificării comentariilor doctrinare privind deosebirea dintre contractul de 

antrepriză şi contractul de vânzare-cumpărare.149  Distincţia dintre cele două contracte este dată de 

interpretarea voinţei părţilor cu privire la caracterul principal sau subsidiar al lucrărilor ce fac obiectul 

contractului, precum şi de valoarea bunurilor furnizate de către antreprenor. 

În acord cu anumite poziţii doctrinare, Art.1856 NCC reformulează şi generalizează prevederea 

actuală (Art.1488 CC) privind acţiunea directă a lucrătorilor împotriva clientului (reglementată până în 

prezent doar în cazul antreprizei de construcţii).  Astfel, se deschide calea unei acţiuni directe a 

lucrătorilor împotriva beneficiarului, indiferent de obiectul antreprizei, până la concurenţa sumei pe 

care acesta o datorează antreprenorului la momentul introducerii acţiunii.150 

2. Obligaţiile părţilor 

[Art.1857-1869]  Art.1857 instituie obligaţia antreprenorului de a executa lucrarea cu 

materialele sale, în lipsă de stipulaţie contrară, el fiind răspunzător pentru calitatea materialelor 

procurate, conform cu răspunderea instituită în cazul vânzătorului.  Se precizează, de asemenea, 

limitele diligenţei din partea antreprenorului în cazul materialelor furnizate de către beneficiar.  Astfel, 

acesta are o obligaţie de utilizare şi păstrare a materialelor conform destinaţiei acestora şi a 

prevederilor tehnice aplicabile, precum şi o obligaţie de raportare către beneficiar a modului în care 

materialele procurate de acesta din urmă au fost folosite. 

Art.1858 reglementează obligaţia antreprenorului de a îl informa pe beneficiar de eventuale 

împrejurări enumerate limitativ care ar putea afecta executarea sau calitatea lucrării.  Astfel, 

antreprenorul trebuie să îl informeze pe beneficiar de eventuala neconformitate a materialelor puse la 

dispoziţie de către beneficiar, de faptul că instrucţiunile acestuia nu sunt corespunzătoare, respectiv 

despre apariţia unor împrejurări de care antreprenorul nu răspunde. 

Conform Art.1859 alin.(1), antreprenorul poate rezilia contractul în cazul în care beneficiarul nu ia 

măsurile necesare într-un termen potrivit cu circumstanţele, deşi a fost notificat de către antreprenor 

conform Art.1858 sau poate continua lucrările pe riscul beneficiarului, chiar dacă respectivele măsuri 

nu sunt luate de către beneficiar, notificându-l pe beneficiar în acest sens.  Antreprenorul este obligat 

să rezilieze contractul în situaţiile menţionate la alin.(2) al Art.1859 în mod limitativ (lucrarea e de 

natură să ameninţe sănătatea sau integritatea corporală a persoanelor), sub sancţiunea de a suporta 

riscul şi de a răspunde pentru prejudicii. 

Pentru a se evita interpretări divergente, considerăm că ar fi utilă reglementarea unor termene 

maximale în care beneficiarul trebuie anunţat conform Art.1858 cu privire la neconformităţi, precum şi 

termene maximale în care acesta are datoria să răspundă sau să remedieze respectiva situaţie. 

Riscul contractului se suportă de către antreprenor dacă bunul piere sau este deteriorat înainte de 

recepţie din cauze neimputabile beneficiarului şi dacă antreprenorul a procurat materialele (Art.1860 

alin.(1)).  Reglementarea actuală a Art.1478 CC a fost astfel reiterată la Art.1860 alin.(1) NCC, fără 

                                                      
149 Sursa de inspiraţie a Art.1855 este Art.2103 alin.(3) CCQ. 
150 Sursa de inspiraţie a Art.1856 este Art.1676 CCI. 
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însă a se preciza exceptarea răspunderii antreprenorului în cazul în care beneficiarul a fost pus în 

întârziere cu privire la preluarea lucrului.  Completarea reglementării în acest sens ar fi indicată pentru 

a se evita un vid legislativ pentru această categorie de situaţii. 

Potrivit Art.1860 alin.(2), care preia şi reformulează dispoziţiile Art.1480 CC, atunci când materialul a 

fost procurat de beneficiar, acesta este ţinut să suporte cheltuielile refacerii lucrării numai dacă pieirea 

s-a datorat unui viciu al materialelor.  Ca noutate, pentru ipoteza în care pieirea nu se datorează unui 

viciu al materialelor şi nu este nici imputabilă antreprenorului, beneficiarul este obligat să furnizeze 

din nou materialele.  Potrivit Art.1860 alin.(3), după predare, antreprenorul răspunde numai pentru 

vicii şi pentru calităţile convenite, nu şi pentru pieirea sau deteriorarea lucrului din alte cauze. 

Este instituită regula conform căreia beneficiarul poate controla executarea lucrării şi formula 

observaţii, fără a-l stânjeni nejustificat pe antreprenor (Art.1861). 

Prin codificarea doctrinei, este reglementată obligaţia beneficiarului de a verifica şi recepţiona 

lucrarea, sub sancţiunea de a se considera lucrarea ca recepţionată fără rezerve (Art.1862 alin.(1)).  

Este de asemenea asimilată unei recepţii fără rezerve situaţia în care beneficiarul nu se prezintă la 

recepţie sau nu comunică rezultatul verificărilor (Art.1862 alin.(2)).  În caz de recepţionare fără 

rezerve a lucrării, ulterior nu se mai pot invoca viciile aparente sau lipsa aparentă a calităţilor 

convenite (Art.1862 alin.(3)). 

Art.1863 codifică doctrina cu privire la regula generală a răspunderii antreprenorului pentru viciile şi 

calitatea lucrării.  Dacă în prezent este reglementată expres doar răspunderea antreprenorului pentru 

lucrări de construcţii, reglementarea din NCC se face prin trimitere la garanţia pentru viciile lucrului 

vândut, referindu-se însă la oricare dintre posibilele obiecte ale unui contract de antrepriză.  Această 

reglementare unitară ni se pare salutară, având în vedere existenţa în prezent doar a prevederilor 

referitoare la răspunderea generală din Decretul nr.167/1958. 

Art.1864 alin.(1) NCC codifică doctrina printr-o normă supletivă cu privire la exigibilitatea preţului 

din contractele de antrepriză, în timp ce alin.(2) reia dispoziţiile CC privind riscurile contractului de 

antrepriză. 

Art.1865 NCC reia şi generalizează, cu modificări, prevederile Art.1484 CC.  Astfel, dacă în 

reglementarea actuală (aplicabilă doar în materie de construcţii), antreprenorul nu poate cere un preţ 

mai mare decât dacă există acordul beneficiarului, în NCC, se admit cererile justificate de creştere a 

preţului, în măsura în care creşterile de preţ rezultă din lucrări sau servicii ce nu puteau fi anticipate de 

antreprenor la momentul încheierii contractului. 

În cazul în care preţul nu este determinat la încheierea contractului, ci este doar stabilit în funcţie de 

valoarea lucrărilor executate sau a altor factori enumeraţi limitativ, antreprenorul trebuie îl informeze 

pe beneficiar, la cererea acestuia, despre stadiul lucrărilor, despre serviciile deja prestate şi despre 

cheltuielile deja efectuate (Art.1866). 

Art.1867 preia prevederile actuale ale Art.1484 CC (referitor la antrepriza de construcţii), instituindu-

se pentru toate contractele de antrepriză regula conform căreia dacă preţul este unul global, niciuna din 

părţi nu poate, în lipsă de convenţie contrară, să ceară o creştere sau o micşorare a acestuia.  Este 

introdusă, ca normă supletivă, prevederea conform căreia preţul forfetar rămâne neschimbat chiar dacă 

se schimbă condiţiile stabilite iniţial, dacă părţile nu stabilesc altfel. 
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Art.1868 reglementează posibilitatea antreprenorului a cărui lucrare nu a fost recepţionată într-un 

termen de 6 luni, cu condiţia ca lucrarea să fi fost făcută cu materialul beneficiarului sau prestarea 

serviciului să se refere la un bun predat de către beneficiar în acest scop, de a vinde bunul cu diligenţa 

unui mandatar cu titlu gratuit al beneficiarului, după ce l-a înştiinţat în scris pe beneficiar în acest sens 

(alin.(1)).151  După reţinerea preţului lucrării şi a cheltuielilor vânzării, antreprenorul consemnează 

diferenţa de preţ la dispoziţia beneficiarului (Art.1868 alin.(2)).  Această posibilitate nu e admisă dacă 

beneficiarul îl acţionează în instanţă pe antreprenor pentru neexecutarea sau executarea 

necorespunzătoare a lucrării (Art.1868 alin.(3)). 

Se instituie o ipotecă legală a antreprenorului asupra lucrării în ceea ce priveşte creanţa de plată a 

preţului.  Trebuie menţionat şi că noua reglementare a ipotecii legale a antreprenorului pentru creanţa 

plăţii lucrării este în acord cu viziunea NCC care reglementează ipoteca bunurilor mobile (Art.1869).  

Menţionăm şi că Art.2386 pct.(6) NCC instituie şi o ipotecă legală specială (cu privire la lucrări de 

construcţii) a arhitecţilor şi antreprenorilor, în limita sporului de valoare realizat. 

Prin urmare, dacă potrivit reglementării actuale (Art.1737 alin.(4), Art.1742 CC), plata preţului datorat 

de client antreprenorului este garantată cu un privilegiu imobiliar, NCC reglementează un drept de 

ipotecă distinct ce se constituie şi se conservă în condiţiile legii.  Critica ce poate fi adusă noii 

reglementări este aceea că nu soluţionează aspectele practice, cum ar fi:  valoarea garantată, momentul 

la care se poate face opozabilă terţilor ipoteca etc.  De asemenea, menţionăm că acest text nu îşi va 

găsi aplicabilitatea pentru anumite tipuri de lucrări, cum ar fi, spre exemplu, lucrările intelectuale, în 

special dacă acestea răspund direct doar la o necesitate a beneficiarului. 

3. Încetarea contractului 

[Art.1870-1873]  Se instituie regula conform căreia decesul beneficiarului nu atrage 

încetarea contractului, decât dacă executarea acestuia devine imposibilă sau inutilă (Art.1870),152 

normă care se înscrie în categoria acelor reglementări oarecum vetuste care au în vedere doar ipoteza 

beneficiarului persoană fizică.  Exemplele de acest gen sunt relativ numeroase, dar o analiză critică de 

acest tip nu intră în scopul acestui raport. 

Dacă potrivit reglementării actuale (Art.1485 CC), încetarea contractului la moartea antreprenorului 

reprezintă regula, conform NCC, contractul va înceta fie la moartea antreprenorului fie dacă acesta 

devine incapabil, dar doar dacă contractul este încheiat în considerarea persoanei antreprenorului 

(Art.1871 alin.(1)).  Alin.(2) şi (3) ale Art.1871 reiterează prevederile actuale, în sensul că beneficiarul 

rămâne obligat să recepţioneze partea deja executată şi să plătească valoarea lucrărilor efectuate şi a 

cheltuielilor făcute, dacă aceste lucrări şi cheltuieli îi sunt de folos (Art.1486 CC).  Art.1871 alin.(4) 

are în vedere predarea, la cererea beneficiarului, a planurilor şi a materialelor pregătite de antreprenor, 

în schimbul unei indemnizaţii şi cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.153 

NCC codifică analizele doctrinare cu privire la cazurile de reziliere a contractului de antrepriză de 

către beneficiar, respectiv de către antreprenor.  Astfel, potrivit Art.1872, beneficiarul poate rezilia 

contractul dacă respectarea termenului convenit pentru recepţia lucrării a devenit vădit imposibilă, 

                                                      
151 Reglementarea NCC preia cu modificări şi generalizează prevederi ale Decretului nr.975/1965. 
152 Sursa de inspiraţie a Art.1870 este Art.2127 CCQ. 
153 Alin.(1) si (2) ale Art.1871 au avut ca model Art.379 CEO, în timp ce alin.(3) şi (4) au avut ca model Art.1765 CCI. 
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dacă lucrarea sau serviciul nu se execută în modul convenit şi, într-un termen stabilit de beneficiar 

potrivit cu împrejurările, antreprenorul nu remediază lipsurile constatate şi nu schimbă pentru viitor 

modul de executare a lucrării sau serviciului, şi dacă antreprenorul nu execută alte obligaţii ce îi revin 

potrivit legii sau în temeiul contractului.  Potrivit Art.1873, dacă antreprenorul nu poate începe sau 

continua executarea contractului din cauza neîndeplinirii de către beneficiar a propriilor obligaţii, 

antreprenorul este îndreptăţit să obţină rezilierea contractului, cu daune-interese, dacă este cazul. 

Prin Proiectul LPA NCC se propune modificarea Art.1872-1873 în sensul circumstanţierii neexecutării 

ce constituie motivul rezilierii ca fiind „fără justificare”, făcându-se astfel trimitere implicită la 

dispoziţiile Art.1555-1557 NCC care reglementează cauzele justificate de neexecutare a contractelor. 

(b) Secţiunea a 2-a „Contractul de antrepriză pentru lucrări 

de construcţii” 

[Art.1874-1880]  Art.1874 instituie definiţia legală a antreprizei de construcţii, ca fiind 

acea antrepriză pentru care, conform legii, este necesară obţinerea autorizaţiei de construire. 

Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 care clasifică în mod implicit lucrările de construcţie în 

lucrări pentru care este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, respectiv în lucrări pentru care 

nu este necesară o asemenea autorizaţie, considerăm că definiţia legală dată de NCC antreprizei de 

construcţii lasă în afara cadrului contractual general reglementat de NCC toate lucrările de construcţie 

pentru care nu este necesară o autorizaţie de construire.  Considerăm inadecvată calificarea unor 

lucrări strâns legate de antrepriza de construcţii (chiar dacă pentru acestea nu este necesară obţinerea 

unei autorizaţii de construire), ca făcând obiectul unei antreprize simple de lucrări sau de servicii.  

Datorită specificului lucrărilor de construcţie, drepturile şi obligaţiile antreprenorului, inclusiv sub 

aspectul răspunderii pentru vicii, trebuie, în mod necesar, circumscrise reglementărilor legale privind 

antrepriza de construcţii. 

Art.1875 reglementează, ca obligaţie accesorie, obligaţia beneficiarului de a permite accesul 

antreprenorului la anumite facilitaţi ale imobilului în vederea desfăşurării activităţilor de antrepriză.  

Proiectul LPA NCC propune completarea acestui articol cu un nou alineat prin care se instituie 

obligaţia beneficiarului de a obţine toate autorizaţiile legale pentru executarea lucrării, împreună cu 

obligaţia subsidiară a antreprenorului de a îi furniza beneficiarului toate informaţiile de specialitate 

necesare pentru obţinerea autorizaţiilor. 

Cu caracter de noutate, Art.1876 reglementează posibilitatea beneficiarului de a controla execuţia 

lucrării pe parcursul desfăşurării acesteia, inclusiv îndeplinirea de către antreprenor a oricăror obligaţii 

pe care le are conform contractului, fără însă a stânjeni activitatea normală a antreprenorului (alin.(1)).  

În lipsa unei prevederi contractuale diferite, beneficiarul va comunica antreprenorului în scris 

constatările sale (Art.1876 alin.(2)).  La Art.1876 alin.(3) se instituie o obligaţie specială a 

beneficiarului de a verifica anumite părţi din lucrare finalizate, care vor fi acoperite prin executarea 

ulterioară a altor lucrări, precum şi o procedură de convocare a beneficiarului în vederea constatării 

respectivelor lucrări. 

NCC reglementează situaţia descoperirii de către antreprenor a unor greşeli sau lipsuri ale lucrărilor de 

proiectare în temeiul cărora s-a încheiat contractul, caz în care antreprenorul este obligat să comunice 

beneficiarului şi proiectantului constatările şi eventualele propuneri de remediere şi să ceară 

beneficiarului să ia măsurile corespunzătoare (Art.1877 alin.(1)).  Antreprenorul poate în această 
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situaţie să suspende executarea lucrărilor, dacă beneficiarul, luând şi avizul proiectantului, nu 

comunică de îndată măsurile luate pentru remedierea lipsurilor sau greşelilor semnalate de către 

antreprenor, ori dacă măsurile luate nu sunt corespunzătoare (Art.1877 alin.(2)). 

Art.1878 NCC instituie data recepţiei provizorii ca moment al transmiterii riscurilor cu privire la 

construcţie (alin.(2)).  Atât recepţia provizorie, cât şi recepţia finală se vor face în condiţiile legii 

speciale (Art.1878 alin.(1)).154 

NCC înlătură dificultăţile sesizate de doctrină privind succesiunea de legi în materia răspunderii pentru 

vicii, trimiţând la legea specială în ceea ce priveşte termenele (atât ca durată, cât şi ca moment de la 

care încep sa curgă) de garanţie pentru viciile lucrării (Art.1879 alin.(1)).155 

De asemenea, sunt instituite cauze de exonerare de răspundere a antreprenorului, arhitectului, 

inginerului pentru viciile lucrării.  Reglementarea se justifică deoarece arhitectul şi inginerul pot fi, la 

rândul lor, antreprenori în sensul contractului de antrepriză reglementat de NCC.  Astfel, 

arhitectul/inginerul este exonerat de răspunderea pentru viciile lucrării numai dacă dovedeşte ca 

acestea nu rezultă din culpa sa cu privire la expertizele sau planurile pe care le-a furnizat sau cu privire 

la coordonarea sau supravegherea lucrărilor (Art.1879 alin.(2)).  Antreprenorul este exonerat de 

răspundere numai dacă dovedeşte că viciile rezultă dintr-o culpă în expertizele sau în planurile 

arhitectului/inginerului ales de către beneficiar.  Subantreprenorul este exonerat, de asemenea, dacă 

dovedeşte că viciile rezultă din deciziile antreprenorului sau din expertizele ori planurile 

arhitectului/inginerului (Art.1879 alin.(3)).156  Oricare dintre cei de mai sus poate fi exonerat de 

răspundere dacă dovedeşte că aceste vicii rezultă din deciziile impuse de beneficiar în alegerea solului 

sau a materialelor ori în alegerea subantreprenorilor, a experţilor sau a metodelor de construire.  

Exonerarea de răspundere nu operează atunci când aceste vicii, deşi puteau să fie prevăzute în cursul 

executării lucrării, nu au fost notificate beneficiarului.  Antreprenorul are, de asemenea, dreptul să 

rezilieze contractul în condiţiile Art.1859 (Art.1879 alin.(4)). 

Aceste „cazuri de exonerare de răspundere”, aşa cum sunt reglementate, sunt susceptibile să genereze 

serioase dificultăţi practice relative la sarcina probei şi par să instituie un soi de prezumţie de culpă şi 

de solidaritate pasivă a celor implicaţi în realizarea construcţiei. 

Art.1880 consacră, ca punct de începere a prescripţiei dreptului la acţiune pentru vicii aparente, data 

recepţiei finale sau, după caz, a împlinirii termenului acordat antreprenorului prin procesul-verbal de 

recepţie finală, pentru înlăturarea viciilor constatate (alin.(1)).  Reglementarea este nouă, concepţia 

anterioară a doctrinei fiind în sensul că acceptarea lucrării din partea clientului fără rezerve şi obiecţii, 

echivalează cu descărcarea antreprenorului şi decade pe client din dreptul de a invoca ulterior viciile 

aparente.  Semnalăm totuşi că acest text pare superfluu având în vedere reglementarea generală 

similară din materia prescripţiei (Art.2530 alin.(1)). 

                                                      
154 La această dată, Legea nr.10/1995. 
155 Actualmente, Legea nr.10/1995. 
156 Prin Proiectul LPA NCC se propune modificarea alin.(2)-(3) ale acestui articol, eliminându-se, în principal, ideea de 
culpă, care este înlocuită cu „deficienţă”, optându-se prin urmare pentru o răspundere obiectivă, consacrată şi în alte texte ale 
NCC. 
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Art.1880 alin.(2) dispune că prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile lucrării de proiectare începe 

să curgă odată cu prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile lucrărilor executate de antreprenor, 

afară numai dacă viciile lucrărilor de proiectare au fost descoperite mai înainte, caz în care prescripţia 

va începe să curgă de la data descoperirii acestora.  Se înţelege că acest articol se referă la vicii 

ascunse ale construcţiei, având în vedere că lucrările de proiectare antrenează, în general, doar astfel 

de vicii;  o precizare explicită ar fi fost, însă, recomandabilă. 

Este curioasă opţiunea legiuitorului de a reglementa trunchiat începutul termenului de prescripţie 

pentru lucrările de construcţie, instituind dispoziţii particulare doar pentru viciile aparente şi viciile 

(ascunse) ale lucrărilor de proiectare, fără însă a dispune explicit cu privire la momentul la care începe 

să curgă termenul de prescripţie pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate de antreprenor.  Nici 

Art.2531 NCC care reglementează prescripţia dreptului la acţiune pentru vicii ascunse nu clarifică 

acest aspect, deoarece termenele de prescripţie şi termenele de garanţie legală generale din acest articol 

se aplică doar în cazul în care nu se aplică alte termene speciale legale (sau, în cazul garanţiilor, 

convenţionale). 

Soluţia doctrinară anterioară era în sensul că termenul de prescripţie începe să curgă de la data 

descoperii viciilor în cadrul termenelor de garanţie stabilite de legea specială (Legea nr.10/1995).  Din 

acest punct de vedere, ni se pare recomandabil ca Legea nr.10/1995 care prevede, actualmente, 

termenele de garanţie în această materie (10 ani de la recepţia lucrării, şi întreaga durată de viaţă a 

construcţiei pentru viciile structurii de rezistenţă) să fie completată şi cu reglementarea începutului 

termenului de prescripţie pentru acţiunea în răspundere împotriva antreprenorului sau a altor specialişti 

care au contribuit la respectiva lucrare. 

(vii). Capitolul VII „Contractul de societate” 

[Art.1881-1954]  Capitolul VII, Titlul IX, Cartea a V-a NCC) constituie dreptul comun în 

materia societăţilor (Art.1887 alin.(1)).  NCC reglementează dispoziţii generale pentru toate formele 

de societate (Secţiunea 1, Art.1881-1889), precum şi reguli cu caracter particular pentru societatea 

simplă (Secţiunea a 2-a, Art.1890-1948) şi asocierea în participaţie (Secţiunea a 3-a, Art.1949-1954). 

Semnalăm că, datorită specificului naturii contractuale a societăţii reglementate de NCC, noile 

prevederi, deşi proclamate ca drept comun în materia societăţilor, nu acoperă societatea cu răspundere 

limitată cu asociat unic, una dintre formele societare larg răspândite în România, entitate care nu are o 

sorginte contractuală. 

[Impact]  Ca un comentariu general, NCC inovează, inclusiv în materia societăţii simple 

(actuala societate civilă reglementată de CC), cu privire la care introduce o serie de noi reglementări, 

atât prin codificarea doctrinei, cât şi prin preluarea unor norme din coduri civile străine (în special 

CCI).  Modificările notabile aduse de NCC contractului de societate sunt, printre altele, următoarele: 

- Se clarifică în mod expres aplicabilitatea dispoziţiilor cu privire la contractul de societate, la 

toate tipurile de societăţi, identificate ca fiind toate societăţile comerciale actualmente 

reglementate de Legea nr.31/1990, societăţile cooperative, precum şi societăţile simple, 

asocierile în participaţie şi alte forme de societate (Art.1888 lit.i) foloseşte, în mod inadvertent, 

expresia „alte tipuri de societate”), reglementate de o lege specială.  Sunt consacrate reguli 

comune pentru toate societăţile (Art.1890-1948); 
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- Obiectul societăţii simple nu mai este limitat la operaţiuni necomerciale (cu excepţia cazului în 

care legea specială prevede altfel); 

- Societatea simplă poate dobândi personalitate juridică, transformându-se într-o altă formă de 

societate, fără a se dizolva, prin voinţa asociaţilor (Art.1892 alin.(3)); 

- În ceea ce priveşte societatea simplă, sunt consacrate reguli noi privind capitalul social, 

aporturile, părţile de interes, obligaţia de neconcurenţă, adunarea asociaţilor, administrarea 

societăţii, retragerea şi excluderea asociaţilor, dizolvarea şi lichidarea societăţii, multe dintre 

acestea fiind inspirate din materia societăţilor comerciale; 

- NCC reglementează o nulitate specială a societăţii simple, având ca model legislaţia societară 

specială, nulitate ce poate fi, în mod atipic, confirmată, dându-se întâietate regularizării 

societăţii, şi care nu acţionează retroactiv şi nici nu induce vreun risc terţilor de bună-credinţă; 

- Este preluată reglementarea asocierii în participaţie din Codul comercial, ca o subspecie de 

societate. 

Datorită naturii pur teoretice a celor mai multe dintre aceste modificări, nu identificăm un impact 

semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar la punerea în aplicare a NCC. 

Semnalăm, totuşi, că noua reglementare impune unele modificări legislative, pe care nu le-am 

identificat ca atare în Proiectul LPA NCC. 

Spre exemplu, ca urmare a noii reglementări privind obligativitatea formei autentice a contractului 

pentru situaţia în care sunt aduse ca aport bunuri imobile sau, după caz, alte drepturi reale imobiliare 

(Art.1883 alin.(2)), se impune modificarea Legii nr.31/1990 şi a altor legi speciale care conţin 

prevederi privind forme speciale de societăţi, sub aspectul formei cerute pentru contractul de societate.  

Astfel, potrivit Art.6 alin.(6) lit.a) din Legea nr.31/1990 şi Art.14 alin.(3) din Legea nr.1/2005, forma 

autentică a actului constitutiv este obligatorie pentru societăţi comerciale, respectiv societăţi 

cooperative, doar atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren.  

Art.204 alin.(2) lit.a) din Legea nr.31/1990 prevede aceeaşi regulă pentru actul modificator care are ca 

obiect majorarea capitalului social.  Modificarea se impune chiar dacă s-ar putea spune că noile 

prevederi ale NCC vor fi aplicabile în materia societăţilor indiferent de acest efort de armonizare, 

deoarece este discutabilă aplicabilitatea acestora, astfel cum am arătat mai sus, pentru unele societăţi 

cu răspundere limitată cu asociat unic. 

De asemenea, Art.1892 alin.(3) NCC legiferează soluţia privind dobândirea personalităţii juridice de 

către societatea simplă.  Formal, această opţiune se concretizează prin act modificator la contractul de 

societate în care se va indica forma juridică a societăţii şi se vor pune de acord toate actele societăţii cu 

dispoziţiile legale aplicabile societăţii nou înfiinţate.  Estimăm că pentru punerea în practică a acestei 

noutăţi legislative sunt necesare modificări ale Legii nr.31/1990 şi ale actelor date în aplicarea acestei 

legi (de exemplu, normele metodologice de ţinere a registrelor comerţului şi de efectuare a 

înregistrărilor), precum şi ale Legii nr.1/2005 (act normativ care cuprinde prevederi speciale faţă de 

Legea nr.31/1990 cu privire la societăţile cooperative, şi care se completează cu prevederile Legii 

nr.31/1990), în vederea clarificării documentelor necesar a fi depuse de solicitanţi pentru a înmatricula 

societatea simplă ca o nouă formă de societate cu personalitate juridică reglementată de aceste legi.  

Este necesar, de exemplu, a se clarifica dacă „dovada efectuării vărsămintelor” cu privire la aporturile 
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ce compun capitalul social, document necesar pentru înmatricularea societăţii comerciale (Art.36 

alin.(2) lit.b) din Legea nr.31/1990), se poate face cu dovada efectuării vărsămintelor de la data 

înfiinţării societăţii simple, în măsura în care capitalul social al societăţii simple este mai mare decât 

capitalul social minim cerut de legea specială pentru noua formă de societate. 

De asemenea, cu privire la consecinţele acestei opţiuni, şi anume:  (a) dobândirea personalităţii 

juridice se face fără a se dispune dizolvarea societăţii simple, şi  (b) asociaţii şi societatea nou-

înfiinţată răspund solidar şi indivizibil pentru toate datoriile societăţii născute înainte de dobândirea 

personalităţii juridice, se pune întrebarea cum se vor reflecta aceste aspecte în contabilitatea societăţii 

civile şi a noii societăţi?  Din acest punct de vedere, întrevedem necesitatea emiterii unor instrucţiuni 

contabile (de către Ministerul Finanţelor Publice), urmate, dacă este cazul, şi de modificarea altor legi 

speciale, cum ar fi Legea nr.85/2006 (pentru a reglementa probleme juridice conexe, precum cea dacă 

un creditor al societăţii simple va putea să solicite deschiderea procedurii insolvenţei împotriva 

societăţii comerciale pe baza unei creanţe născute înainte de înmatricularea acesteia). 

De asemenea, ca un alt tip de impact, considerăm că va fi necesară perfecţionarea profesională a 

judecătorilor, pentru a se asigura cunoaşterea noilor reglementări, mai ales în cazurile în care sunt 

introduse prevederi noi pentru practica judiciară românească.  Astfel, potrivit Art.1933 alin.(2) NCC, 

instanţa învestită cu o cerere în nulitatea societăţii simple este obligată să pună în discuţia părţilor 

posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care afectează contractul de societate şi să fixeze un 

termen util pentru acoperirea nulităţii, chiar dacă părţile se împotrivesc. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1881-1889]  Aceste texte stabilesc norme cu caracter de noutate (chiar dacă unele sunt 

inspirate din reglementarea actuală a CC privind societatea civilă sau din Legea nr. 31/1990), prin 

simplul fapt al aplicabilităţii generale exprese pentru toate tipurile de societate, cu sau fără 

personalitate juridică. 

Art.1881 defineşte noţiunea de societate, prin raportare atât la societatea fără personalitate juridică 

(clasica societate civilă), cât şi la cea cu personalitate juridică (alin.(3)).  Reglementarea anterioară a 

CC, inclusiv sub aspectul noţiunii (Art.1491, Art.1492 alin.(2), Art.1513 CC), avea în vedere doar 

societatea civilă, fără personalitate juridică, care însă, aşa cum se arăta în literatura juridică, avea 

vocaţie de aplicare ca normă generală pentru toate tipurile de societate. 

Potrivit Art.1881 alin.(1), contractul de societate este contractul prin care două sau mai multe persoane 

se obligă reciproc să coopereze pentru desfăşurarea unei activităţi şi să contribuie la aceasta prin 

aporturi băneşti, în bunuri, în cunoştinţe specifice sau prestaţii, cu scopul de a împărţi beneficiile sau 

de a se folosi de economia ce ar putea rezulta (alin.(1)).  Astfel, sunt definite exhaustiv tipurile de 

aporturi posibile, precum şi potenţialele rezultate economice, care pot consta într-o creştere a 

patrimoniului asociaţilor sau o „economie”, respectiv, în interpretarea noastră, o mai bună gestionare a 

resurselor, o reducere a unor costuri etc. 

Art.1881 alin.(2) consacră regula participării la pierderi proporţional cu participarea la distribuţia 

profitului, „dacă prin contract nu s-a stabilit altfel”, respectiv dacă asociaţii nu au decis să fixeze în 

mod inegal participarea la beneficii şi pierderi, prefigurând reglementarea detaliată de la Art.1902. 
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Sub titulatura „condiţiile de validitate” ale contractului de societate, sunt introduse norme privind 

capacitatea părţilor (Art.1882 alin.(1)), obiectul societăţii (Art.1882 alin.(2)) şi contribuţia obligatorie 

a asociaţilor (Art.1882 alin.(3)).  Astfel, orice persoană fizică sau juridică poate fi asociat, dacă nu îi 

este interzis prin lege (Art.1882 alin. (1)).  În completare, se precizează că un soţ nu poate deveni 

asociat prin aportarea de bunuri comune decât cu consimţământul celuilalt soţ, textul reiterând norma 

de la Art.349, la care se face trimitere.  Obiectul societăţii trebuie să fie determinat şi licit, în acord cu 

ordinea publică şi bunele moravuri (Art.1882 alin.(2)), similar cu Art.966, Art.968, Art.1492 alin.(1) 

CC.  Art.1882 alin.(3) reglementează obligativitatea contribuţiei fiecărui asociat la constituirea 

societăţii prin aporturi băneşti, în bunuri, în prestaţii sau cunoştinţe specifice. 

În ceea ce priveşte regimul aporturilor, este consacrată regula potrivit căreia aporturile într-o societate 

cu personalitate juridică intră în patrimoniul societăţii.  În ceea ce priveşte societăţile fără personalitate 

juridică, aporturile devin coproprietatea asociaţilor (aceasta fiind şi concluzia anterioară a doctrinei), 

afară de cazul în care asociaţii au convenit, în mod expres, că vor aporta doar folosinţa, când aporturile 

trec în folosinţa comună a asociaţilor (Art.1883 alin.(1)). 

Cu privire la aportul folosinţei, atragem atenţia că în doctrină s-a susţinut că acest aport este necesar a 

fi pe durată determinată, deoarece altfel nu este posibilă evaluarea folosinţei cu scopul stabilirii cotei 

asociatului la capitalul social.  Prin urmare, ca regulă generală, considerăm util a se reglementa 

obligaţia părţilor de a preciza durata acestui aport.  Dacă părţile omit să reglementeze durata, ar trebui 

să se aplice, în opinia noastră, regula din materia locaţiunii potrivit căreia durata acesteia nu poate 

depăşi 30 de ani (49 de ani, potrivit Proiectului LPA NCC) (Art.1783 NCC). 

Este instituită obligativitatea formei autentice a contractului dacă sunt aduse ca aport bunuri imobile 

sau, după caz, alte drepturi reale imobiliare (Art.1883 alin.(2)).  Impactul acestei reglementări este 

identificat în secţiunea introductivă a acestui capitol. 

Potrivit Art.1883 alin.(3), transferul drepturilor asupra bunurilor aportate este supus formelor de 

publicitate prevăzute de lege.  Ca o soluţie logică, transferul dreptului înscris în registrele de 

publicitate înainte de data înmatriculării societăţii, este afectat de condiţia (suspensivă) a dobândirii 

personalităţii juridice. 

Ca regulă generală, contractul de societate se încheie în formă scrisă, ad probationem, dacă prin lege 

nu se prevede altfel (Art.1884 alin.(1)).  Art.1884 alin.(2) instituie una dintre excepţii, şi anume 

contractul prin care se înfiinţează o societate cu personalitate juridică care trebuie încheiat în formă 

scrisă şi trebuie să prevadă asociaţii, aporturile, forma juridică, obiectul, denumirea şi sediul societăţii.  

Sancţiunea pentru nerespectarea acestor cerinţe de formă este nulitatea absolută.  Acest articol se 

completează, în opinia noastră, cu Art.196 NCC privind cauzele de nulitate ale persoanei juridice, care 

prevede, la alin.(1) lit.f), şi o altă menţiune obligatorie, şi anume „capitalul social subscris şi vărsat”. 

Cu titlu general, Art.1885 stabileşte regula potrivit căreia durata societăţii este nedeterminată, dacă 

prin contract nu se prevede altfel (alin.(1)).  Pentru situaţia în care prin contract se prevede o durată 

determinată, Art.1885 alin.(2) instituie posibilitatea prelungirii duratei, prin voinţa asociaţilor, înainte 

de expirarea acesteia.  Considerăm că durata determinată a societăţii poate fi calificată astfel şi ca 

urmare a tipului aporturilor aduse în societate; de exemplu, dacă se aportează folosinţa, durata 

aportului ar trebui calificată ca determinată (a se vedea comentariul de la Art.1883 alin.(1)), atrăgând, 

în mod obligatoriu şi o durată determinată a societăţii. 
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Cu privire la răspunderea asociaţilor fondatori şi a primilor administratori, NCC generalizează unele 

dispoziţii particulare din Legea nr.31/1990 (Art.36, Art.46, Art.47, Art.49).  Astfel, asociaţii fondatori 

şi primii administratori numiţi prin contract răspund solidar pentru prejudiciul cauzat prin 

nerespectarea unei condiţii de formă a contractului de societate sau a unei formalităţi necesare pentru 

constituirea societăţii ori, dacă este cazul, pentru dobândirea personalităţii juridice (Art.1886 alin.(1)).  

Aceste dispoziţii se aplică şi în ceea ce priveşte modificările contractului, dar numai administratorilor 

cu drept de reprezentare, în funcţie la data modificării sau la data la care ar fi trebuit să fie îndeplinite 

formalităţile referitoare la această modificare (Art.1886 alin.(2)).157 

Potrivit Art.1887, referitor la domeniul de aplicare, prezentul capitol (Capitolul VII, Titlul IX, Cartea a 

V-a NCC) constituie dreptul comun în materia societăţilor (alin.(1)).  Astfel cum am arătat în 

introducerea acestui capitol, normele NCC privind contractul de societate nu pot constitui dreptul 

comun în materia societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, deoarece acest tip de societate nu 

are la bază un raport contractual.  Potrivit alin.(2), legea poate reglementa diferite tipuri de societăţi în 

considerarea formei, naturii sau obiectului de activitate. 

Art.1888 enumeră formele societare.  Societăţile pot fi:  simple, în participaţie, în nume colectiv, în 

comandită simplă, cu răspundere limitată, pe acţiuni, în comandită pe acţiuni, cooperative, precum şi 

alte tipuri de societate anume reglementate de lege.  NCC reglementează reguli cu titlu particular doar 

pentru societăţile simple şi societăţile în participaţie. 

Ca principiu, dobândirea personalităţii juridice de către o societate este rezultat al voinţei asociaţilor.  

Potrivit Art.1889 alin.(1), asociaţii pot conveni, prin contract sau printr-un act separat, constituirea 

unei societăţi cu personalitate juridică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.  Art.1889 alin.(2) 

teza a II-a instituie o regulă importantă, şi anume aceea că răspunderea asociaţilor pentru datoriile 

sociale este subsidiară, nelimitată şi solidară, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

Societatea cu personalitate juridică, indiferent de obiectul de activitate, poate fi constituită numai în 

forma şi condiţiile prevăzute de legea specială, care îi conferă personalitate juridică (Art.1889 alin.(2)).  

Ca regulă, societatea dobândeşte personalitate juridică prin şi de la data înmatriculării în registrul 

comerţului, dacă prin lege nu se dispune altfel (alin.(3)).  Această rezervă privind posibilitatea 

dobândirii personalităţii juridice într-o altă formă decât prin înmatricularea la registrul comerţului este 

binevenită, atât din perspectiva reglementărilor actuale,158 cât a celor care vor apărea în viitor. 

Probabil în considerarea duratei de timp uneori semnificative dintre data acordului de voinţă al 

asociaţilor şi data dobândirii personalităţii juridice, legiuitorul a instituit aplicabilitatea regulilor de la 

societatea simplă până la data dobândirii personalităţii juridice cu privire la raporturile dintre asociaţi 

(Art.1889 alin.(4)). 

                                                      
157 Ar fi recomandabilă completarea Legii nr.31/1990 cu o prevedere expresă în acest sens, cu precizarea că se aplică şi 
membrilor directoratului (cu drept de reprezentare, de exemplu, director general) care au, potrivit legii speciale, obligaţia de a 
înregistra modificările actului constitutiv la registrul comerţului (Art.204 alin.(3)). 
158 De exemplu, potrivit Art.51 alin.(2) din Legea nr.51/1995, societatea civilă profesională cu răspundere limitată dobândeşte 
personalitate juridică de la data înregistrării la barou a deciziei emise de consiliul local al baroului în a cărui rază teritorială îşi 
are sediul societatea. 
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(b) Secţiunea a 2-a „Societatea simplă” 

[Art.1890-1948]  Ca un comentariu general, remarcăm că NCC aduce o schimbare 

semnificativă în regimul societăţii simple, în sensul că nu impune ca obiectul acestei societăţi să fie 

necomercial (ceea ce a determinat, cel mai probabil, şi schimbarea denumirii, din „societate civilă”, în 

„societate simplă”).  Potrivit Tabelului CDEP, această modificare majoră de percepţie a pornit de la 

constatarea că prin legi speciale au fost stabilite regimuri juridice distincte pentru societăţi civile 

destinate unor activităţi comerciale (de exemplu, fondul de pensii pentru securizarea creanţelor, 

fondurile de investiţii), societăţi ce au intrat în circuitul juridic civil.  S-a considerat, de asemenea, că 

distincţia dintre societăţi civile şi societăţi comerciale îşi va pierde substanţa odată cu adoptarea prin 

NCC a concepţiei moniste asupra dreptului privat. 

În consecinţă, singurele diferenţe dintre societatea simplă şi societăţile comerciale sunt lipsa/prezenţa 

atributului personalităţii juridice şi normele după care se constituie şi funcţionează. 

1. Încheierea contractului de societate 

[Art.1890-1893]  Similar cu interpretarea doctrinară actuală privind forma contractului de 

societate civilă, contractul de societate nu este supus unor condiţii de formă speciale.  Art.1890 

instituie două excepţii de la regulă, şi anume cea prevăzută la Art.1884 alin.(1) (care se referă la forma 

scrisă necesară pentru proba contractului şi care, în sine, nu este o excepţie de la caracterul consensual 

al contractului), precum şi eventualele condiţii de formă care rezultă din natura bunurilor ce constituie 

aport.  Textul nu pare necesar, deoarece nu aduce nicio noutate faţă de reglementarea generală de la 

Art.1883-1884 NCC. 

În lipsă de stipulaţie contrară, sau dacă prin lege nu se dispune altfel, modificarea contractului de 

societate se face cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă (Art.1891).  

Aceeaşi regulă a fost dedusă anterior şi de doctrină, în baza situaţiei particulare reglementate de CC 

doar pentru actul de modificare a duratei societăţii civile (Art.1524 CC). 

Art.1892 consacră regula potrivit căreia societatea simplă nu are personalitate juridică (alin.(1)).  

Art.1892 alin.(2)-(3) reglementează o procedură de dobândire a personalităţii juridice de către 

societatea simplă, procedură anunţată şi prin Expunerea de motive ca fiind una dintre noutăţile de 

reglementare din materia contractului de societate.159  Astfel, asociaţii pot opta pentru dobândirea 

personalităţii juridice de către societatea simplă, întocmind un act de modificare a contractului de 

societate în care vor indica, în mod expres, forma juridică a acesteia, şi vor pune de acord toate 

clauzele sale cu dispoziţiile legale aplicabile societăţii nou-înfiinţate (alin.(2)). 

Soluţia privind dobândirea de către societatea simplă (civilă) a personalităţii juridice nu este cu totul 

nouă, doctrina românească recunoscând şi anterior această posibilitate, având în vedere că lipsa 

personalităţii juridice este o caracteristică de natura, şi nu de esenţa contractului de societate civilă.  

Noutatea constă în reglementarea expresă a consecinţelor acestei opţiuni, şi anume:  dobândirea 

personalităţii juridice se face fără a se dispune dizolvarea societăţii simple, iar asociaţii şi societatea 

                                                      
159 Potrivit Expunerii de motive, societăţile simple pot fi cu sau fără personalitate juridică, în funcţie de voinţa asociaţilor, şi 
pot dobândi personalitate juridică prin înscrierea în registrul comerţului.  Exprimarea nu este cea mai fericită, deoarece, astfel 
cum reiese din reglementare, dobândind personalitate juridică, societatea simplă se transformă într-o altă formă de societate, 
reglementată de legea specială în baza căreia dobândeşte personalitatea juridică. 
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nou-înfiinţată răspund solidar şi indivizibil pentru toate datoriile societăţii născute înainte de 

dobândirea personalităţii juridice (Art.1892 alin.(3)).  Cu privire la impactul acestei modificări, a se 

vedea comentariile din secţiunea introductivă a acestui capitol. 

Art.1893 dispune, ca noutate de inspiraţie doctrinară, că societăţile supuse condiţiei înmatriculării 

conform legii şi ramase neînmatriculate, precum şi societăţile de fapt, sunt asimilate societăţilor 

simple. 

2. Efectele contractului de societate 

I. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor între ei 

[Art.1894-1912]  Art.1894 stabileşte reguli privind formarea capitalului social al societăţii 

simple.  Se poate observa o abordare nouă a legiuitorului în tratarea structurii societăţii simple.  Dacă 

societatea civilă are, potrivit CC şi altor legi speciale, un patrimoniu de afectaţiune, societatea simplă 

reglementată de NCC are capital social, similar unei societăţi comerciale. 

Potrivit alin.(1), asociaţii contribuie la formarea capitalului social al societăţii, prin aporturi băneşti sau 

în bunuri, după caz.  Capitalul social subscris se divide în părţi egale, numite părţi de interes, care se 

distribuie asociaţilor proporţional cu aporturile fiecăruia, dacă prin lege sau contractul de societate nu 

se prevede altfel (alin.(2)). 

Alin.(3) al Art.1894 stabileşte că asociaţii se pot obliga la aport în prestaţii sau în cunoştinţe specifice, 

cu titlu de aport societar.  Potrivit tezei a II-a a alin.(3), în schimbul acestui aport, asociaţii participă, 

potrivit actului constitutiv, la împărţirea beneficiilor şi suportarea pierderilor, precum şi la luarea 

deciziilor în societate.  Considerăm acest ultim text ca fiind confuz, deoarece se poate înţelege că doar 

aşa-numitul aport în industrie conferă asociaţilor dreptul de a participa la împărţirea beneficiilor şi 

suportarea pierderilor, şi la luarea deciziilor societare, deşi intenţia legiuitorului a fost de a sublinia că 

şi acest tip de aport conferă aceleaşi drepturi ca şi aporturile băneşti sau în bunuri.  Oricum, textul pare 

inutil, deoarece problemele legate de participarea la profit şi la pierderi fac obiectul de reglementare al 

Art.1902 NCC, iar chestiunile privind luarea hotărârilor în cadrul societăţii sunt detaliate în Art.1910 

NCC. 

Observăm că textul Art.1894 alin.(3) este asemănător cu Art.16 alin.(5) din Legea nr.31/1990, referitor 

la aporturile în muncă.  Similar cu acest text, şi în situaţia societăţii simple legiuitorul pare că a 

intenţionat ca aporturile în industrie să nu dea dreptul la părţi de interes şi să nu contribuie la formarea 

capitalului social.  Din păcate, acest aspect important poate fi dedus doar din topica textului de la 

Art.1894. 

[Art.1895-1899]  Aceste texte cuprind prevederi privind regimul aporturilor la capitalul 

social al societăţii simple. 

Art.1895 reglementează „realizarea aporturilor”, în sensul de vărsare a aporturilor.  Astfel, fiecare 

dintre asociaţi răspunde „faţă de societate şi faţă de ceilalţi asociaţi” pentru vărsarea aporturilor la care 

s-a obligat, drepturile conferite de părţile de interes fiind suspendate până la vărsarea aporturilor. 

Aportul în bunuri, altele decât cele fungibile, se efectuează prin transferul drepturilor asupra acestora 

şi predarea efectivă a bunurilor în stare de funcţionare potrivit destinaţiei sociale (Art.1896 alin.(1)).  

Asociatul care aportează proprietatea sau un alt drept real asupra unui bun răspunde pentru efectuarea 
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aportului întocmai unui vânzător faţă de cumpărător, iar asociatul care aportează folosinţa răspunde 

pentru efectuarea aportului întocmai unui locator faţă de locatar (Art.1896 alin.(2)).  Soluţia este 

asemănătoare cu Art.1503 alin.(2) CC, care reglementează răspunderea pentru evicţiune a asociatului 

care aportează proprietatea, similar cu vânzătorul, text care a fost aplicat de doctrină, prin analogie, şi 

în ceea ce priveşte corespondenţa obligaţiei de garanţie a locatorului cu cea a asociatului care 

aportează folosinţa unui bun. 

Art.1896 alin.(3) consacră regula, de altfel logică, potrivit căreia aporturile constând în bunuri 

fungibile sau consumptibile pot fi subscrise doar cu titlu de aport în proprietate, şi nu cu titlu de aport 

în folosinţă, indiferent de existenţa vreunei stipulaţii în acest sens în contractul de societate. 

Art.1897 stabileşte, cu titlu de noutate, reguli noi pentru aportul în bunuri necorporale, respectiv 

creanţe, acţiuni sau părţi sociale, cambii sau alte titluri de credit.  În concret, asociatul care aportează o 

creanţă (precum şi cambii sau alte titluri de credit care circulă în comerţ), răspunde pentru existenţa 

acesteia la momentul aportului şi încasarea la scadenţă, fiind obligat sa acopere cuantumul acesteia, 

dobânda legală care începe să curgă de la scadenţă şi orice alte daune ce ar rezulta, dacă creanţa nu se 

încasează în tot sau în parte (alin.(1),(3)).  Potrivit alin.(2), asociatul care aportează acţiuni sau părţi 

sociale emise de o altă societate răspunde pentru efectuarea aportului întocmai unui vânzător faţă de 

cumpărător. 

În caz de neexecutare a unui aport în numerar, asociatul datorează suma la care s-a obligat, dobânda 

legală de la scadenţă şi orice alte daune care ar rezulta, fiind de drept pus în întârziere, soluţie similară 

cu reglementarea de la Art.1504 alin.(1) CC (Art.1898). 

Potrivit Art.1899, aportul în prestaţii sau cunoştinţe specifice este datorat în mod continuu, atât timp 

cât asociatul care s-a obligat la acesta este membru al societăţii (alin.(1) teza I).  La alin.(1) teza a II-a 

a fost reformulată reglementarea Art.1505 CC, în sensul că asociatul este ţinut faţă de societate pentru 

toate câştigurile realizate din activităţile care fac obiectul aportului.  Ca regulă, aporturile în prestaţii 

sau cunoştinţe specifice se efectuează prin desfăşurarea de către asociat a unor activităţi concrete şi 

prin punerea la dispoziţia societăţii a unor informaţii, pentru realizarea obiectului acesteia, în 

modalităţile şi condiţiile stabilite prin contractul de societate (alin.(2)).  Ca noutate, neexecutarea 

aportului în prestaţii sau cunoştinţe specifice dă loc numai la o acţiune în excludere cu daune-interese, 

dacă este cazul (alin.(3)), aceasta fiind una dintre consecinţele faptului că aportul în prestaţii/cunoştinţe 

specifice nu contribuie la formarea capitalului social, nefiind prin urmare susceptibil de a fi urmărit 

silit. 

[Art.1900-1901]  Art.1900 NCC reglementează, ca noutate, regimul părţilor de interes, care 

sunt indivizibile (alin.(1)) şi dau drept de vot în adunarea asociaţilor, dacă sunt vărsate în întregime şi 

dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel (alin.(2)).  Când o parte de interes devine proprietatea comună 

a mai multor persoane, acestea sunt obligate să desemneze un reprezentant unic pentru exercitarea 

drepturilor sociale aferente (alin.(3)), şi toţi coproprietarii răspund în mod solidar pentru efectuarea 

vărsămintelor datorate (alin.(4)).  Şi această reglementare generalizează dispoziţii din Legea 

nr.31/1990 (Art.101, Art.102). 

Având ca model Legea nr.31/1990, Art.1901 conţine norme privind transmiterea părţilor de interes.  

Astfel, părţile de interes se transmit potrivit prevederilor legale şi ale contractului de societate, 

stabilindu-se totuşi cu titlu imperativ regula potrivit căreia transmiterea către persoane din afara 
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societăţii este permisă doar cu consimţământul tuturor asociaţilor (alin.(1)).  Ca noutate, inclusiv faţă 

de reglementarea specială, părţile de interes se pot transmite şi prin moştenire, dacă prin contract nu se 

dispune altfel (alin.(1) teza finală). 

Art.1901 alin.(2) stabileşte o procedură de răscumpărare, de către orice asociat, a părţilor de interes 

dobândite cu titlu oneros de un terţ fără consimţământul tuturor asociaţilor, în termen de 60 de zile de 

la data la care a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască cesiunea.  Dacă mai mulţi asociaţi exercită 

concomitent acest drept, părţile de interes se alocă proporţional cu cota de participare la profit.  Se 

afirmă astfel caracterul intuitu personae al societăţii simple. Potrivit alin.(3), în situaţia de mai sus, sau 

ori de câte ori legea impune cesiunea părţilor de interes, valoarea acestora este stabilită de către un 

expert agreat de părţile cesiunii sau, în lipsa unui acord, de către instanţă.  Art.1901 alin.(4) teza I 

precizează că cesiunea cu titlu gratuit a părţilor de interes este asimilată unei cesiuni cu titlu oneros şi 

„dă loc” la aplicarea dispoziţiilor alin.(2) şi (3).  În ceea ce priveşte aplicarea alin.(3), norma de 

trimitere are sens doar în ceea ce priveşte situaţia de la alin.(2), nu şi cu privire la alte situaţii în care 

legea impune cesiunea părţilor de interes. 

În privinţa formei, cesiunea cu titlu gratuit este supusă regimului juridic al donaţiei (Art.1901 alin.(4) 

teza a II-a). 

[Art.1902] Este codificată regula afirmată de doctrină potrivit căreia participarea la profit 

implică şi contribuţia la pierderi, în condiţiile contractul de societate, ale NCC sau ale legii speciale 

aplicabile, după caz (alin.(1)). 

Art.1902 alin.(2) reformulează Art.1511 CC, fără elemente de noutate pe fond, dispunând că partea 

fiecărui asociat la profit şi pierdere este proporţională cu aportul său la capitalul social.  Partea la 

profituri şi pierderi a asociatului al cărui aport constă în prestaţii sau cunoştinţe specifice este egală cu 

cea a asociatului care a contribuit cu aportul cel mai mic.  Cele două norme sunt reglementate cu 

caracter dispozitiv, la fel ca în reglementarea actuală, prin contractul de societate putându-se conveni 

altfel. 

Este codificată concluzia doctrinară potrivit căreia asociaţii pot participa la câştig în proporţie diferită 

de contribuţia la pierderi, cu condiţia ca astfel de diferenţe să fie rezonabile potrivit cu împrejurările, şi 

să fie expres prevăzute în contract (alin.(3)).  Ca o regulă de interpretare, în situaţia în care contractul 

stabileşte numai partea de câştig, contribuţia la pierderi se va datora în aceeaşi proporţie (alin.(4)). 

Art.1902 alin.(5) reiterează prohibiţia clauzei leonine (Art.1513 CC), definită ca fiind orice clauză prin 

care un asociat este exclus de la împărţirea beneficiilor sau de la participarea la pierderi.  O astfel de 

clauză este considerată nescrisă, neinvalidând astfel contractul, potrivit abordării doctrinare.160 

Art.1902 alin.(6) stabileşte o excepţie de la Art.1881 alin.(2) (şi, am spune noi, şi de la Art.1902 

alin.(5) privind clauza leonină), în ceea ce priveşte posibilitatea scutirii asociatului al cărui aport 

constă în prestaţii sau cunoştinţe specifice de a participa la pierderi, în măsura corespunzătoare acestui 

aport (avându-se probabil în vedere că acelaşi asociat ar putea avea şi un aport în bani sau bunuri).  O 

astfel de scutire trebuie însă să fie prevăzută expres în contractul de societate.  În trecut, o astfel de 

                                                      
160 În jurisprudenţă s-a decis că existenţa clauzei leonine poate atrage sancţiunea nulităţii contractului dacă acea clauză a fost 
determinantă la încheierea contactului. 
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clauză a fost justificată de faptul că respectivul asociat contribuie în fapt la pierderi prin foloasele pe 

care le aduce societăţii prin serviciile prestate. 

[Art.1903] Cu titlu de noutate la nivel de cod civil, este transpusă obligaţia de neconcurenţă a 

asociatului.  Acesta nu poate face concurenţă societăţii pe cont propriu sau pe contul unei terţe 

persoane, şi nici nu poate face pe socoteala sa ori pe socoteala altuia vreo operaţiune care ar putea fi 

păgubitoare pentru societate (alin.(1)).  De asemenea, asociatul nu poate lua parte personal sau printr-

un terţ la o activitate care ar conduce la privarea societăţii de bunurile, prestaţiile sau cunoştinţele 

specifice la care asociatul s-a obligat (alin.(2)).  Beneficiile rezultând din oricare dintre activităţile 

interzise potrivit celor de mai sus se cuvin societăţii, asociatul putând fi obligat şi la acoperirea 

daunelor, dacă este cazul (alin.(3)). 

Atragem atenţia că asociaţii parte la un contract de societate se pot califica drept întreprinderi potrivit 

Art.2 alin.(2) din Legea concurenţei nr.21/1996 şi, în consecinţă obligaţia de neconcurenţă poate intra 

sub incidenţa acestei legi speciale.161  Potrivit Art.2 alin.(1) din Legea nr.21/1996, „dispoziţiile 

prezentei legi se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, 

săvârşite de [...] întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi [...]”. 

Legea nr.21/1996 precum şi instrucţiunile date în aplicarea acesteia de către Consiliului Concurenţei 

stabilesc condiţiile în care obligaţia de neconcurenţă poate fi impusă întreprinderilor părţi la o asociere, 

independent de forma juridică a acesteia.  Potrivit acestor norme, obligaţia de neconcurenţă poate fi 

impusă societăţii mamă, respectiv societăţii care deţine controlul în societatea în comun, şi nu 

asociaţilor care nu deţin controlul. În plus, sfera de aplicare a obligaţiei de neconcurenţă este limitată 

sub aspectul obiectului şi a pieţelor geografice.  În măsura în care societatea simplă nu ar constitui o 

societate cu funcţionare deplină potrivit Art.10 alin.2 din Legea nr.21/1996, obligaţia de neconcurenţă 

impusă asociaţilor ar fi evaluată în conformitate cu Art.5 din această lege.  În anumite situaţii, în 

funcţie de efectele restrictive de concurenţă ale clauzei şi de poziţia pe piaţă a părţilor implicate, 

obligaţia de neconcurenţă ar putea fi incompatibilă cu regulile de concurenţă şi, în consecinţă 

inaplicabilă.  Din acest motiv, recomandăm completarea alin.(1) al Art.1903 cu sintagma „în limitele 

legii speciale care reglementează domeniul concurenţei” sau un text similar. 

[Art.1904-1905] Potrivit Art.1904 alin.(1), în lipsă de stipulaţie contrară, fiecare asociat poate folosi 

bunurile sociale în interesul societăţii, potrivit cu destinaţia acestora şi fără să stânjenească drepturile 

celorlalţi asociaţi, similar cu Art.1517 pct.2 CC.  Ca noutate, dacă asociatul întrebuinţează bunurile 

sociale în folosul său ori al unei alte persoane, fără consimţământul scris al celorlalţi asociaţi, este 

obligat să restituie societăţii beneficiile rezultate şi să acopere posibilele daune (alin.(2)). 

Art.1905 instituie unele reguli generale privind folosirea fondurilor comune.  Fondurile comune pot fi 

folosite de asociaţi în măsura în care sunt justificate prin cheltuieli efectuate sau care urmează a fi 

efectuate de asociaţi în interesul societăţii (alin.(1)), asociaţii fiind răspunzători de orice sume 

suplimentare luate din societate „şi de toate daunele-interese ce ar putea rezulta” (alin.(3)).162  Regulile 

                                                      
161 Prin întreprindere se înţelege orice entitate angajată într-o activitate economică, adică o activitate constând în oferirea de 
bunuri sau de servicii pe o piaţă dată, independent de statutul său juridic şi de modul de finanţare. 
162 Exprimarea este, în opinia noastră, deficitară.  Daunele-interese nu „rezultă”, cel mult prejudiciul poate fi caracterizat de 
acest verb.  Probabil s-a intenţionat folosirea cuvântului „daune”, echivalent cu prejudiciu, la fel ca în articolele anterioare. 



 

318 
 

societăţii sunt însă flexibile, prin contractul de societate putându-se stipula că asociaţii pot lua din casa 

societăţii anumite sume de bani pentru cheltuielile lor particulare (alin.(3)). 

Art.1906 menţine o regulă cu caracter particular actualmente reglementată la Art.1506 alin.(1) CC, 

pentru situaţia în care un asociat şi societatea au un debitor comun care face o plată parţială a datoriilor 

sale faţă de societate şi faţă de asociat, având aceeaşi scadenţă.  În acest caz, asociatul în mâinile căruia 

s-a făcut plata va aloca suma primită stingerii creanţei sale şi creanţei societare, proporţional cu 

raportul dintre acestea.  Legiuitorul nu a mai reiterat reglementarea de la Art.1506 alin.(2) CC potrivit 

căreia regula distribuirii proporţionale nu se mai aplică, dacă pe chitanţă se specifică că suma este 

destinată exclusiv acoperii datoriei către societate. 

Reglementarea actuală (Art.1506 alin.(1) CC) se referă la datorii „exigibile”, şi nu „având aceeaşi 

scadenţă”, astfel cum se precizează la Art.1906 NCC, limitând drastic posibilitatea incidenţei unei 

astfel de situaţii şi făcând inutilă reglementarea. 

Art.1907 alin.(1) menţine regula de la actualul Art.1510 CC potrivit căruia asociatul are dreptul la 

rambursarea cheltuielilor făcute pentru societate şi de a fi indemnizat pentru obligaţiile asumate sau 

pierderile suferite acţionând cu bună-credinţă în interesul societăţii.  Art.1907 alin.(2) interzice 

compensarea sumelor prevăzute la alin.(1) cu datoriile asociatului faţă de societate, sau a pagubei 

cauzate societăţii din culpa asociatului cu foloasele pe care acestea le-a adus societăţii prin diferite 

operaţiuni.  Este, de asemenea, interzisă compensarea între datoria unui terţ faţă de societate şi creanţa 

acestuia asupra unui asociat (alin.(3)). 

[Art.1908-1909]  Similar cu Art.1519 CC, un asociat poate intra într-o asociere cu o terţă 

persoană cu privire la drepturile sale sociale fără consimţământul celorlalţi asociaţi, dar terţul nu poate 

deveni asociat decât cu acest consimţământ, care trebuie dat în condiţiile Art.1901 (Art.1908 alin.(1)). 

Potrivit Art.1908 alin.(2), cu titlu de noutate, asociatul nu poate ceda, fără consimţământul tuturor 

celorlalţi asociaţi, drepturile sale sociale, sub sancţiunea aplicării prevederilor Art.1901 alin.(2) şi (3).  

Înţelegem că drepturile sociale nu coincid cu dreptul de proprietate asupra părţilor de interes, altfel 

reglementarea de la Art.1908 alin.(2) ar fi redundantă.  Este neclar, însă, cum se vor aplica prevederile 

Art.1901 alin.(2) şi (3) când dreptul social cedat este, spre exemplu, dreptul la beneficii pentru o 

anumită perioadă de timp, şi, mai ales, cum se va reflecta acest drept la beneficii în partea asociatului 

care îl răscumpără (va atrage modificarea cotei sale de participare la beneficii?). 

Drepturile sociale nu pot face nici obiectul unei garanţii constituite de asociat pentru obligaţii 

personale sau ale vreunui terţ, fără consimţământul tuturor asociaţilor, sub sancţiunea nulităţii absolute 

a garanţiei (Art.1908 alin.(3)). 

Apreciem că însăşi denumirea de „drepturi sociale” ar putea fi reconsiderată, întrucât se foloseşte într-

o manieră care nu este consecventă faţă de restul dispoziţiilor privind materia contractului de societate.  

Astfel, în majoritatea cazurilor, atributul „social” este folosit cu sensul „aparţinător de societate”, iar 

nu asociaţilor (de exemplu, „patrimoniu social” (Art.1920, Art.1935 etc.), „creditor social” (Art.1920), 

„bunuri sociale” (Art.104, Art.1944, Art.1948 etc.), „datorii sociale” sau „obligaţii sociale” (Art.1889, 

Art.1945, Art.1946, Art.1947)), în timp ce drepturile sociale, potrivit formei actuale a textelor din 

NCC, nu aparţin societăţii, ci asociaţilor. 
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Art.1908 alin.(4) reglementează imposibilitatea restituirii în natură sau în echivalent a părţii care i se 

cuvine unui asociat din bunurile comune ale unei societăţi cu durată nedeterminată, înainte de 

încetarea societăţii, afară de cazul retragerii sau excluderii sale. 

Potrivit Art.1909, beneficiarul unei promisiuni a unui asociat privind cesiunea, vânzarea, aducerea în 

garanţie, renunţarea cu privire la drepturile sale sociale, are dreptul a pretinde doar daunele ce ar 

rezulta din neexecutare. 

[Art.1910-1912]  Cu titlu de noutate, similar cu materia societăţilor comerciale, sunt 

reglementate reguli privind hotărârile adunării asociaţilor.  Astfel, dreptul de a participa la luarea 

hotărârilor colective ale adunării asociaţilor aparţine tuturor asociaţilor, chiar lipsiţi de dreptul de 

administrare (Art.1910 alin.(1)).  NCC stabileşte, cu caracter dispozitiv, regula majorităţii voturilor 

asociaţilor pentru luarea hotărârilor (Art.1910 alin.(2)), cu excepţia celor privind modificarea 

contractului de societate sau numirea unui administrator unic, care se iau întotdeauna cu 

consimţământul tuturor asociaţilor (Art.1910 alin.(3)).  Obligaţiile unui asociat nu pot fi mărite fără 

consimţământul acestuia (Art.1910 alin.(4)), prin urmare o hotărâre care ar avea asemenea consecinţe 

va trebui aprobată şi de asociatul în cauză.  Art.1910 alin.(5) dispune că orice clauză contrară 

dispoziţiilor Art.1910 este considerată nescrisă.  Se înţelege, totuşi, că derogările permise de la regula 

majorităţii (Art.1910 alin.(2)) nu ar trebui să fie sancţionate. 

Adoptarea hotărârilor adunării asociaţilor se face potrivit regulilor de convocare şi desfăşurare a 

adunării stabilite în contractul de societate, iar în lipsă, hotărârea poate fi adoptată şi prin consultarea 

scrisă a asociaţilor (Art.1911 alin.(1)).  Consimţământul tuturor asociaţilor exprimat în actul încheiat 

de societate face dovada hotărârii, aceasta reprezentând o derogare binevenită de la formalismul 

specific societăţilor comerciale (Art.1911 alin.(2)).  Această nouă regulă este binevenită şi ar putea fi 

extinsă în mod expres la toate formele de societate. 

Într-o manieră similară, Art.1912 reglementează un instrument de contestare a hotărârii de către 

asociatul nemulţumit.  Este neclar motivul pentru care alin.(1) dispune că se poate ataca numai o 

hotărâre „luată cu majoritate”.  În consecinţă, hotărârile adoptate cu unanimitate nu ar putea fi atacate, 

ceea ce ni se pare o soluţie justă.  Pe de altă parte, în formularea actuală, textul ar putea duce la 

concluzia, evident absurdă, că o hotărâre adoptată fără majoritatea necesară (de o „minoritate”) nu ar 

putea fi atacată.  În fine, textul nu prevede condiţia utilă ca asociatul care doreşte atacarea hotărârii să 

fi votat împotriva acesteia sau să nu fi participat la adunare, similar cu Art.132 alin.(2) din Legea 

nr.31/1990. 

Asociatul poate contesta hotărârea la instanţa judecătorească, în termen de 15 zile de la data la care a 

fost luată, dacă a fost prezent, şi de la data comunicării, dacă a fost lipsă (termen de decădere, potrivit 

Art.1912 alin.(2)).  Dacă hotărârea nu i-a fost comunicată, termenul curge de la data la care a luat 

cunoştinţă de aceasta, dar nu mai târziu de un an de la data la care a fost luată hotărârea (Art.1912 

alin.(1)). 

II. Administrarea societăţii 

[Art.1913-1919]  Numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele 

mandatului, precum şi orice alt aspect legat de administrarea societăţii, se stabilesc prin contract sau 

prin acte separate (Art.1913 alin.(1)), regulă subînţeleasă şi în CC.  Art.1913 alin.(2) aduce precizarea 

că administratorii pot fi asociaţi sau neasociaţi, persoane fizice ori persoane juridice, române sau 
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străine.  Dacă posibilitatea administrării societăţii civile de către un terţ neasociat era recunoscută de 

doctrină (în contra exprimării aparent limitative a textelor CC), administrarea societăţii simple de către 

o persoană juridică este o ipoteză nouă la nivel de reglementare generală. 

Art.1913 alin.(3)-(4) reiterează regulile de la Art.1517 alin.(1) CC privind mandatul reciproc al 

asociaţilor de a administra unul pentru altul în interesul societăţii, dacă prin contract nu se dispune 

altfel.  Operaţiunea făcută de oricare dintre ei este valabilă chiar fără consimţământul prealabil al 

celorlalţi asociaţi, dar aceştia din urmă se pot opune, în scris, operaţiunii mai înainte ca ea să fi fost 

încheiată.  Potrivit Art.1913 alin.(5), o astfel de opoziţie nu produce efecte faţă de terţii de bună-

credinţă. 

Art.1914 stabileşte limitele şi revocarea mandatului de administrator.  Administratorul poate face orice 

act de administrare în interesul societăţii, în absenţa opoziţiei asociaţilor (alin.(1)).  Cu privire la 

„opoziţia asociaţilor”, textul nu precizează care sunt condiţiile exercitării acesteia sau dacă urmează 

regulile opoziţiei reglementate pentru situaţia specială de la Art.1913 alin.(3)-(4).  Administratorul 

poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dacă nu se prevede altfel în contractul de 

societate (alin.(2)).  A fost astfel generalizată regula actuală aplicabilă administratorului ordinar, numit 

ulterior încheierii contractului de societate, pentru revocarea administratorul statutar fiind actualmente 

impusă şi condiţia suplimentară a unei cauze legitime de revocare (Art.1514 alin.(2) CC). 

În mod similar legislaţiei privind societăţile comerciale, este reglementată inopozabilitatea clauzelor 

care limitează puterile de administrare conferite de lege faţă de terţii de bună-credinţă (care nu 

cunoşteau aceste limitări) (Art.1914 alin.(3)). 

Potrivit Art.1915, administratorii răspund personal faţă de societate pentru prejudiciile aduse prin 

încălcarea legii, a mandatului primit sau prin culpă în administrarea societăţii (alin.(1)).  În cazul 

pluralităţii de administratori, răspunderea este solidară, dar în privinţa raporturilor dintre ei, instanţa 

poate stabili o răspundere proporţională cu culpa fiecăruia la săvârşirea faptei cauzatoare de prejudicii 

(alin.(2)). 

Cu privire la pluralitatea de administratori, sunt menţinute dispoziţiile Art.1515-1516 CC, în sensul că 

dacă prin împuternicire nu sunt determinate puterile administratorilor sau obligaţia de a lucra 

împreună, fiecare poate face acte de administrare valide, dar dacă împuternicirea impune 

administratorilor să lucreze împreună, în comun, niciunul dintre ei nu poate face acte de administrare 

singur, chiar dacă ceilalţi administratori ar fi în imposibilitate de a acţiona (Art.1916). 

Sub titulatura „adoptarea deciziilor”, Art.1917 nu face decât să stabilească o excepţie de la regula 

privind nevalabilitatea actelor individuale de administrare în situaţia unei administrări comune 

(Art.1916 teza finală), prefigurând, e adevărat, faptul că administrarea comună poate presupune 

unanimitate sau majoritate (similar unui consiliu de administraţie).  Astfel, se poate lua o decizie cu 

nerespectarea regulii unanimităţii sau majorităţii în cazuri de forţă majoră, când absenţa unei decizii ar 

putea cauza o pagubă gravă societăţii. 

Art.1918 reglementează cu caracter imperativ (alin.(4)), drepturile asociaţilor care nu sunt 

administratori.  Art.1918 alin.(1) dezvoltă o teză ce se regăseşte actualmente la Art.1518 CC.  

Asociaţii care nu au calitatea de administrator nu pot face acte de administrare a societăţii, şi nici acte 

de dispoziţie asupra bunurilor acesteia, sub sancţiunea acoperirii daunelor ce ar putea rezulta.  
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Drepturile terţilor de bună-credinţă nu sunt însă afectate de această interdicţie (dispoziţie ce 

particularizează regula de la Art.1914 alin.(3)). 

Potrivit Art.1918 alin.(2), dacă legea nu prevede altfel, oricare dintre asociaţi are dreptul de a consulta 

registrele şi situaţiile financiare ale societăţii, de a lua cunoştinţă de operaţiunile acesteia şi de a 

consulta orice document al societăţii, fără a stânjeni operaţiunile societăţii şi a afecta drepturile 

celorlalţi asociaţi.  Dreptul de informare a asociaţilor societăţii simple este un drept extins (faţă de cel 

conferit de Legea nr.31/1990, spre exemplu, acţionarilor), în considerarea caracterului personal şi 

privat al asocierii. 

NCC impune administratorilor şi obligaţia de a întocmi un raport anual cu privire la mersul societăţii, 

care va fi comunicat asociaţilor.  Oricare dintre asociaţi poate solicita dezbaterea raportului de către 

toţi asociaţii, caz în care administratorii sunt obligaţi să convoace „reunirea” (mai corect ar fi fost 

„adunarea”), asociaţilor la sediul social pentru acest scop (Art.1918 alin.(3)). 

Deşi denumirea marginală a Art.1919 este „reprezentarea în justiţie”, alin.(1) pare a se referi la 

reprezentarea societăţii în general, chestiune nereglementată cu această titulatură în vreun alt text al 

capitolului.  Dacă această interpretare este corectă, recomandăm modificarea denumirii marginale (de 

exemplu, „Reprezentarea societăţii”), pentru a reflecta conţinutul articolului.  Astfel, societatea este 

reprezentată de administratorii cu drept de reprezentare sau, în lipsa acestora, de oricare dintre asociaţi, 

dacă nu s-a stipulat prin contract dreptul de reprezentare numai pentru unii dintre aceştia (Art.1919 

alin.(1)).  Art.1919 alin.(2) se referă, într-adevăr, la ipoteza în care societatea compare în faţa 

instanţelor de judecată, în acest caz dispunându-se că „societatea stă în justiţie” sub denumirea 

prevăzută în contract sau cea înregistrată, după caz, terţii de bună-credinţă putându-se prevala de 

oricare dintre aceste denumiri.  Sub aspect terminologic, atât „reprezentarea în justiţie”, cât şi 

„societatea stă în justiţie” sunt exprimări informale şi inexacte, mai potrivite fiind „reprezentarea în 

faţa instanţelor de judecată” şi, respectiv, „societatea se va identifica în faţa instanţelor de judecată” cu 

denumirea etc. 

III. Obligaţiile asociaţilor faţă de terţi 

[Art.1920-1924]  Art.1920 alin.(1) preia cu unele modificări, concluzia doctrinară faţă de 

actuala reglementare (Art.1520-1522 CC) cu privire la obligaţiile faţă de creditorii societăţii.  Astfel, 

potrivit alin.(1), în executarea obligaţiilor faţă de creditorii societăţii, fiecare asociat răspunde cu 

propriile sale bunuri proporţional cu aportul său la patrimoniul social, numai în cazul în care creditorul 

social nu a putut fi îndestulat din bunurile comune ale asociaţilor.  Interpretarea actuală a doctrinei a 

fost în sensul că această răspundere intervine doar dacă asociatul contractant a fost împuternicit la 

săvârşirea actului care a obligat societatea sau dacă au rezultat beneficii pentru societate.  De 

asemenea, şi reglementarea actuală este în sensul caracterului divizibil al răspunderii, cu diferenţa că 

răspunderea personală a asociaţilor se angajează „pe capete”, şi nu proporţional, fiind presupus că 

terţul cunoaşte numărul asociaţilor, nu şi cotele lor de participare în societate. 

Art.1920 alin.(2) reglementează dreptul creditorului personal al unui asociat, în măsura în care nu s-a 

putut îndestula din bunurile proprii ale acestuia, de a cere să se înapoieze sau să se despartă şi să se 

atribuie debitorului său partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaţilor, cu aplicarea 

dispoziţiilor Art.1939. 
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Remarcăm o eroare materială în ceea ce priveşte norma de trimitere, referinţa corectă (astfel cum 

reiese şi din Tabelul CDEP), fiind Art.1929 NCC privind drepturile asociatului exclus.  Mai mult, 

Art.1929 vorbeşte despre dreptul asociatului care îşi pierde această calitate de a obţine valoarea 

părţilor sale de interes, estimată de asociaţi de comun acord sau evaluată de un expert sau de către 

instanţă, iar nu „partea ce se cuvine acestuia din bunurile comune ale asociaţilor”. 

În concluzie, considerăm că se impune interpretarea Art.1920 alin.(2) corelat cu Art.1929 (care 

constituie regula în materia drepturilor cuvenite asociatului care părăseşte societatea), în sensul că un 

creditor personal al unui asociat poate solicita doar valoarea părţii ce se cuvine debitorului său, şi nu 

restituirea bunului aportat sau a unei alte părţi din bunurile comune. 

Este de semnalat şi o anumită inconsecvenţă terminologică în ceea ce priveşte desemnarea elementelor 

de activ patrimonial dobândite de societate.  Capitolul cu privire la contractul de societate operează cu 

cel puţin patru expresii diferite pentru ceea ce pare a fi aceeaşi noţiune:  „bunuri sociale” (Art.1904, 

Art.1943 alin.(2), Art.1944 (alin.(1) etc.), „bunuri comune ale societăţii” (Art.1908 alin.4)), „bunurile 

acesteia [societăţii] (Art.1918 alin.(1)), respectiv „bunuri comune ale asociaţilor” (Art.1920).  Expresia 

cea mai nimerită dintre acestea ni se pare aceea de „bunuri sociale”. 

[Art.1921-1922]  Se reglementează norme speciale privind răspunderea asociaţilor aparenţi 

şi oculţi.  Potrivit Art.1921 alin.(1), orice persoană care pretinde că este asociat, sau creează deliberat o 

aparenţă convingătoare în acest sens, răspunde faţă de terţii de bună-credinţă întocmai ca un asociat. 

Art.1921 alin.(2) reglementează două ipoteze în care societatea răspunde faţă de terţul indus în eroare 

potrivit alin.(1).  Art.1921 alin.(2) teza I dispune că „societatea nu va răspunde faţă de terţul astfel 

indus în eroare decât dacă i-a dat motive suficiente pentru a fi considerat drept asociat”.  Faţă de 

premisa de la Art.1921 alin.(1), textul de la alin.(2) pare să introducă o altă ipoteză, nu întrutotul 

hazardată, şi anume cea în care terţul indus în eroare este chiar asociatul aparent care a considerat, cu 

bună-credinţă, că este asociat.  Există însă şi posibilitatea ca exprimarea intenţionată de legiuitor să fi 

fost „i-a dat motive suficiente să îl considere pe pretinsul asociat drept asociat”, acest scenariu fiind 

mai credibil în contextul reglementării.  În orice ipoteză, considerăm că norma necesită o clarificare. 

Conform Art.1921 alin.(2) teza a II-a, societatea răspunde faţă de terţul indus în eroare şi în cazul în 

care, cunoscând manoperele pretinsului asociat, nu ia măsuri rezonabile pentru a împiedica inducerea 

terţului în eroare. 

Art.1922 dispune că asociaţii oculţi răspund faţă de terţii de bună-credinţă ca şi asociaţii aparenţi.  Şi 

această normă ridică unele semne de întrebare.  Noţiunea de „asociat ocult” nu este definită de NCC şi 

nici nu face parte dintr-un alt text al NCC, deşi ne-am fi aşteptat să o regăsim cel puţin în materia 

asocierii în participaţie (Art.1949-1954 NCC).  În literatura juridică, „asociatul ocult” este asociatul 

secret sau pasiv din cadrul asocierii în participaţie, prin urmare un asociat legitim, care răspunde faţă 

de terţi ca orice alt asociat.  Dacă acesta ar fi sensul „asociatului ocult” potrivit Art.1922, corelaţia cu 

regimul asociatului aparent nu ar avea sens.  Este recomandabilă, prin urmare, definirea noţiunii de 

„asociat ocult”, pentru a oferi cheia de interpretare a Art.1922 NCC. 

[Art.1923] Art.1923 instituie interdicţia emiterii unor instrumente financiare de către societate, 

sub sancţiunea nulităţii absolute atât a actelor încheiate în acest scop, cât şi a instrumentelor financiare 

emise, în afară de cazul în care prin lege se dispune altfel (alin.(1)).  Potrivit alin.(2), asociaţii, chiar 

neadministratori, răspund solidar, în subsidiar, în raport cu societatea, pentru orice daune s-ar cauza 
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terţilor de bună-credinţă prejudiciaţi prin încălcarea interdicţiei prevăzute la alin.(1).  Se instituie, 

aşadar, un caz excepţional de răspundere solidară a asociaţilor societăţii simple faţă de terţi. 

[Art.1924] Este legiferată obligaţia administratorilor societăţii de a informa terţii asupra 

puterilor lor înainte de încheierea actului cu aceştia. 

3. Pierderea calităţii de asociat 

[Art.1925-1929]  Ca noutate la nivel de reglementare cadru sunt instituite norme privind 

pierderea calităţii de asociat.  La Art.1925 sunt enumerate, cu titlu general, cazurile în care se poate 

pierde calitatea de asociat, şi anume:  cesiunea părţilor în societate (de fapt, exprimarea corectă ar fi 

fost „cesiunea părţilor de interes”), executarea silită a acestora, moartea, falimentul, punerea sub 

interdicţie judecătorească, retragerea şi excluderea din societate.  Trebuie menţionat că moartea, 

insolvabilitatea (interpretată de doctrină ca „faliment”), şi punerea sub interdicţie judecătorească a unui 

asociat, sunt actualmente reglementate cu titlu de cauze de încetare a societăţii în sine (Art.1523 CC 

pct.3,4), dar noua reglementare are în vedere faptul că, în practică, încetarea societăţii intervine, chiar 

şi în aceste cazuri, doar dacă societatea nu poate continua cu asociaţii rămaşi sau cu moştenitorii 

asociatului decedat.  Menţionăm şi că NCC reglementează şi unele cazuri speciale în care se poate 

pierde calitatea de asociat, cum sunt, de exemplu, ipotezele de la Art.1920 alin.(2) şi Art.1937. 

Este neclară însă procedura după care ar urma să se realizeze executarea silită asupra părţilor de 

interes.  În lipsa unor prevederi exprese în acest sens, se pune întrebarea dacă rămân aplicabile 

prevederile Art.1901 NCC, unde, în alin.(1), se permite transmiterea părţilor de interes către persoane 

din afara societăţii numai cu consimţământul tuturor asociaţilor.  Problema ar putea fi soluţionată, 

eventual, prin aplicarea Art.1901 alin.(2) şi (3) NCC, care se referă la ipoteza dobândirii de părţi de 

interes de către un terţ, fără consimţământul tuturor asociaţilor.  În mod alternativ, se poate avea în 

vedere, mutatis mutandis, şi procedura stabilită de Art.678 NCC, cu denumirea marginală „Executarea 

silită privitoare la bunul comun”.  Indiferent de soluţia preferată, este totuşi recomandabilă 

introducerea unei norme de clarificare. 

Art.1926 reglementează retragerea din societatea cu durată nedeterminată sau al cărei contract prevede 

dreptul de retragere.  În acest caz, asociatul se poate retrage din societate, notificând societatea cu un 

„preaviz rezonabil”, dacă este de bună-credinţă şi retragerea sa în acel moment nu produce o pagubă 

iminentă societăţii.  Folosirea expresiei „preaviz rezonabil” este eliptică şi susceptibilă de interpretări 

contradictorii;  considerăm că s-a avut în vedere în realitate necesitatea acordării unui termen rezonabil 

de preaviz, aşa cum s-a procedat în alte texte din NCC care vizează ipoteze relativ similare acestui 

articol (de exemplu, Art.847 alin.(2) NCC, care se referă la renunţarea la calitatea de administrator al 

bunurilor altuia, Art.1276 alin.(2) şi Art.1277 NCC, privind denunţarea unilaterală a contractului etc.). 

Art.1927 stabileşte condiţiile retragerii din societatea cu durată determinată sau având un obiect care 

nu se poate înfăptui decât într-un anumit timp.  În această situaţie, asociatul se poate retrage pentru 

motive temeinice, cu acordul majorităţii celorlalţi asociaţi, dacă prin contract nu se prevede altfel 

(alin.(1)).  Dacă acordul nu este întrunit, asociatul se poate adresa instanţei, care, hotărând asupra 

retragerii, va aprecia legitimitatea şi temeinicia motivelor, oportunitatea retragerii în raport cu 

împrejurările şi buna-credinţă a părţilor.  În toate cazurile, asociatul este ţinut să acopere daunele ce ar 

putea rezulta din retragerea sa (alin.(2)). 
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Potrivit Art.1928, la cererea unui asociat, instanţa judecătorească, pentru motive temeinice, poate 

hotărî excluderea din societate a oricăruia dintre asociaţi. 

Deşi denumirea marginală a Art.1929 este „Drepturile asociatului exclus”, textul este mai general şi 

reglementează drepturile unui asociat care îşi pierde calitatea altfel decât prin cesiune sau executarea 

silită a părţilor sale în societate.  Prin urmare, Art.1929 este aplicabil situaţiei asociatului care pierde 

această calitate prin moarte, faliment, punere sub interdicţie judecătorească, retragere şi excludere din 

societate, precum şi în alte cazuri speciale reglementate de NCC (şi nu doar prin excludere, cum reiese 

în mod eronat din denumirea marginală a articolului). 

În fine, un astfel de asociat poate obţine valoarea părţilor sale („de interes”, am adăuga, deşi legiuitorul 

pare să ezite să califice precis obiectul evaluării), de la data încetării calităţii de asociat, iar ceilalţi 

asociaţi sunt ţinuţi să îi plătească imediat ce aceasta a fost stabilită, cu dobânda legală de la data 

încetării calităţii de asociat (Art.1929 alin.(1)).  Potrivit alin.(2), în cazul în care părţile nu convin 

asupra valorii părţilor de interes, aceasta se va stabili de către instanţă în condiţiile Art.1901 alin.(3).  

În cazul asociatului decedat, se înţelege că drepturile de mai sus pot fi exercitate de către moştenitori. 

Prin urmare, Art.1929 instituie regula restituirii „prin echivalent” a contribuţiei iniţiale a asociatului, 

respectiv a valorii participaţiei sale, şi nu restituirea în natură a bunului aportat.  Considerăm că părţile 

pot conveni însă şi restituirea în natură, deşi din Art.1929 nu transpare această ipoteză, în virtutea 

flexibilităţii ce ar trebui să caracterizeze regulile aplicabile societăţii simple, care nu pot fi mai rigide 

decât, spre exemplu, cele din materia societăţilor comerciale.163  Atragem atenţia şi că, în cazul în care 

aportul iniţial al asociatului a fost un aport al folosinţei, acesta va putea pretinde, în calitate de 

proprietar, restituirea bunului;  nici această situaţie nu pare să facă obiectul Art.1929 NCC. 

În opinia noastră, Art.1929 păcătuieşte printr-un prea mare grad de detaliu al reglementării, în dauna 

supleţei instituţiei şi cu consecinţa unei norme insuficiente. 

4. Încetarea contractului de societate şi dizolvarea 

societăţii 

[Art.1930-1940]  Cazurile generale de încetare a societăţii simple sunt prevăzute sub 

rezerva unor dispoziţii legale speciale.  Astfel, contractul încetează şi societatea se dizolvă prin:  a) 

realizarea obiectului societăţii sau imposibilitatea neîndoielnică a realizării acestuia;  b) 

consimţământul tuturor asociaţilor;  c) hotărârea instanţei, pentru motive legitime şi temeinice;  d) 

împlinirea duratei societăţii, cu excepţia cazului în care se aplică dispoziţiile Art.1931;  e) nulitatea 

societăţii;  f) alte cauze stipulate în contractul de societate.  Cazurile de la lit.c),e),f) sunt prevăzute cu 

titlu de noutate la nivel de reglementare, deşi deduse şi actualmente pe cale de interpretare doctrinară. 

Prin urmare, dintre cauzele de încetare a societăţii civile expres reglementate de CC, NCC a eliminat 

retragerea (denunţarea contractului de către unii dintre asociaţi-Art.1523 pct.5 CC), reglementat ca 

fiind simplu caz de pierdere a calităţii de asociat (Art.1925 NCC), în acord cu abordarea doctrinară.  

                                                      
163 Astfel, potrivit Art.226 alin.(3) din Legea nr.31/1990, drepturile asociatului retras se stabilesc prin acordul asociaţilor, ori 
de către un expert desemnat de aceştia sau, în caz de neînţelegere, de tribunal.  Exprimarea acestui text este mai flexibilă, 
oferind asociaţilor libertatea de a stabili un pachet de retragere care poate consta în varii tipuri de drepturi sau beneficii. 
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Trebuie spus, însă, că şi retragerea unui asociat poate determina încetarea societăţii dacă, urmare a 

acestei retrageri, numărul asociaţilor scade sub doi. 

Potrivit alin.(2), societatea care intră în dizolvare se lichidează.  Prin urmare, sunt consacrate şi în 

această materie reguli de încetare a societăţii simple similare reglementărilor din materia societăţilor 

comerciale. 

[Art.1931] Art.1931 NCC consacră unele reguli privind prelungirea tacită a contractului de 

societate.164  Societatea este astfel tacit prorogată atunci când, cu toate că durata sa a expirat, aceasta 

continuă să execute operaţiunile sale, iar asociaţii continuă să iniţieze operaţiuni ce intră în obiectul 

său şi să se comporte ca asociaţi.  Prorogarea operează pe o durată de un an, continuând din an în an, 

de la data expirării duratei, dacă sunt îndeplinite aceleaşi condiţii.  Reglementarea este diferită faţă de 

Art.1524 CC, care lasă să se întrevadă posibilitatea prorogării, dar tratează numai proba acesteia.  

Considerăm că textul citat ridică o problemă, deoarece derogă de la prevederile Art.1884 alin.(1), care 

solicită forma scrisă pentru proba contractului de societate (cerinţă care ar urma să se aplice, în temeiul 

principiului simetriei formelor, şi modificărilor aduse acestuia, inclusiv în ceea ce priveşte termenul). 

[Art.1932-1936]  Cu titlu de noutate, NCC reglementează o serie de reguli privind nulitatea 

societăţii simple.  Art. 1932 alin.(1) dispune că nulitatea societăţii poate rezulta exclusiv din încălcarea 

dispoziţiilor imperative ale prezentului capitol, „stipulate sub sancţiunea nulităţii”, sau din nesocotirea 

condiţiilor generale de validitate a contractelor, dacă legea specială nu prevede altfel.  Potrivit alin.(2), 

este considerată nescrisă orice clauză contractuală contrară unei dispoziţii imperative din prezentul 

capitol a cărei încălcare nu este sancţionată cu nulitatea societăţii. 

Prin urmare, nulitatea societăţii simple, potrivit noii reglementări, intervine ca sancţiune exclusivă a 

nulităţilor exprese speciale prevăzute de NCC, nu şi a celor virtuale (decurgând din încălcarea unor 

norme imperative pentru care nu este, însă, stipulată expres sancţiunea nulităţii).  Or, NCC nu conţine, 

de fapt, nici un fel de nulităţi exprese care să atragă sancţiunea nulităţii societăţii simple.  Singurele 

nulităţi din Capitolul VII, Titlul IX, Cartea a V-a NCC sunt cele care sancţionează nerespectarea 

condiţiilor de formă ale contractului prin care se înfiinţează o persoană juridică (Art.1884 alin.(2)), sau 

acte juridice care exced cadrul constitutiv, respectiv emiterea de instrumente financiare (Art.1923 

alin.(1)) şi constituirea de garanţii (Art.1908 alin.(3)). 

În concluzie, singurele cazuri de nulitate a societăţii posibile sunt cele care decurg din nerespectarea 

condiţiilor generale de valabilitate a contractelor, teza I a Art.1932 alin.(1) fiind astfel o reglementare 

superfluă.  O posibilitate de corectare a acestei reglementări ar fi excluderea sintagmei „stipulate sub 

sancţiunea nulităţii” din textul Art.1932 alin.(1). 

Art.1933 NCC reglementează regimul nulităţii societăţii simple, într-o manieră similară, sub aspectul 

caracterului remediabil, cu nulitatea societăţii comerciale (Art.57 din Legea nr.31/1990).  Nulitatea se 

acoperă şi nu va fi declarată, în cazul în care cauza nulităţii a fost înlăturată înainte de a se pune 

concluzii în fond în faţa instanţei de judecată (alin.(1)).165  Instanţa este obligată să pună în discuţia 

                                                      
164 Terminologia nu este unitară.  În denumirea marginală a articolului se foloseşte termenul „prelungire”, iar în corpul 
articolului este uzitat cel de „prorogare”.  Este recomandabilă armonizarea terminologiei. 
165 „Acoperirea” nulităţii nu este un termen corespunzător terminologiei NCC care, la dispoziţiile speciale privind nulitatea 
contractului, vorbeşte de „confirmare”.  A se vedea, spre exemplu, Art.1247 alin.(4) NCC. 
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părţilor posibilitatea de remediere a cauzelor de nulitate care afectează contractul de societate şi să 

fixeze un termen util pentru acoperirea nulităţii, chiar dacă părţile se împotrivesc (alin.(2)).  Dreptul la 

acţiunea în nulitate, cu excepţia nulităţii pentru obiectul ilicit al societăţii, se prescrie în termen de 3 

ani de la data încheierii contractului (alin.(3)). 

Potrivit Art.1934 alin.(1), în cazul nulităţii societăţii pentru vicierea consimţământului sau 

incapacitatea unui asociat şi atunci când regularizarea este posibilă, orice persoană interesată poate să 

pună în întârziere pe acela care este îndreptăţit să invoce nulitatea (înştiinţând şi societatea în acest 

sens), fie pentru a se face regularizarea, fie pentru a exercita „acţiunea în nulitate” în termen de 6 luni 

de când a fost pus în întârziere, sub sancţiunea decăderii.  Potrivit alin.(2), societatea sau orice asociat 

poate, în acelaşi termen de 6 luni, să propună instanţei învestite cu „acţiunea în anulare” orice măsuri 

de acoperire (confirmare) a nulităţii, în special prin răscumpărarea drepturilor sociale care aparţin 

reclamantului.  În acest caz, instanţa poate fie să pronunţe nulitatea, fie să declare obligatorii măsurile 

propuse, dacă acestea din urmă au fost în prealabil adoptate de societate în condiţiile cerute pentru 

modificările aduse contractului de societate, însă fără votul asociatului reclamant (alin.(2)).  Potrivit 

alin.(3), în caz de contestare a valorii drepturilor sociale care revin asociatului, valoarea acestora se 

determină cu respectarea dispoziţiilor Art.1901 alin.(3).166 

Ni se pare, de asemenea, imprecisă referirea la răscumpărarea „drepturilor sociale”.  Conform 

Art.1925 NCC, pierderea calităţii de asociat are loc, între altele, prin „cesiunea părţilor [de interes] în 

societate”, iar nu prin transferul „drepturilor sociale”. 

Art.1935 reglementează efectele nulităţii, de asemenea similar cu reglementarea din materia 

societăţilor comerciale.  Potrivit alin.(1), societatea încetează de la data rămânerii definitive a hotărârii 

prin care a fost constatată sau, după caz, declarată nulitatea, şi intră în lichidarea patrimoniului social 

(similar cu Art.58 alin.(1) din Legea nr.31/1990).  Prin hotărârea judecătorească de declarare sau 

constatare, după caz, a nulităţii societăţii, se vor numi şi lichidatorii (alin.(2), similar cu Art.58 alin.(2) 

din Legea nr.31/1990).  Conform alin.(3), nici societatea şi nici asociaţii nu se pot prevala de nulitate 

faţă de terţii de bună-credinţă (Art.59 alin.(2) din Legea nr.31/1990). 

În ceea ce priveşte răspunderea pentru nulitatea societăţii, Art.1936 reglementează un termen de 3 ani 

pentru prescripţia dreptului la acţiunea în repararea prejudiciului cauzat prin declararea sau, după caz, 

constatarea nulităţii societăţii, termen care începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii 

judecătoreşti de declarare sau constatare a nulităţii (alin.(1)).  Dispariţia cauzei de nulitate sau 

regularizarea societăţii nu împiedică exercitarea dreptului la acţiune în despăgubiri pentru repararea 

prejudiciului suferit prin intervenţia nulităţii.  În aceste cazuri, dreptul la acţiune se prescrie în termen 

de 3 ani din ziua în care nulitatea a fost acoperită (alin.(2)). 

[Art.1937] Art.1937 reglementează, într-o manieră superioară, regulile privind pieirea 

bunurilor subscrise ca aport de la Art.1525 CC.  Potrivit alin.(1), când unul dintre asociaţi a promis să 

pună în comun proprietatea sau folosinţa unui bun care a pierit ori s-a pierdut înainte ca aportul să fi 

fost făcut, societatea încetează faţă de toţi asociaţii, similar cu reglementarea actuală, afară de cazul în 

care societatea poate continua şi fără asociatul care a subscris bunul ce a pierit ori s-a pierdut.  Aceeaşi 

                                                      
166 Observăm o inconsecvenţă terminologică, în text folosindu-se atât „acţiunea în nulitate”, cât şi „acţiunea în anulare”, 
inadecvată pentru un act normativ. 
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soluţie este reglementată, în toate cazurile (prin urmare chiar dacă aportul a fost adus în societate), 

dacă a fost pusă în comun numai folosinţa bunului pierit (alin.(2)).  Prin urmare, legiuitorul NCC a 

optat pentru salvgardarea societăţii, în cazul în care contribuţia asociatului respectiv nu este esenţială 

pentru societate. 

[Art.1938] La Art.1938 sunt reglementate alte cazuri de încetare a societăţii.  Spre deosebire 

de cazurile generale de la Art.1930 (reglementate cu titlu imperativ, sub rezerva unei reglementări 

legale derogatorii), aceste cazuri de încetare operează doar dacă prin contract nu se prevede altfel (sau, 

am adăuga, dacă numărul asociaţilor scade sub minimul de doi asociaţi, necesar pentru un contract 

valabil).  Cazurile de încetare sunt:  a) moartea ori punerea sub interdicţie a uneia dintre persoanele 

fizice asociate;  b) încetarea calităţii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice asociate;  c) 

falimentul unui asociat.  Dintre acestea, moartea şi  interdicţia unui asociat beneficiază de 

reglementare şi în actualul CC (Art.1523 pct.3,4 CC).  Observăm o inconsecvenţă a legiuitorului care a 

prevăzut la Art.1925 unele dintre situaţiile de mai sus (moartea, punerea sub interdicţie şi falimentul) 

cu titlu de cazuri de pierdere a calităţii de asociat (dacă nu atrag încetarea societăţii), omiţând însă să 

asimileze, pentru o reglementare echilibrată, şi cazul încetării calităţii persoanei juridice asociate ca 

posibilă situaţie de pierdere a calităţii de asociat. 

[Art.1939] Continuarea contractului în cazul morţii unui asociat este posibilă dacă există o 

stipulaţie contractuală în sensul că societatea continuă de drept cu moştenitorii unui asociat. 

[Art.1940] Potrivit denumirii marginale, Art.1940 reglementează „Drepturile moştenitorilor în 

cadrul societăţii”.  Astfel, dacă s-a stipulat că, „în cazurile prevăzute la Art.1938”, societatea va 

continua între asociaţii rămaşi, asociatul ori, după caz, moştenitorul său nu are drept decât la partea sa 

ori a autorului său, după situaţia societăţii, la data când evenimentul s-a produs.  El nu participă la 

drepturile şi nu este ţinut de obligaţiile ulterioare decât în măsura în care acestea sunt urmarea necesară 

a operaţiunilor făcute înaintea acestui eveniment.  După cum se poate remarca, ipoteza reglementată se 

referă la continuarea societăţii fără asociaţii referiţi la Art.1938, respectiv cel decedat, persoana 

juridică care a încetat, interzisul judecătoresc, asociatul în faliment.  Din această perspectivă, 

considerăm că denumirea marginală a Art.1940 este eronată în ceea ce priveşte beneficiarii 

reglementării (care nu sunt doar moştenitorii), şi necesită a fi corectată. 

5. Lichidarea societăţii 

[Art.1941-1948]  Spre deosebire de CC, care asimilează patrimoniul societăţii civile cu 

indiviziunea succesorală, făcând trimitere la regulile privind împărţirea patrimoniului succesoral 

(Art.1530), NCC reglementează un set de reguli proprii, inspirate din legislaţia societăţilor comerciale, 

privind lichidarea societăţii simple. 

Art.1941 conţine norme privind numirea şi revocarea lichidatorului.  Astfel, dacă nu s-a prevăzut altfel 

în contractul de societate sau prin convenţie ulterioară, lichidarea se face de către toţi asociaţii sau de 

către un lichidator numit de ei cu unanimitate.  În caz de neînţelegere, lichidatorul este numit de 

instanţa judecătorească, la cererea oricăruia dintre asociaţi (alin.(1)).  Revocarea lichidatorului numit 

de asociaţi se face tot de către aceştia, cu unanimitate de voturi sau, pentru motive temeinice, la 

cererea oricărei persoane interesate, de către instanţa judecătorească (alin.(2)).  Lichidatorul numit de 

către instanţă poate fi revocat numai de către aceasta, la cererea oricărei persoane interesate (alin.(3)).  
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Lichidatorii sunt numiţi dintre practicienii în insolvenţă (alin.(4)).167  Când sunt mai mulţi lichidatori, 

hotărârile lor se iau cu majoritate absolută (alin.(5)). 

Potrivit Art.1942, obligaţiile şi răspunderea lichidatorilor sunt reglementate de dispoziţiile aplicabile 

administratorilor, în afară de cazul în care prin lege sau prin contractul de societate se dispune altfel.  

Se înţelege că Art.1942 se referă la dispoziţiile aplicabile administratorilor societăţilor simple (în 

principal, Art.1913-1919 NCC), dar, pentru evitarea oricărei confuzii, ar fi fost utilă o normă de 

trimitere. 

Administratorii trebuie să predea lichidatorilor bunurile şi documentele sociale şi să prezinte acestora 

bilanţul ultimului exerciţiu financiar.168  Pe baza acestor informaţii, lichidatorii trebuie să întocmească 

inventarul bunurilor şi fondurilor sociale (ce va fi semnat împreună cu administratorii), şi să 

stabilească activul şi pasivul patrimoniului social (Art.1943). 

Art.1944 stabileşte puterile lichidatorilor, şi anume:  să încheie toate actele necesare lichidării, şi, dacă 

asociaţii nu au stipulat altfel, să vândă, chiar în bloc, bunurile sociale, să încheie convenţii arbitrale şi 

să facă tranzacţii (alin.(1)), să reprezinte societatea în justiţie (alin.(2)).  Lichidatorii însă nu pot să 

iniţieze noi operaţiuni, sub sancţiunea de a răspunde personal şi solidar pentru toate daunele ce ar 

putea rezulta (alin.(3)). 

Asociaţii sau, după caz, lichidatorul, sunt ţinuţi a face plata datoriilor sociale, respectiv creditorii 

societăţii, a consemna sumele necesare pentru plata creanţelor exigibile la o dată ulterioară, dacă acest 

creanţe au fost contestate sau nu au fost înfăţişate de creditori, şi a înapoia cheltuielile ori avansurile 

făcute în interesul social de unii asociaţi (Art.1945). 

Art.1946 stabileşte reguli privind restituirea aporturilor şi împărţirea excedentului rămas în urma 

lichidării.  Alin.(1) sintetizează principiile procedurii.  Astfel, după plata datoriilor sociale, activul 

rămas este destinat rambursării aporturilor subscrise şi vărsate de asociaţi, iar eventualul excedent 

constituie profit net, care va fi repartizat între asociaţi proporţional cu partea fiecăruia la beneficii, 

„dacă nu s-a prevăzut altfel prin actul constitutiv” sau prin hotărâre a asociaţilor, şi cu aplicarea, dacă 

este cazul, a prevederilor Art.1912 alin.(1) teza finală.  Cu privire la acest text, considerăm că referirea 

la „actul constitutiv” (specific societăţilor comerciale reglementate de Legea nr.31/1990), este o 

eroare, societatea simplă fiind înfiinţată în baza contractului de societate.  De asemenea, norma de 

trimitere de la finalul articolului este obscură, deoarece Art.1912 alin.(1) teza finală reglementează 

termenul de contestare, de către un asociat, a hotărârii asociaţilor, dacă această hotărâre nu i-a fost 

comunicată, prin urmare o prevedere procedurală care nu are suficientă autonomie proprie pentru a 

putea face obiectul unei norme de trimitere fără o circumstanţiere corespunzătoare.  Nu excludem 

incidenţa unei erori materiale în ceea ce priveşte numărul articolului la care se referă norma de 

trimitere. 

                                                      
167 În opinia noastră, norma este prea tehnică pentru nivelul unui cod civil.  Suplimentar, nu excludem posibilitatea unor 
modificări ale reglementării profesiei de practician în insolvenţă, chiar cu consecinţa schimbării denumirii acestei profesii. 
168 În principiu, societăţile fără personalitate juridică constituite potrivit CC, încadrate de Codul fiscal în noţiunea mai largă 
de asocieri fără personalitate juridică, nu au bilanţ (specific ţinerii contabilităţii în partidă dublă), ci registru de încasări şi 
plăţi care evidenţiază veniturile şi cheltuielile asocierii (contabilitate în partidă simplă). 
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Ca reguli speciale, se dispune că bunurile aduse în uzufruct sau în folosinţă se restituie în natură 

(alin.(2)), dacă bunul adus în proprietate se află încă în masa patrimonială, acesta va fi restituit, la 

cererea asociatului, în natură, cu obligaţia plăţii unei sulte, dacă este cazul (alin.(3)). 

Potrivit Art.1946 alin.(4), asociatul care a contribuit la patrimoniul social cu aporturi în cunoştinţe 

specifice sau prestaţii are dreptul de a primi, în limita cotei sale de participare la profit, bunurile 

rezultate din prestaţia sa, dacă acestea se află încă în patrimoniul societăţii, cu obligaţia plăţii unei 

sulte, dacă este cazul.  Această distribuire se va face însă doar după rambursarea aporturilor băneşti şi 

în bunuri. 

Art.1946 alin.(5) reglementează situaţia în care excedentul rămas este reprezentat de un bun care nu 

poate fi atribuit către asociaţi datorită unei prohibiţii legale.  În acest caz, lichidatorul va vinde bunul la 

licitaţie publică, cu încuviinţarea prealabilă a instanţei competente, suma urmând a fi împărţită 

asociaţilor potrivit Art.1946 alin.(1).  Fără a discuta situaţia premisă, ni se pare că abordarea 

legiuitorului cu privire la această materie este neunitară, oscilând între un anumit tip de flexibilitate 

specifică societăţilor civile, de drept privat, şi reglementări stricte şi punctuale (vânzare la licitaţie, cu 

aprobarea instanţei). 

Dacă activul net este neîndestulător pentru înapoierea în întregime a aporturilor şi pentru plata 

obligaţiilor sociale, pierderea se suportă de asociaţi potrivit cu contribuţia acestora stabilită prin 

contract (Art.1947). 

Art.1948 dispune că împărţeala în natură a bunurilor societăţii se face potrivit regulilor privitoare la 

împărţeala bunurilor proprietate comună.  Considerăm că această normă poate induce confuzie, 

deoarece Art.1946 stabileşte deja reguli de împărţeală a bunurilor societăţii.  Or, anumite dispoziţii din 

materia partajului, cum ar fi regula prioritară a împărţirii bunului proporţional cu cota parte a fiecărui 

coproprietar (Art.676 NCC), pot contraveni unor reguli speciale din materia societăţii civile, de 

exemplu cea referitoare la distribuirea aportului în natură cu prioritate asociatului care l-a adus 

(Art.1946 alin.(3)).  O reglementare mai adecvată ar fi fost în sensul că regulile de la Art.1946 „se 

completează cu regulile privitoare la partajul bunurilor proprietate comună”. 

(c) Secţiunea a 3-a „Asocierea în participaţie” 

[Art.1949-1954]  NCC transpune, cu unele completări, reglementarea asocierii în 

participaţie din Codul comercial. 

Contractul de asociere în participaţie este definit ca fiind contractul prin care o persoană acordă uneia 

sau mai multor persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe 

care le întreprinde (Art.1949).  Definiţia este similară cu Art.251 Cod comercial, eliminându-se însă 

sintagma finală, „sau chiar asupra întregului comerţ”, ce inducea ideea că pe calea asocierii în 

participaţie se poate eluda asocierea într-una din formele de societate reglementate de legislaţia 

societăţilor comerciale. 

Este păstrată reglementarea actuală (Art.256 teza a II-a Cod comercial), în sensul că proba contractului 

de asociere se poate face numai prin înscris (Art.1950).  Semnalăm totuşi că textul este redundant faţă 

de Art.1884 alin.(1), aplicabil pentru toate formele de societate. 

Art.1951 menţine şi îmbunătăţeşte reglementarea de la Art.253 Cod comercial, dispunând că asocierea 

în participaţie nu poate dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă 
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de persoana asociaţilor.  Terţul nu are niciun drept faţă de asociere şi nu se obligă decât faţă de 

asociatul cu care a contractat. 

Art.1952 conţine reguli privind regimul aporturilor.  Spre deosebire de societatea simplă (şi cu titlu de 

noutate faţă de reglementarea actuală a Codului comercial), asociaţii rămân proprietarii bunurilor puse 

la dispoziţia asociaţiei (alin.(1)).  Ei pot însă conveni ca bunurile aduse în asociere, precum şi cele 

obţinute în urma folosirii acestora, să devină proprietate comună (alin.(2)). 

Alin.(3)-(4) ale Art.1952 stabilesc, cu titlu de excepţie, faptul că bunurile puse la dispoziţia asocierii 

pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociaţi pentru realizarea obiectului asocierii, 

în condiţiile convenite prin contract şi cu respectarea formalităţilor de publicitate prevăzute de lege, 

asociaţii putând stipula redobândirea în natură a acestor bunuri la încetarea asocierii.  Această excepţie 

coincide, de fapt, cu regula actuală de la Art.254 Cod comercial, potrivit căreia participanţii nu au 

niciun drept de proprietate asupra bunurilor puse în asociere, chiar dacă au fost procurate de dânşii, 

înţelegându-se că acest atribut revine asociatului făţiş. 

Art.1953 reglementează norme cu titlu de noutate în ceea ce priveşte raporturile dintre asociaţi şi faţă 

de terţi.  În conformitate cu alin.(1), asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se 

angajează în nume propriu faţă de terţi.  Cu toate acestea, dacă asociaţii acţionează în această calitate 

faţă de terţi, sunt ţinuţi solidar de actele încheiate de oricare dintre ei (alin.(2)).  Prin urmare, 

răspunderea solidară a asociaţilor faţă de terţi se instituie dacă asociatul care a contractat cu terţii şi-a 

declarat calitatea de asociat.  Potrivit alin.(3), asociaţii exercită toate drepturile decurgând din 

contractele încheiate de oricare dintre ei;  textul nu diferenţiază după cum terţul avea sau nu cunoştinţă 

de calitatea respectivului asociat, astfel că, în practică, exercitarea drepturilor s-ar putea să fie 

considerată ineficientă, deoarece, astfel cum se precizează în continuare, terţul este ţinut exclusiv faţă 

de asociatul cu care a contractat.  Excepţie face cazul în care acesta din urmă a declarat calitatea sa la 

momentul încheierii actului (alin.(3) teza finală), când, se înţelege, terţul este obligat faţă de oricare 

dintre asociaţi.  Potrivit alin.(4), orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea 

asociaţilor faţă de terţi este inopozabilă acestora. 

Cel puţin unele dintre inovaţiile aduse de Art.1953 NCC sunt discutabile, întrucât sunt de natură a 

multiplica inutil raporturile juridice dintre asociaţi şi terţi.  În prezent, conform Art.253 Cod comercial, 

terţii nu au raporturi juridice decât cu asociaţii cu care au contractat.  După cum am arătat mai sus, 

însă, potrivit Art.1953 alin.(2) şi (3) NCC, noua reglementare creează, în anumite condiţii, raporturi 

juridice directe între terţi şi asociaţi.  Această soluţie, a cărei necesitate practică nu este clară, este 

neconvenabilă, întrucât duce la costuri sporite de gestionare a executării contractelor şi la o lipsă de 

predictibilitate a raporturilor dintre părţi (terţii fiind nevoiţi să trateze nu numai cu asociatul cu care au 

contractat, dar şi cu ceilalţi).  De asemenea, această soluţie complică şi posibilităţile de ţinere a 

evidenţei contabile a rezultatelor asocierii.  În prezent, contabilitatea asocierii în participaţiune este 

ţinută de un singur asociat, ceea ce presupune că acesta trebuie să aibă controlul tuturor operaţiunilor 

aflate în derulare.  În momentul în care ceilalţi asociaţi vor putea şi ei efectua sau primi plăţi, acest 

lucru nu va mai fi posibil sau va deveni mult mai dificil de realizat.  Din punct de vedere practic, 

aşadar, este preferabil ca terţii să intre în raporturi juridice numai cu un singur asociat, urmând ca 

acesta să se ocupe de desocotirea în raporturile cu ceilalţi asociaţi. 
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Art.1953 alin.(5) introduce o regulă de structură a asocierii, dispunând că orice clauză care stabileşte 

un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociaţi este considerată nescrisă. 

Similar cu reglementarea actuală (Art.255 Cod comercial), Art.1954 dispune că forma, întinderea şi 

condiţiile asocierii, precum şi cauzele de dizolvare şi lichidare a acesteia, sunt determinate prin 

convenţia părţilor, cu rezerva, totuşi, că părţile nu pot deroga de la normele reglementate la Art.1949-

1953 NCC.169 

(viii). Capitolul VIII „Contractul de transport” 

[Art.1955-2008]  Reglementat anterior în cadrul Art.413-441 ale Codului comercial, referit 

doar cu titlu incidental de actualul CC (Art.1470 pct.2, Art1473-1477), contractul de transport 

beneficiază de o reglementare unitară în NCC.  Aceasta tratează, în secţiuni diferite, atât transportul de 

mărfuri, cât şi cel de persoane, spre deosebire de legislaţia curentă, care aborda în mod exclusiv 

transportul de mărfuri, literatura juridică acceptând aplicarea prin analogie a acestor reglementări şi în 

ipoteza transportului de persoane. 

[Impact]  Din perspectiva noilor norme relative la contractul de transport, noutăţile faţă de 

principiile esenţiale reglementate de Codul comercial nu sunt substanţiale şi, drept urmare, nu 

identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar al 

acestor norme la punerea în aplicare a NCC. 

Proiectul LPA NCC prevede anumite modificări ale legislaţiei speciale în vigoare în materie de 

transporturi, care să reflecte faptul că atât transportul în interes public - reglementat de O.G. 

nr.19/1997, cât şi transportul pe căile ferate - reglementat de O.U.G. nr.12/1998, sau transportul rutier 

- reglementat de O.U.G. nr.109/2005 se vor realiza în baza unui contract de transport, aşa cum e 

reglementat în NCC, ca drept comun în materia transporturilor.170 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.1955-1960]  Textul introduce o definiţie mult mai clară a noţiunii de contract de 

transport, în comparaţie cu cea anterioară a Art.413 Cod comercial.  Ea are meritul de a individualiza 

în mod expres persoanele implicate în desfăşurarea contractului de transport (transportatorul, 

expeditorul, destinatarul, şi pasagerul - în cazul transportului de persoane).  NCC elimină noţiunea 

legală de „cărăuş”, în accepţiunea duală oferită de Codul comercial - (i) persoană care efectuează 

transport direct şi  (ii) comisionar de transport - , introducând-o, în schimb, pe cea de „transportator”, 

identificat ca fiind debitorul obligaţiei principale de transport al mărfurilor sau persoanei.  Se face 

precizarea conform căreia transportatorul se obligă, cu titlu principal, la efectuarea transportului, 

tocmai pentru a diferenţia acest contract de alte contracte care ar fi asemănătoare (de exemplu, 

contractul de intermediere sau cel de depozit).  Pentru calificarea corectă a acordului părţilor, se va 

urmări identificarea prestaţiei principale, cauză preponderentă a încheierii contractului - în cazul de 

faţă, este vorba despre efectuarea unui tip de transport.  În genere, norma legală nu se distanţează de 

accepţiunea deja consacrată în doctrină asupra figurii juridice a contractului de transport. 

                                                      
169 Denumirea marginală a textului, „Forma şi condiţiile societăţii” este inexactă (nu şi incorectă, din moment ce asocierea în 
participaţie e considerată o formă de societate), deoarece nu reflectă cazul particular tratat de acest articol.  Recomandăm 
înlocuirea acesteia cu „Forma şi condiţiile asocierii”. 
170 A se vedea Art.187, Art.188 şi Art.193 din Proiectul LPA NCC. 
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Prevederea din Art.1956 are rolul de a reglementa mijloacele probatorii care pot dovedi încheierea 

unui contract de transport:  scrisoare de trăsură, recipisă de bagaje, foaie de parcurs, conosament, tichet 

ori legitimaţie de călătorie sau altele asemenea.  În plus, ea are meritul de a rezolva o dispută 

îndelungată a literaturii juridice, prin calificarea formei scrise a contractului de transport ca fiind o 

cerinţă ad probationem, iar nu ad validitatem a acestuia, clarificând astfel o dispută doctrinară în acest 

sens, bazată pe interpretări diferite ale Art.415 Cod comercial. 

Textul nou-introdus al Art.1957 teoretizează o nouă clasificare a contractelor de transport cu 

transportatori multipli, definind transportul succesiv şi transportul combinat.  Diferenţa între cele două 

noţiuni legale constă în utilizarea sau nu a aceluiaşi mod de transport.  Cele două modalităţi de 

transport nu se exclud, putând exista un transport succesiv şi combinat, deopotrivă.  În mod particular, 

transportatorii care se succed realizează predarea bunurilor transportate între ei, fără concursul 

expeditorului. 

Domeniul de aplicare al contractului de transport, aşa cum este el reglementat în NCC, codifică câteva 

dintre teoriile deja avansate de doctrină cu privire la extensiunea acestei instituţii (Art.1958).  În 

primul rând, Art.1958 alin.(1) confirmă caracterul supletiv al normelor NCC, raportat inclusiv la 

uzanţele comerciale încetăţenite între părţi - este ştiut că NCC recunoaşte expres caracterul de izvor de 

drept al uzanţelor (Art.10 alin.(2) NCC).  Art.1958 alin. (2) confirmă una dintre trăsăturile juridice 

caracteristice contractului de transport, anume caracterul oneros, arătând că transportul gratuit nu cade 

sub incidenţa prevederilor acestui capitol, în afara cazului în care acesta este exercitat în condiţiile unei 

întreprinderi.  De altfel, literatura juridică a opinat deja, în condiţiile reglementării actuale, că atât 

transportul efectuat cu titlu gratuit, cât şi cel ocazional, chiar remunerat, nu pot fi calificate ca având 

natura juridică a unui contract de transport, reprezentând simple prestări de servicii civile. 

În fine, Art.1958 alin.(3) al acestui articol reglementează o particularitate a modalităţii formării 

consimţământul în cazul contractului de transport cu periodicitate regulată, anume starea de ofertă 

permanentă în care este considerat a se afla transportatorul faţă de public, definit ca fiind o entitate 

globală, susceptibilă de a ridica în orice moment această ofertă.  Acceptarea ofertei reprezintă, aşadar, 

o pură adeziune la condiţiile prestabilite de transport impuse de transportator. 

Textul Art.1959 face aplicarea, în materia contractelor de transport, a unui principiu general de drept 

civil, statuând că exonerarea sau limitarea de răspundere a transportatorului nu poate avea loc decât în 

condiţiile legii.  Deşi în legislaţia actuală acest principiu nu este consacrat expres, el se extrage din 

economia prevederilor care reglementează contractul de transport de mărfuri. 

NCC clarifică, în acest mod, problema activităţii unor norme de limitare a răspunderii cuprinse în 

diferitele legi speciale din domeniul transportului - acestea vor continua să îşi găsească aplicarea chiar 

ulterior intrării în vigoare a noului cod, în baza principiului legi speciali per generalem non derogatur.  

Acesta este, spre exemplu, cazul limitării de răspundere cuprinse în Art.535 al O.U.G. nr.109/2005, 

care prevede că „în trafic naţional, prevederile Art.23 pct.3 din Convenţia CMR vor avea următorul 

cuprins: „Totuşi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram 

greutate brută lipsă”. 

Art.1960 modifică radical o ipoteză de răspundere civilă indirectă reglementată de prevederile Art.423 

Cod comercial, care extindeau răspunderea cărăuşului pentru fapta altuia dincolo de sfera prepuşilor, 

până la orice persoană implicată în executarea contractului de transport.  NCC amendează această 
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ipoteză, arătând că orice substituent al transportatorului în executarea contractului devine automat 

parte responsabilă contractual. 

Art.1960 alin.(2) al acestui articol instituie un caz de solidaritate activă a transportatorilor succesivi 

faţă de cocontractant, plata făcută de acesta din urmă oricăruia dintre transportatorii succesivi 

echivalând cu liberarea de datorie. 

(b)  Secţiunea a 2-a „Contractul de transport de bunuri” 

[Art.1961-2001]  Textele Art.1961-1965 au în vedere codificarea atributelor şi efectelor 

documentului ce poate materializa contractul de transport, intitulat „document de transport” (spre 

deosebire de reglementarea actuală, care utilizează expresia vetustă „scrisoare de cărat”).  Art.1961, 

care discută calităţile documentului de transport, reia în mare parte dispoziţiile Art.415-416 Cod 

comercial, cu câteva precizări suplimentare privind alte elemente care trebuie cuprinse în cadrul 

înscrisului (caracterul periculos al bunului, locul şi data luării în primire a bunurilor etc.).  Alin.(3) al 

Art.1961 reglementează expres răspunderea expeditorului faţă de transportator pentru prejudiciile 

cauzate de viciile proprii ale bunurilor (aparente sau ascunse), precum şi de omisiunile, insuficienţele 

şi inexactităţile menţiunilor din documentul de transport. 

NCC instituie o prezumţie legală relativă de primire a bunului, şi de certificare a naturii, calităţii, 

cantităţii şi stării acestuia, care rezultă din însăşi existenţa documentului de transport sau a recipisei de 

primire. 

Art.1964 certifică regula caracterului nominativ al documentului de transport, dar şi posibilitatea de a 

deroga de la aceasta prin convenţia părţilor sau lege specială.  Reglementarea nu reprezintă o noutate 

absolută pentru legislaţia română, literatura juridică actuală interpretând deja dispoziţiile Art.414 

alin.(2) Cod comercial privind posibilitatea emiterii de documente la ordin sau la purtător ca o normă 

derogatorie, ce are în vedere, în special, transporturile maritime şi fluviale, realizate pe bază de 

conosamente.  Alin.(2) al acestui articol codifică soluţiile literaturii juridice privind modalitatea de 

transmitere a documentelor de transport la ordin (prin gir), respectiv la purtător (prin tradiţiune). 

În fine, Art.1965 al NCC, reiterând prevederile actuale în materia transmiterii documentelor de 

transport (Art.414 alin.(3), Art.417 alin.(2) Cod comercial), introduce şi un element inovator, arătând 

că debitorul va fi eliberat faţă de ultimul giratar dacă nu a săvârşit o faptă caracterizată de fraudă ori 

culpă gravă. 

Art.1966-1968 sunt dedicate caracterizării principalelor obligaţii ale părţilor dintr-un contract de 

transport. 

Art.1966 codifică una dintre componentele obligaţiei de predare a mărfii care îi incumbă expeditorului 

la locul de predare, şi anume ambalarea bunurilor în conformitate cu caracteristicile acestora şi modul 

de transport, obligaţie ce fusese deja recunoscută pe cale doctrinară şi legiferată prin diferite 

regulamente ale operatorilor de transport în comun.  Consecinţă a acestei reglementări, prejudiciile 

cauzate transportatorului printr-o ambalare defectuoasă a bunului cad în sarcina expeditorului, chiar 

dacă transportatorul rămâne răspunzător faţă de terţi pentru pagubele cauzate astfel, păstrându-şi 

dreptul de regres. 
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Art.1967-1968 codifică principala obligaţie a expeditorului în cadrul unui contract de transport, anume 

predarea bunului la locul şi în condiţiile convenite prin contract, ori potrivit uzanţelor sau practicilor 

părţilor. 

Textul Art.1969, asemănător actualului Art.422 din Codul comercial, reiterează regula stabilirii 

termenului de transport prin acordul de voinţă al părţilor.  În plus faţă de reglementarea actuală, în 

lipsa acordului contractanţilor, se vor aplica uzanţele sau practicile dintre părţi, iar dacă acestea nu pot 

fi probate, instanţa are libertatea de a aprecia conform împrejurărilor. 

Art.1970 alin.(1) corespunde actualului alin.(1) al Art.421 Cod comercial, analizând mecanismul 

suspendării transportului, şi extensiunea dreptului la contraordin al expeditorului.  Un element de 

noutate adus de NCC este reprezentat de obligaţia înscrierii în contraordin a modificărilor aduse, sub 

semnătura transportatorului.  Ca şi în prezent, dreptul la contraordin încetează la solicitarea predării, 

formulată de destinatar. 

Art.1971 reprezintă o dezvoltare a actualului Art.420 Cod comercial, descriind coordonatele aplicabile 

în cazul incidenţei noţiunii de “transport deficitar”, anume apariţia unei cauze de împiedicare la 

executarea transportului, pe care le extinde dincolo de obstacolele la transport cauzate de cazuri de 

forţă majoră sau caz fortuit, reglementând şi situaţia unei împiedicări la transport cauzate de fapta 

culpabilă a transportatorului.  În acest din urmă caz, executantul nu are dreptul la preţul transportului, 

la taxele accesorii şi cheltuieli, putând fi şi ţinut răspunzător pentru încălcarea obligaţiei sale. 

În ceea ce priveşte opţiunile aflate la dispoziţia expeditorului în caz de transport deficitar - (i) 

menţinerea contractului cu acceptarea prelungirii termenului de executare sau  (ii) încetarea 

contractului, reglementarea NCC aduce un corectiv binevenit în raport de prevederile Art.420 Cod 

comercial:  modalitatea de încetare a contractului constă în facultatea legal conferită expeditorului de a 

denunţa unilateral acordul, iar nu de a-l rezilia.  În actuala reglementare, în care textul făcea referire la 

dreptul comun al rezoluţiunii, era neclar atât temeiul aptitudinii expeditorului de a rezilia un contract, 

în absenţa culpei debitorului, cât şi temeiul efectului imediat al acestei rezilieri, în absenţa unui pact 

comisoriu expres. 

Textul Art.1972 acoperă o situaţie nereglementată în legislaţia actuală, anume situaţia unui transport 

deficitar în care expeditorul nu comunică nici instrucţiuni ce pot fi executate, nici denunţarea 

contractului.  NCC prevede ca soluţie fie păstrarea bunurilor în depozitul propriu, fie al unui terţ, fiind 

însă ceea ce rezultă indirect şi din legislaţia actuală.  Inovatoare este soluţia legală cuprinsă în teza a II-

a a Art.1972 alin.(1), care legiferează posibilitatea transportatorului de a valorifica bunului, în ipoteza 

în care „depozitarea nu este posibilă ori bunul se poate altera sau deteriora, ori valoarea acestuia nu 

poate acoperi preţul transportului, taxele accesorii şi cheltuielile”. 

De asemenea, Art.1972 alin.(3) codifică situaţia în care împiedicarea la transport încetează înainte de 

sosirea instrucţiunilor expeditorului, caz în care transportatorul îşi va executa în continuare obligaţiile 

contractuale. 

Art.1973 reglementează, cu titlu general, dreptul potestativ al expeditorului de a modifica în mod 

unilateral contractul de transport.  În ipoteza exercitării acestui drept potestativ, expeditorul va trebui 

să despăgubească în mod echitabil pe transportator. 
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Art.1974 introduce două cauze de stingere a dreptului expeditorului la modificare unilaterală:  (i) 

manifestarea de voinţă a destinatarului în sensul acceptării contractului sau a bunurilor transportate, 

precum şi  (ii) remiterea materială de către expeditor către destinatar a duplicatului de pe documentul 

de transport.  În această ipoteza, dreptul de modificare unilaterală nu se stinge iremediabil, ci este 

supus unei novaţii prin schimbarea persoanei, şi anume destinatarul contractului de transport. 

Art.1975 codifică o soluţie oferită deja de literatura juridică, privind dreptul cărăuşului de a se opune 

la modificarea contractului, în cazul în care  (i) aceasta ar putea perturba în mod grav serviciul normal 

al executării transportului,  (ii) în cazul schimbării locului de destinaţie, sporul de taxe şi cheltuieli nu 

ar fi garantat de valoarea bunului sau în alt fel, ori  (iii) executarea unor noi dispoziţii nu ar mai fi 

posibilă.  În toate cazurile, transportatorul este ţinut de obligaţia de înştiinţare a solicitantului 

modificării. 

În Art.1976-1981, NCC reglementează, într-un mod structurat şi unitar, drepturile şi obligaţiile părţilor 

contractului de transport la destinaţie. 

Art.1976 codifică obligaţia generală a transportatorului de a identifica şi aviza destinatarul cu privire la 

sosirea mărfii, şi de a elibera încărcătura la locul şi data stipulată în contract, ori stabilită potrivit 

uzanţelor sau practicilor părţilor. 

Art.1977 codifică modalitatea juridică prin care destinatarul dobândeşte drepturi şi obligaţii rezultate 

dintr-o convenţie iniţial încheiată între expeditor şi transportator - aşa-numita „adeziune la contractul 

de transport”.  Sub rezerva a numeroase controverse doctrinare, literatura juridică română a explicat 

construcţia acestui mecanism juridic specific ca fiind o aplicaţie a stipulaţiei pentru altul.  Acceptarea 

de către destinatar a contractului de transport, ori a bunurilor transportate, duce la consolidarea în 

patrimoniul său a drepturilor şi obligaţiilor ce rezultă din convenţie. 

Art.1978 codifică opiniile doctrinare cu privire la plata preţului.  Din perspectiva unor norme 

supletive, această obligaţie este stabilită a priori în sarcina expeditorului; cu toate acestea, în cazul 

acordului părţilor cu privire la plata la destinaţie, obligaţia îi va incumba destinatarului.  Tot 

destinatarului îi va incumba şi obligaţia de a plăti serviciile accesorii şi cheltuielile efectuate pe 

parcursul transportului, dacă părţile sau legea specială nu prevăd altfel.  De asemenea, se statuează că 

transportatorul va avea dreptul la preţul transportului în funcţie de valoarea şi natura reală a bunurilor, 

indiferent de datele de identificare ale acestora trecute în documentul de transport. 

Art.1979 al NCC, corespondent al Art.434 alin.(1) Cod comercial, codifică în întregime opiniile 

doctrinare cu privire la întinderea dreptului destinatarului de a controla calitativ şi cantitativ mărfurile 

transportate.  Textul legal detaliază procedura prin care se poate realiza constatarea viciilor bunurilor 

transportate, procedură care poate avea loc în condiţiile stabilite de părţi sau prin dispunerea, pe cale 

judiciară, a unei ordonanţe preşedinţiale de numire a unor experţi în acest sens.  Mai mult, instanţa 

poate dispune, în funcţie de caz, sechestrarea mărfii, depozitarea ei sau chiar vânzarea. 

Art.1981 al NCC are în vedere situaţia imposibilităţii de predare a bunului către destinatar, 

independent de culpa transportatorului.  Textul legal aduce modificări substanţiale faţă de regimul 

actual (Art.438 Cod comercial), în special prin eliminarea rolului instanţei judecătoreşti în cadrul 

acestei proceduri.  În noua reglementare, transportatorul este obligat să solicite instrucţiuni 

expeditorului şi să aştepte 15 zile comunicarea acestora.  Dacă nu primeşte instrucţiunile, 

transportatorul poate să retransmită bunul către expeditor sau să îl înstrăineze.  Totuşi, dacă este vorba 
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de bunuri perisabile sau există urgenţă, retransmiterea sau vânzarea se pot face imediat, fără a mai cere 

instrucţiuni. 

Formularea legală este, însă, afectată de o serie de inadvertenţe.  Dacă primul alineat al Art.1981 se 

referă la instrucţiunile cerute expeditorului, alineatele doi şi trei, păstrând aceeaşi sferă de aplicare, se 

referă la instrucţiunile cerute destinatarului.  Ar fi un non-sens legal ca transportatorul să fie ţinut a 

solicita instrucţiuni tocmai destinatarului cu privire la conduita de urmat în cazul imposibilităţii de a îl 

găsi pe destinatar.  De aceea, apreciem că sunt doar erori de redactare strecurate în text, care ar trebui 

corectate prin legea de punere în aplicare. 

În continuare, Art.1981 alin.(3) al NCC afirmă că, în ipoteza imposibilităţii de predare a bunului, 

obligaţiile expeditorului ar fi cele de la depozitul gratuit, deşi nu expeditorul are detenţia bunului, ci 

transportatorul.  Aceste erori sunt susceptibile de a crea grave probleme în practică, ducând la 

deturnarea integrală a sensului textului legal, motiv pentru care se impune amendare acestora prin 

legea de punere în aplicare. 

Art.1982 aduce o îmbunătăţire substanţială a garanţiilor oferite de lege cărăuşului în ceea ce priveşte 

satisfacerea creanţelor ce îi aparţin în urma executării transportului, asimilând drepturile sale asupra 

mărfii transportate cu drepturile unui creditor gajist.  Reglementarea diferă de prevederile legislaţiei 

actuale, care îi confereau cărăuşului doar un drept de retenţie împotriva destinatarului, sub condiţia ca 

acesta să fi fost debitorul creanţei neachitate (Art.433 alin.(1) Cod comercial), precum şi un privilegiu 

asupra mărfii transportate pentru creanţa privind preţul transportului şi cheltuielile accesorii (Art.1730 

pct.7 CC, Art.437 Cod comercial).  În schimb, NCC îi conferă transportatorului trei atribute importante 

asupra mărfii transportate:  dreptul de retenţie, dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă. 

Reglementările Art.1983-1987 preiau, într-o modalitate echivalentă, prevederile actualei reglementari 

cu privire la predarea bunurilor fără încasarea sumelor datorate (Art.1983 NCC, Art.435 Cod 

comercial), răspunderea generală a transportatorului pentru prejudiciile cauzate (Art.1984 NCC, 

Art.425 Cod comercial) şi modalitatea de cuantificare a întinderii prejudiciului (Art.1985, Art.1987 

NCC, Art.430 Cod comercial).  Art.1986 clarifică ideea deja avansată de doctrină în sensul că în caz 

de pierdere sau deteriorare transportatorul trebuie să plătească nu numai valoarea bunurilor pierdute 

sau deteriorate, dar şi sumele percepute pentru efectuarea transportului, proporţional cu pierderea sau 

alterarea bunurilor. 

Art.1988 reglementează, într-o manieră corespondentă Art.431 Cod comercial, ipoteza contractelor de 

transport ce au drept obiect “documente, sume de bani în numerar, titluri de valoare, bijuterii sau alte 

bunuri de mare valoare”.  Prevederea NCC, necesară pentru a evita o dezbatere juridică controversată 

privitoare la caracterul de daune-interese previzibile al bunurilor preţioase supuse transportului, nu 

doar că menţine limitarea de răspundere a transportatorului la valoarea declarată a bunurilor, dar 

introduce o cauză de exonerare de răspundere în beneficiul acestuia, “în situaţia în care s-a declarat o 

natură diferită a bunurilor ori o valoare mai mare”. 

În aplicarea prevederilor Art.1959 NCC, Art.1989 indică o altă cauză de limitare a răspunderii 

transportatorului, anume aplicarea prioritară a unei legi speciale. 

Art.1990 reprezintă o aplicaţie particulară a principiului general de drept civil care dictează 

ineficacitatea cauzelor de plafonare a răspunderii în cazul în care debitorul se face vinovat de dol sau 

culpă gravă. 
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Reglementarea introdusă prin Art.1991 tratează cauzele exoneratoare de răspundere în ceea ce îl 

priveşte pe transportator.  Faţă de actualul Art.418 Cod comercial, care prevede că expeditorul nu 

răspunde pentru viciile aparente de îmbalotare (încărcare a mărfii), dacă acestea nu au fost semnalate 

de transportator (prezumţie absolută de culpă în sarcina transportatorului), Art.1991 alin.(1) lit.a) din 

NCC prevede drept cauză de exonerare de răspundere pentru transportator, încărcarea defectuoasă a 

bunului de către expeditor, fără a mai preciza obligaţia transportatorului de a semnala acest lucru.  

Această prevedere este susceptibilă de a translata în sarcina expeditorului răspunderea pentru 

pierderea, alterarea ori deteriorarea lucrului, chiar dacă transportatorul nu a semnalat modul defectuos 

de încărcare. 

Alin.(2) al Art.1991 NCC introduce o prezumţie legală, arătând că, „dacă se constată că pierderea sau 

deteriorarea ori alterarea a putut surveni din una dintre cauzele prevăzute la alin.(1), se prezumă că 

paguba a fost produsă din acea cauză”. 

Cum actualul Cod comercial omisese să exonereze de răspundere pe transportator în cazul unei fapte a 

terţului, altul decât destinatarul sau expeditorul transportului, NCC acoperă această lacună prin 

introducerea alin.(3) lit.b) al Art.1991. 

Deşi Art.1992 constituie un corespondent al Art.428 Cod comercial, NCC nu mai prevede faptul că 

transportatorul pierde o parte din preţul transportului proporţional cu durata întârzierii.  În acest caz, 

despăgubirile se vor calcula conform dispoziţiilor generale aplicabile în materie. 

Art.1993 codifică o soluţie deja admisă de literatura juridică, anume aplicarea regimului contractului 

de mandat în ceea ce priveşte îndeplinirea de către transportator a unor operaţiuni pe seama 

expeditorului (încasarea rambursului, îndeplinirea operaţiunilor vamale). 

Reglementarea cazurilor de decădere a destinatarului din dreptul de a mai formula pretenţii izvorâte 

din pierderea parţială, alterarea ori deteriorarea bunului împotriva transportatorului, păstrează 

dispoziţiile Art.440 Cod comercial (Art.1994).  Elementul de noutate este reprezentat de instituirea 

unui termen de decădere derogatoriu de 6 ore de la primirea bunului, pentru solicitările de daune 

formulate în privinţa bunurilor perisabile sau a animalelor vii. 

NCC extinde la întreaga materie a contractelor de transport sfera de aplicare a actualului Art.441 Cod 

comercial, privind nulitatea absolută a clauzelor de exonerare şi mărginire a răspunderii în cazul 

transporturilor pe calea ferată (Art.1995).  Cu caracter de excepţie, alin.(2) prevede că expeditorul îşi 

poate asuma riscul transportului în cazul pagubelor cauzate de ambalaj sau în cazul transporturilor 

speciale care măresc riscul pierderii sau stricăciunii bunurilor. 

Art.1996 instituie obligaţia de răspundere a expeditorului pentru predarea spre transport a unor mărfuri 

periculoase, dacă transportatorul nu a fost înştiinţat asupra în legătură cu natura lor.  Textul reprezintă 

o aplicaţie practică a actualului Art.1618 CC, incident în materia raporturilor de depozit. 

Art.1997 constituie o reiterare a dispoziţiilor Art.1961 alin.(3) NCC. 

Textul Art.1998 reprezintă o normă supletivă, care defineşte răspunderea transportatorului care 

foloseşte liniile de exploatare ale unui alt transportator ca fiind cea a unui expeditor comisionar, pentru 

porţiunea de contract executată pe acele linii. 
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Art.1999-2001 reglementează particularităţile răspunderii transportatorului în cazul transporturilor 

succesive sau combinate.  Art.2000 NCC codifică regula divizării răspunderii în raporturile dintre 

transportatori, proporţional cu partea ce li se cuvine din preţul transportului, cu excepţia culpei grave 

sau a intenţiei unuia dintre transportatori, când acesta va suporta întreg prejudiciul.  Fireşte, orice 

transportator se poate degreva de răspundere dacă probează că paguba nu s-a produs în timpul 

transportului efectuat de el.  Din raţiuni de utilitate practică, Art.2001 NCC instituie regula conform 

căreia ultimul transportator îi reprezintă pe ceilalţi în ceea ce priveşte încasarea sumelor datorate în 

baza contractului de transport, cât şi pentru alte drepturi prevăzute expres, sub sancţiunea angajării 

răspunderii faţă de aceştia. 

(c) Secţiunea a 3-a „Contractul de transport de persoane şi 

bagaje” 

[Art.2002-2008]  După cum am arătat în precizările introductive referitoare la materia 

contractului de transport, actuala reglementare a omis să codifice figura juridică a transportului de 

persoane şi bagaje.  În lipsa unor prevederi exprese, literatura juridică a aplicat prin analogie 

dispoziţiile Codului comercial referitoare la transportul de bunuri.  Art.2002-2008 remediază această 

lacună a actualei legislaţii, alocând o secţiune separată regimului juridic al transportului de persoane şi 

bagaje, cu un regim juridic circumstanţiat faţă de transportul de bunuri. 

Art.2002 NCC codifică una dintre obligaţiile care ţin de esenţa transportului de persoane, anume 

îndatorirea de a asigura integritatea călătorului.  Această obligaţie este una de rezultat.  Implicaţia 

acestei agravări de răspundere constă în faptul că, în executarea transportului de persoane, 

transportatorul răspunde pentru integritatea călătorului în baza unui temei contractual, iar nu delictual. 

Alin.(4) al Art.2002 instituie şi obligaţia imperativă a transportatorului de persoane de a se asigura 

civil. 

Art.2003 NCC instituie obligaţiile transportatorului de persoane de a asigura un loc călătorului, de a 

oferi tarife reduse anumitor categorii de persoane şi de a transporta bagajele fără plată suplimentară, în 

condiţiile stabilite de lege.  Ca obligaţie a călătorului, textul legal prevede că acesta trebuie să urmeze 

regulile stabilite de prepuşii transportatorului pe timpul călătoriei. 

Consecinţă directă a obligaţiei de securitate care îi este imputabilă, Art.2004 NCC legiferează 

răspunderea transportatorului pentru moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii 

călătorului. 

De asemenea, transportatorul va răspunde pentru neexecutarea totală, parţială sau cu întârziere a 

transportului.  Din această perspectivă, textul legal codifică un drept de denunţare unilaterală a 

contractului de către călător, dacă, din cauza întârzierii, transportul nu mai prezintă interes pentru el. 

Alin.(4) al Art.2003 NCC codifică cauzele de exonerare de răspundere a transportatorului, incluzând  

(i) fapta victimei, doar dacă a fost comisă cu intenţie sau culpă gravă,  (ii) fapta terţului,  (iii) forţa 

majoră şi  (iv) starea de sănătate a victimei.  Se observă omisiunea legiuitorului de a include în această 

sferă împrejurarea cazului fortuit, cât şi a faptei victimei comisă din culpă necaracterizată. 

Alin.(5) al Art.2003 NCC legiferează considerarea ca nescrisă a oricărei clauze prin care se înlătură 

sau se restrânge răspunderea transportatorului pentru prejudiciile prevăzute în Art.2004. 



 

339 
 

În ceea ce priveşte transportul de bagaje, Art.2005 NCC instituie regula răspunderii obiective a 

transportatorului pentru bagajele călătorului, cu excepţia viciului, culpei pasagerului sau a forţei 

majore. 

Pe de altă parte, întrucât, în cursul transportului, bagajele de mână rămân în posesia călătorului, 

alin.(2) al Art.2005 restrânge răspunderea transportatorului pentru acestea la situaţia în care se 

dovedeşte intenţia sau culpa sa cu privire la pierdere sau deteriorare.  Conform alin.(3) al Art.2005, 

această răspundere se întinde la limita valorii declarate a bunurilor;  în lipsa unei asemenea valori, ea 

va fi apreciată în funcţie de împrejurările cauzei. 

În fine, alin.(4) al Art.2005 NCC stabileşte ca drept comun pentru transportul bunurilor călătorului 

regimul transportului de bunuri, în măsura în care nu se dispune altfel. 

Art.2006 NCC reglementează problema răspunderii transportatorului de persoane, în cazul 

transportului succesiv sau combinat.  În această privinţă, se instituie regula răspunderii 

transportatorului pe ruta căruia a intervenit decesul/vătămarea călătorului, sau deteriroarea/pierderea 

bunurilor, cu excepţia unei prevederi contrare.  Pentru pierderea/deteriorarea bunurilor pasagerilor, în 

ipoteza predării lor, transportatorii succesivi vor răspunde la fel ca în situaţia transportului de bunuri 

(Art.2000 NCC).  Alin.(3) al Art.2006 instituie o regulă de evaluare a răspunderii pentru întârzierea 

transportului, raportând-o doar la terminarea întregului parcurs, prin menţinerea posibilităţii de 

compensare a timpului pierdut cu cel câştigat. 

Art.2007 NCC arată că pasagerul are dreptul să cedeze drepturile sale din contractul de transport fără 

notificarea prealabilă a transportatorului, înainte de începerea executării acestuia, dacă nu există 

dispoziţie contrară. 

Art.2008 NCC reprezintă o normă de trimitere la prevederile Art.1991 alin.(3) - anumite cauze de 

exonerare din materia transportului de bunuri se vor aplica şi pentru transportul de persoane (fapta 

culpabilă a călătorului, forţa majoră sau fapta unui terţ pentru care transportatorul nu răspunde). 

(ix). Capitolul al IX lea Contractul de mandat 

[Art.2009-2071]  În capitolul IX din Titlul IX, Cartea a V-a din NCC, legiuitorul 

reglementează contractul de mandat, având o cu totul altă abordare faţă de legiuitorul CC.  Astfel, 

NCC preia anumite reglementări ale contractului de mandat comercial din Codul comercial, precum şi 

o serie de concluzii din doctrină şi practica judiciară, făcând o codificare pe secţiuni:  dispoziţii 

comune cu privire la contractul de mandat (Art.2009-2012), mandatul cu reprezentare (Art.2013-2038) 

şi mandatul fără reprezentare (Art.2039-2071). 

[Impact]  Având în vedere faptul că reglementarea NCC nu modifică în mod semnificativ 

construcţia juridică a acestui contract din legislaţia actuală, nu anticipăm un impact semnificativ de 

natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar, care să fie generat de punerea în aplicare a 

prevederilor NCC. 
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(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.2009-2012]  În cadrul acestei secţiuni, sunt codificate dispoziţii comune referitoare la 

contractul de mandat, dispoziţii ce sunt preluate şi adaptate din doctrină şi din practică. 

La Art.2009 este prelucrată definiţia dată contractului de mandat de CC prin Art.1532.  Trebuie 

subliniat că, dată fiind noua reglementare adusă acestui contract de NCC, nu se mai păstrează în 

definiţie prezumţia că mandatul este gratuit.  În acest sens, la Art.2010 sunt reglementate atât 

caracteristicile contractului de mandat cu titlu gratuit, dar şi cele ale contractului de mandat cu titlu 

oneros, fiind instituite şi două prezumţii în acest sens.  În primul rând, se prevede că mandatul dintre 

două persoane fizice se prezumă a fi gratuit, iar cel dat pentru acte de exercitare a unei activităţi 

profesionale se prezumă a fi cu titlu oneros.  Cele două prezumţii nu sunt în totalitate noi, prima 

reprezentând o dezvoltare a prezumţiei existente la Art.1534 CC, iar a doua fiind preluată din Codul 

comercial (Art.374).  La alin.(2) al Art.2010 se codifică doctrina referitore la modalitatea de 

determinare a remuneraţiei mandatarului în cazul în care aceasta nu este determinată prin contract.  

Alin.(3) fixează un termen de prescripţie pentru dreptul la acţiunea pentru stabilirea cuantumului 

remuneraţiei. 

Modificarea adusă de NCC la Art.2011 constă în codificarea doctrinei cu privire la felurile contractului 

de mandat.  Se prevede că acest tip de contract poate fi cu sau fără reprezentare.  Art.2011 este în 

strânsă legătură cu Art.2012, acesta din urmă preluând prevederile din doctrină conform cărora 

mandatul cu reprezentare este regula în materie, iar cel fără reprezentare excepţia. 

(b) Secţiunea a 2-a „Mandatul cu reprezentare” 

[Art.2013-2038]  Această a doua secţiune a capitolului al IX-lea reglementează mandatul 

cu reprezentare, cuprinzând prevederi referitoare la forma şi întinderea mandatului (Art.2013-2016), 

obligaţiile mandatarului (Art.2017-2024), obligaţiile mandantului (Art.2025-2029), dar şi la încetarea 

mandatului (Art.2030-2038). 

1. Forma şi întinderea mandatului 

[Art.2013-2016]  În ceea ce priveşte forma mandatului, la Art.2013 se prevede că acesta 

poate fi încheiat în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată, sau verbală.  Se constată că sunt 

codificate regulile din doctrină şi practică, contractul de mandat fiind un contract consensual, care ia 

naştere prin simplul acord de voinţă al părţilor.  O atenţie deosebită trebuie acordată alin.(2), care 

preia, în teza I, principiul conform căruia mandatul formează un tot indivizibil cu actul în vederea 

căruia a fost dat, trebuind să respecte forma acestuia.  La teza a II-a se menţionează că acest principiu 

enunţat în teza I nu se aplică atunci când forma este necesară doar pentru opozabilitatea actului faţă de 

terţi, dacă nu se prevede altfel prin lege, această prevedere reprezentând codificarea doctrinei şi a 

practicii în materie.  Se observă că teza a II-a preia ideea conform căreia mandatarul trebuie să fie 

împuternicit prin procură autentică numai în cazul în care legea prevede o asemenea formă pentru 

validitatea actului juridic ce urmează să fie încheiat de către mandatar, nu şi atunci când forma este 

necesară doar pentru opozabilitatea actului faţă de terţi.  Regula în discuţie este consacrată şi în 

reglementarea generală a obligaţiilor, în Art.1301 NCC.  În partea din prezentul raport consacrată 

materiei obligaţiilor, am exprimat deja rezervele noastre de principiu cu privire la aplicarea 

nediferenţiată a regulii descrise mai sus în privinţa atât a persoanelor fizice, cât şi a celor juridice.  În 

cazul persoanei juridice considerăm că trebuie avute în vedere regulile specifice acestora în privinţa 
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funcţionării persoanei juridice şi competenţa recunoscută organelor sale.  Astfel, înainte de a fi o 

problemă contractuală, reprezentarea persoanei juridice este o chestiune de statut organic al acesteia, 

aşa încât calitatea de reprezentant urmează să rezulte din actele constitutive ale persoanei juridice, 

care, de cele mai multe ori, nu trebuie încheiate în formă autentică. 

Tot în legătură cu forma mandatului, NCC codifică aprecierile din doctrină şi practică referitoare la 

modul în care poate fi dat consimţământul părţilor, şi anume în mod expres sau în mod tacit (Art.2013, 

Art.2014).  Ca un element de noutate, ce pleacă de la dezvoltarea principiului enunţat de Art.376 

Codul comercial, conform căruia comerciantul trebuie să îl înştiinţeze pe mandant de refuzul său în cel 

mai scurt timp în situaţia în care nu doreşte să accepte însărcinarea acestuia, NCC reglementează un 

caz special de acceptare tacită (Art.2014).  Astfel, mandatul se consideră acceptat dacă priveşte actele 

a căror încheiere intră în exercitarea profesiei mandatarului ori pentru care acesta şi-a oferit serviciile 

fie în mod public, fie direct mandantului, în absenţa unui refuz neîntârziat din partea mandatarului. 

Un alt element de noutate constă în reglementarea duratei mandatului, prevăzându-se un termen legal 

de 3 ani pentru contractul de mandat pentru situaţiile în care nu se prevede un alt termen de către părţi 

(Art.2015). 

NCC codifică doctrina şi practica cu privire la obiectul şi întinderea mandatului (Art.2016).  Astfel, 

sunt preluate şi comprimate prevederile din CC, mandatul putând fi general sau special în funcţie de 

felul actelor juridice ce urmează a fi încheiate de către mandatar (acte de administrare, conservare sau 

de dispoziţie).  Art.2016 alin.(2) prevede expres exemple de acte juridice de dispoziţie, după modelul 

Art.1536 CC, dar conţine o enumerare exemplificativă în acest sens, prevăzând că, pentru a încheia 

orice alte acte de dispoziţie, mandatarul trebuie să fie împuternicit în mod expres.  Ca un element de 

noutate, NCC preia principiul trasat de Codul comercial (Art.375 alin.(3)), conform căruia mandatul se 

întinde şi asupra tuturor actelor necesare executării lui, chiar dacă acestea nu sunt precizate în mod 

expres.  Cu toate acestea, trebuie menţionat că această prevedere se referă, în Codul comercial, numai 

la mandatul comercial, prevăzându-se expres la alin.(1) că mandatul comercial nu se întinde şi la 

afacerile care nu sunt comerciale.  Astfel, se constată că legiuitorul NCC preia dispoziţii din Codul 

comercial şi din CC referitoare la mandat, dar nu mai face distincţie între cele două în cadrul noii 

reglementări. 

2. Obligaţiile mandatarului 

[Art.2017-2024]  În ceea ce priveşte obligaţiile mandatarului, NCC preia, în general, 

obligaţiile prevăzute de CC, dezvoltându-le cu concluzii din doctrină şi practică.  De asemenea, sunt 

preluate şi principii dezvoltate până la acest moment de Codul comercial. 

Astfel, Art.2017 reglementează, la alin.(1), obligaţia de executare a mandatului, preluând dispoziţiile 

din Art.1537 CC.  Ca şi element de noutate, la alin.(2) se introduce un principiu dezvoltat până la acest 

moment de Codul comercial la Art.382, acesta fiind adaptat la cerinţele actuale din practică.  Astfel, 

NCC prevede expres posibilitatea mandatarului de a se abate de la instrucţiunile primite în cazul în 

care nu poate executa mandatul şi nu îl poate înştiinţa în prealabil pe mandant de acest lucru.  

Considerăm că această nouă prevedere este în concordanţă cu obligaţia mandatarului de a îndeplini 

mandatul primit, acesta fiind nevoit să depună toate diligenţele în acest sens.  Trebuie menţionat că 

această secţiune a NCC nu mai reglementează expres principiul trasat de Art.1546 CC conform căruia 

mandantul este obligat pentru toate actele încheiate de mandatar în afara mandatului, dar ratificate 
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expres sau tacit de către mandant.  Această regulă este însă prevăzută în Art.1311 NCC, din materia 

reprezentării. 

O altă modificare adusă de NCC în ceea ce priveşte obligaţiile mandatarului constă în dezvoltarea 

principiului conţinut în Art.1540 CC cu privire la diligenţa mandatarului (Art.2018).  Astfel, sunt 

codificate concluziile doctrinei şi practicii, definindu-se limitele diligenţei mandatarului atât în situaţia 

îndeplinirii unui mandat cu titlu gratuit, cât şi în situaţia îndeplinirii unui mandat cu titlu oneros.  În 

acest sens, se prevede expres faptul că mandatarul într-un contract de mandat cu titlu oneros este ţinut 

să îşi execute obligaţiile ca un bun proprietar, în timp ce mandatarul într-un contract de mandat cu titlu 

gratuit cu diligenţa pe care o manifestă în propriile afaceri. 

În ceea ce priveşte obligaţia de a da socoteală prevăzută la Art.2019, se prevede în plus, la alin.(2), 

obligaţia mandatarului de a conserva bunurile primite cu ocazia executării mandatului. 

NCC introduce o nouă obligaţie în sarcina mandatarului, obligaţie ce se desprinde din doctrină, ce se 

referă la răspunderea mandatarului pentru obligaţiile terţilor (Art.2021).  Această nouă obligaţie 

prevede că mandatarul care şi-a îndeplinit mandatul nu răspunde faţă de mandant cu privire la 

executarea obligaţiilor asumate de către persoanele cu care a contractat decât în cazul în care 

insolvabilitatea lor i-a fost sau ar fi trebuit să îi fie cunoscută la data încheierii contractului cu acele 

persoane.  Astfel, în doctrină se arată faptul că mandatarul nu răspunde pentru neexecutarea 

obligaţiilor asumate de către terţul contractant dacă nu a comis o culpă în alegerea acestuia şi 

contractul de mandat nu prevede în sarcina lui o obligaţie de garanţie.  Dacă insolvabilitatea terţului 

contractant i-a fost sau îi putea fi cunoscută mandatarului la data încheierii contractului, atunci se 

consideră că acesta a fost în culpă şi că trebuie să răspundă. 

În ceea ce priveşte cazul pluralităţii de mandatari, Art.1543 CC, care prevede că nu există solidaritate 

între mandatari decât dacă aceasta a fost stipulată expres, este formulat dintr-o perspectivă diferită de 

către legiuitorul NCC (Art.2022).  Astfel, se prevede expres necesitatea ca toţi mandatarii să accepte 

mandatul pentru a exista pluralitate de mandatari.  Considerăm că formularea alin.(2) este neclară, 

întrucât este evident că, atât în cazul în care solidaritatea mandatarilor este expres prevăzută în 

contractul de mandat, cât şi în cazul în care aceştia acceptă să lucreze împreună, mandantul este ţinut 

de actele încheiate numai de către unul dintre mandatari. 

O altă modificare adusă de NCC constă în dezvoltarea prevederii Art.1542 CC referitoare la obligaţiile 

mandatarului rezultând din substituirea făcută de către acesta unei terţe persoane, prin codificarea 

doctrinei şi a practicii în materie (Art.2023).  Astfel, se constată că sunt adaptate prevederile Art.2017 

NCC referitoare la executarea mandatului, alin.(2) reflectând situaţiile în care mandatarul îşi poate 

substitui un terţ în absenţa unei autorizări exprese din partea mandantului. 

NCC introduce o prevedere nouă cu privire la obligaţia mandatarului de a lua toate măsurile necesare 

în vederea conservării bunurilor mandantului (Art.2024).  Astfel, se prevede că mandatarul va exercita 

toate drepturile mandantului faţă de terţi în situaţia în care bunurile pe care le primeşte pentru mandant 

prezintă semne de deteriorare sau ajung cu întârziere.  Cu toate acestea, considerăm că sintagma 

folosită de legiuitor la alin.(2) („în caz de urgenţă”) este relativă şi interpretabilă.  Vânzarea bunurilor 

cu diligenţa unui bun proprietar nu reprezintă neapărat o măsură de conservare a bunurilor 

mandantului, fiind necesară o reglementare mai strictă în acest caz. 
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3. Obligaţiile mandantului 

[Art.2025-2029]  NCC a prevăzut şi o secţiune specială pentru obligaţiile mandantului.  

Astfel, cu privire la obligaţia de despăgubire a mandatarului (Art.2026), remuneraţia mandatarului 

(Art.2027) şi situaţia în care mandatul a fost constituit de către o pluralitate de mandanţi (Art.2028), 

legiuitorul a modernizat textele deja existente în CC, adaptându-le la limbajul juridic modern şi 

abandonând limbajul desuet folosit de legiuitor în 1864. 

De asemenea, NCC codifică doctrina existentă cu privire la sumele datorate de către mandant 

mandatarului, necesare executării mandatului (Art.2025), precum şi cu privire la dreptul de retenţie al 

mandatarului (Art.2029).  Cu privire la prevederile alin.(2) al Art.2025, considerăm că legiuitorul nu a 

codificat întocmai prevederile doctrinei şi ale practicii, considerând că mandantul va fi îndreptăţit la a 

primi numai sumele reprezentând cheltuielile rezonabile avansate de acesta.  Or, suntem de părere că 

ar trebui să fie păstrată sintagma „cheltuieli necesare şi utile”, întrucât înţelesul acesteia nu este preluat 

în întregime de termenul de „rezonabil”. 

În ceea ce priveşte Art.2027, se constată că NCC face un pas înainte reglementând expres principiul 

conform căruia mandantul trebuie să îi plătească mandatarului remuneraţia, chiar în situaţia în care 

mandatul nu a putut fi executat.  Cu toate acestea, NCC nu mai prevede expres imposibilitatea 

mandantului ca, în acest caz, să reducă cuantumul cheltuielilor sau al sumelor avansate de către 

mandatar pentru mandat pe motivul că acestea ar avea un cuantum mult mai scăzut, în realitate. 

Dreptul de retenţie al mandatarului prevăzut de Art.2029 NCC reprezintă, de fapt, o preluare şi 

adaptare a dispoziţiilor Art.387 din Codul comercial.  Astfel, Codul comercial prevede un privilegiu 

prin care i se garantează mandatarului plata sumelor de bani pe care i le datorează mandantul cu titlu 

de retribuţie.  Interesant este faptul că, aşa cum vom arăta la secţiunea referitoare la contractul de 

comision, varietate a contractului de mandat fără reprezentare, NCC preia şi în această materie 

prevederile Art.387 din Codul comercial, reglementând dreptul de retenţie al comisionarului şi 

păstrând totodată, într-o altă formă, prevederea referitoare la privilegiul special al acestuia instituit de 

Codul comercial (existenţa privilegiului special rezultă din Art.2339 lit.a) NCC, care recunoaşte 

caracterul de creanţă privilegiată creanţei aceluia care exercită un drept de retenţie, atât timp cât acest 

drept subzistă).  Considerăm că nu există nicio raţiune pentru care acest privilegiu să nu fie 

reglementat expres de NCC şi în beneficiul mandatarului, având în vedere că în Codul comercial s-a 

prevăzut această garanţie în secţiunea referitoare la dispoziţiile generale cu privire la contractul de 

mandat comercial. 

4. Încetarea mandatului 

[Art.2030-2038]  Sub-secţiunea a 3-a a Capitolului al IX-lea cuprinde prevederile 

referitoare la încetarea mandatului.  Legiuitorul NCC preia dispoziţiile din CC referitoare la 

modalităţile de încetare a mandatului (Art.2030), revocarea mandatului (Art.2031, Art.2033), 

renunţarea la mandat (Art.2034), dar şi la moartea, incapacitatea sau falimentul uneia dintre părţi 

(Art.2035), modernizând textele şi dezvoltându-le în conformitate cu prevederile din doctrină.  

Totodată, NCC completează regimul juridic al încetării mandatului cu câteva prevederi a căror 

reglementare se impune, dată fiind practica existentă în materie. 

În ceea ce priveşte instituţia revocării mandatului, constatăm că se codifică doctrina şi practica în 

materie, dar şi că se modernizează textul Art.1553 CC (Art.2031).  O modificare substanţială este 
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adusă de codificarea practicii referitoare la posibilitatea revocării unui contract de mandat chiar dacă 

acesta a fost declarat irevocabil.  Totodată, trebuie remarcate şi nişte puncte slabe ale acestui nou text 

de lege, şi anume, în primul rând, redundanţa prevederilor alin.(3) referitoare la situaţia revocării 

mandatului cu pluralitate de mandanţi, având în vedere că textul acestuia reprezintă o aplicare a 

principiilor generale a solidarităţii creditorilor, dar şi eliminarea unui drept al mandantului, dezvoltat în 

doctrina şi practica actuale, şi anume posibilitatea mandantului de a îl constrânge pe mandatar să îi 

restituie procura.  La Art.2032 sunt codificate concluziile doctrinei şi practicii cu privire la 

consecinţele revocării contractului de mandat, fiind preluate inclusiv principiile practicii sus-

menţionate referitoare la condiţiile în care mandantul răspunde pentru revocarea unui mandat declarat 

în prealabil irevocabil, şi protejându-se, astfel, şi interesele mandatarului.  Art.2033 NCC aduce un 

plus de valoare reglementării instituţiei revocării, fiind preluate prevederi din Ordinul nr.710/1995 

referitoare la obligaţiile notarilor cu privire la ţinerea registrelor naţionale notariale, precum şi la rolul 

acestor registre la informarea terţilor.  Cu toate acestea, există cel puţin două ipoteze care nu sunt 

acoperite de Art.2033 într-o manieră care să asigure certitudine cu privire la actualitatea şi acurateţea 

informaţiilor conţinute de registrele naţionale notariale sus-menţionate.  Întâi, după cum rezultă din 

Art.2032 alin.(1) NCC, revocarea unui mandat dat în formă autentică poate fi făcută în orice mod, 

principiul simetriei formelor negăsindu-şi aplicare.  Apoi, în conformitate cu prevederile Art.13 din 

Legea nr.36/1995, autentificarea procurilor (şi a revocărilor) poate fi realizată şi de misiunile 

diplomatice şi oficiile consulare ale României, care însă nu au aceleaşi obligaţii de comunicare către 

registrele naţionale precum notarii publici. 

Pe lângă modernizarea textului Art.1556 CC, NCC aduce modificări şi instituţiei renunţării 

mandatarului la mandat (Art.2034).  Astfel, se accentuează inexistenţa unei constrângeri temporale cu 

privire la momentul renunţării la mandat de către mandatar, prin completarea textului de lege cu 

termenul de „oricând”.  De asemenea, se introduce o nouă prevedere, menită să facă diferenţa între 

renunţarea la un mandat cu titlu gratuit şi cea la un mandat cu titlu oneros, prevăzându-se posibilitatea 

mandatarului de a pretinde remunerarea sa pentru actele încheiate pe seama mandantului până la 

momentul renunţării.  Acest alineat este redactat în spiritul respectării obligaţiei mandantului de a îl 

remunera pe mandatar pentru operaţiunile efectuate cu executarea mandatului. 

NCC reglementează şi situaţia mandatului în caz de moarte, incapacitate sau faliment al uneia dintre 

părţi, preluând principiile consacrate prin Art.1539 şi Art.1559 din CC (Art.2035).  Se prevede 

necesitatea informării celeilalte părţi în cazul în care contractul de mandat ar fi afectat, fiind puse în 

pericol interesele părţii, reglementându-se expres această obligaţie nu numai pentru situaţia în care ar 

surveni decesul uneia dintre părţi, dar şi în situaţia în care una dintre părţi ar fi incapabilă sau ar intra 

în faliment.  Considerăm că la Art.2035 alin.(1), termenul „faliment” ar trebui înlocuit cu termenul 

generic de „insolvenţă”, în concordanţă cu principiile directoare ale acestei instituţii, enunţate de 

Legea nr.85/2006. 

În ceea ce priveşte situaţia actelor încheiate de către mandatar în caz de necunoaştere a intervenirii 

unei cauze de încetare a mandatului, în principal sunt reluate prevederile Art.1557 CC (Art.2036).  Se 

constată, însă, că NCC nu menţine prevederile Art.1558 CC, nemaifiind reglementată expres situaţia 

actelor juridice încheiate de către mandatar cu terţi de bună-credinţă în situaţia în care acesta nu a 

cunoscut incidenţa unei cauze de încetare a mandatului.  Se poate considera că legiuitorul a înţeles că 

comprime conţinutul celor două articole sus-menţionate într-unul singur, subliniind faptul că „tot ceea 
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ce mandatarul a făcut” este considerat valabil în astfel de condiţii.  Cu toate acestea, este posibil ca în 

viitor să se interpreteze această nouă codificare drept o eliminare implicită a prevederilor Art.1558 CC, 

şi să se ajungă la concluzii eronate, generatoare de practică inechitabilă. 

Se introduce un nou articol ce prevede expres menţinerea obligaţiilor de a da socoteală mandantului şi 

de a rambursa sumele datorate mandantului în situaţia în care mandatul încetează în orice mod 

(Art.2037).  De asemenea, este reglementată şi soarta mandatului în caz de pluralitate de mandatari, 

acesta încetând în cazul în care cauza încetării îl priveşte numai pe unul dintre ei. 

(c) Secţiunea a 3-a „Mandatul fără reprezentare” 

[Art.2039-2071]  Secţiunea a 3-a din capitolul IX reprezintă o noutate a NCC în materie de 

contract de mandat.  Astfel, în cadrul acestei secţiuni sunt codificate concluzii din doctrină referitoare 

la dispoziţiile generale ale mandatului fără reprezentare (Art.2039-2042), pentru ca în sub-secţiunile 

următoare să fie codificate contractele de mandat fără reprezentare cel mai des întâlnite în practica 

comercială, şi anume contractul de comision (Art.2043-2053), contractul de consignaţie (Art.2054-

2063) şi contractul de expediţie (Art.2064-2071). 

1. Dispoziţii generale 

[Art.2039-2042]  Ca şi element de noutate din punct de vedere al codificării, NCC 

reglementează contractul de mandat fără reprezentare, reglementându-se, astfel, principiile directoare 

prevăzute în doctrină cu privire la acest tip de mandat. 

Astfel, NCC reglementează noţiunea de mandat fără reprezentare, prevăzând expres, întocmai ca şi 

doctrina, că dispoziţiile speciale ale acestei secţiuni se completează cu regulile aplicabile mandatului 

cu reprezentare (Art.2039).  La Art.2040 sunt reglementate efectele faţă de terţi ale mandatului fără 

reprezentare, fiind preluate, de asemenea, principiile ce guvernează raporturile dintre mandant, 

mandatar şi terţii contractanţi. 

O atenţie specială trebuie acordată dispoziţiilor Art.2041, care reglementează situaţia bunurilor 

dobândite de către mandatar.  NCC introduce obligaţia mandatarului care a acţionat în nume propriu 

de a îi transmite mandantului bunurile dobândite pe seama sa, dar şi dreptul corelativ al mandantului 

de a solicita restituirea acestor bunuri.  Considerăm că acest nou text este o consecinţă a textului 

Art.2040.  Astfel, având în vedere că între mandant şi terţi nu se stabilesc raporturi juridice, mandantul 

poate revendica bunurile dobândite pe seama sa de către mandatar.  Considerăm că ar trebui evaluat un 

posibil impact, acesta putând rezulta din creşterea activităţii instanţelor, dată fiind posibilitatea 

mandantului de a depune un nou tip de cerere în vederea obţinerii unei hotărâri care să ţină loc de act 

de transmitere a bunurilor dobândite. 

Art.2042 reglementează situaţia juridică a creditorilor mandatarului, care nu pot urmări bunurile 

dobândite de acesta în nume propriu, dar pe seama mandantului, dat fiind faptul că drepturile asupra 

acestora nu s-au născut în patrimoniul mandatarului.  Cu toate acestea, în vederea limitării 

posibilităţilor de fraudă, în vederea aplicării acestei poziţii, mandatul fără reprezentare trebuie să aibă 

dată certă, anterioară luării oricărei măsuri de asigurare sau de executare. 
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2. Contractul de comision 

[Art.2043-2053]  Contractul de comision este o varietate a contractului de mandat 

comercial, ce îşi găseşte, la ora actuală, reglementarea în Codul comercial.  Legiuitorul NCC a 

considerat că acest contract de comision trebuie reglementat în aceeaşi secţiune ce se referă la 

contractul de mandat fără reprezentare, preluând astfel majoritatea prevederilor în materie din Codul 

comercial, precum şi codificând doctrina şi practica formate pe marginea acestor prevederi. 

Aşa cum am menţionat deja, majoritatea prevederilor din NCC referitoare la contractul de comision au 

fost preluate din Codul comercial, prin modernizarea textelor şi adaptarea acestei instituţii la contextul 

social actual şi prin codificarea doctrinei şi a practicii.  Astfel, NCC conţine o prezentare a noţiunii 

contractului de comision (Art.2043), prevede obligaţiile terţului contractant în relaţia sa cu 

comisionarul (Art.2045), reglementează obligaţia comisionarului de a îi ceda comitentului acţiunile pe 

care le are împotriva terţului contractant (Art.2046), prevede condiţiile în care comisionarul este 

autorizat de către comitent să vândă pe credit (Art.2047), condiţiile vânzării de titluri de credit şi de 

bunuri cotate de către comisionar (Art.2050), conţine dispoziţii referitoare la revocarea comisionului 

(Art.2051), precum şi la răspunderea comisionarului în cazul în care terţul cu care acesta a contractat 

nu îşi execută garanţia (Art.2052). 

O modificare adusă de NCC constă în reglementarea expresă a probei contractului (Art.2044).  Codul 

comercial nu prevede forma în care trebuie să se încheie contractul de comision, în doctrină arătându-

se că acesta este un contract consensual, simplul acord al părţilor fiind suficient pentru încheierea sa 

valabilă.  Legiuitorul NCC nu preia aprecierile sus-menţionate, prevăzând necesitatea încheierii 

contractului în formă scrisă.  Cu toate acestea, acelaşi articol prevede că forma scrisă este necesară 

numai pentru dovada contractului, iar nu pentru încheierea sa valabilă. 

NCC prevede şi o nouă obligaţie în sarcina comisionarului, şi anume de a respecta întocmai 

instrucţiunile exprese primite de la comitent (Art.2048).  Se observă că această obligaţie se desprinde 

din obligaţia de executare a mandatului încredinţat de comitent, fiind în acord cu prevederile Art.2017 

NCC.  În acelaşi context, alin.(4) preia prevederile Art.408 din Codul comercial, fiind reglementată 

situaţia în care comisionarul acţionează cu încălcarea sau depăşirea puterilor primite.  Ca un 

comentariu general cu privire la obligaţia introdusă de Art.2048 NCC, considerăm că aceasta s-ar fi 

desprins oricum din prevederile Art.2017 NCC, găsindu-şi aplicabilitatea şi în materia contractului de 

comision, avându-se în vedere principiul codificat de legiuitorul NCC conform căruia dispoziţiile 

aplicabile mandatului fără reprezentare se completează cu regulile aplicabile mandatului cu 

reprezentare. 

La Art.2049 legiuitorul codifică doctrina cu privire la plata comisionului.  Astfel, se prevede obligaţia 

comitentului de a achita comisionul atunci când terţul execută întocmai contractul încheiat de 

comisionar cu respectarea împuternicirii primite (alin.(1)) şi obligaţia de plată a comisionului, în lipsă 

de stipulaţie contrară, chiar dacă terţul nu execută obligaţia sa ori invocă excepţia de neexecutare a 

contractului (alin.(2)). 

Tot în cadrul Art.2049, la alin.(4), sunt codificate dispoziţiile din doctrină referitoare la modalitatea de 

determinare a cuantumului comisionului, făcându-se, totodată, trimitere la dispoziţiile comune 

referitoare la determinarea remuneraţiei mandatului în cazul contractului de mandat cu titlu oneros. 
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O noutate notabilă adusă de NCC este reglementată la Art.2049 alin.(3), această dispoziţie părând să 

urmărească codificarea practicii în materie de vânzare de imobile, în special în cazul în care imobilele 

sunt vândute prin intermediul unor agenţii imobiliare.  Menţionăm însă faptul că majoritatea 

contractelor încheiate de agenţiile imobiliare nu au natura de contract de comision, ci de contract de 

intermediere, reglementat de Art.2096 şi urm. NCC. 

Conform Art.2049 alin.(3) NCC, dacă împuternicirea pentru vânzarea unui imobil s-a dat exclusiv 

unui comisionar, comisionul rămâne datorat de proprietar chiar dacă vânzarea s-a făcut direct de către 

acesta sau prin intermediul unui terţ.  În această materie sunt aplicabile în prezent prevederile O.G. 

nr.21/1992 (introduse prin O.U.G. nr.174/2008) referitoare la contractele de intermediere imobiliară.  

Din interpretarea per a contrario a prevederilor Art.99 lit.c) din O.G. nr.21/1992 rezultă, între altele, că 

agenţia imobiliară poate cere plata comisionului în situaţia în care contractul de intermediere 

imobiliară are stipulată clauza de exclusivitate, iar tranzacţia s-a realizat fără participarea agenţiei. 

O altă modificare importantă adusă de NCC constă în reglementarea, în Art.2053, a unui drept de 

retenţie al comisionarului pentru creanţele sale asupra comitentului, prevedere care reia dispoziţia 

generală de la Art.2029 NCC.  De asemenea, se stabileşte dreptul de preferinţă al comisionarului faţă 

de vânzătorul neplătit, prevedere a cărei utilitate este discutabilă faţă de dispoziţiile Art.2335 şi ale 

Art.2339 lit.a) NCC, potrivit cărora creditorul care deţine un drept de retenţie dispune de un privilegiu 

special, în temeiul căruia va fi preferat tuturor celorlalţi creditori, chiar dacă drepturile acestora s-au 

născut ori au fost înscrise mai înainte. 

3. Contractul de consignaţie 

[Art.2054-2063]  NCC reglementează contractul de consignaţie, varietate a contractului de 

comision, preluând în mare măsură regimul juridic prevăzut de Legea nr.178/1934.  Ca un comentariu 

general, trebuie luată în considerare problematica legii speciale.  La alin.(2) al Art.2054 NCC se 

prevede că regimul juridic al contractului de consignaţie este format, printre altele, şi din legea 

specială.  Or, trebuie avut în vedere că legea specială în materie (Legea nr.178/1934), preluată ca atare 

sau cu modificări în NCC, se va abroga la intrarea în vigoare a NCC (Art.216 Proiectul LPA NCC).  

Astfel, trebuie evaluat dacă se va redacta o nouă lege specială, astfel cum pare a reieşi din Art.2054 

NCC. 

În această sub-secţiune, legiuitorul preia, în mare parte, reglementările deja existente în legea specială 

cu privire la contractul de consignaţie, adaptându-le la contextul economic şi social actual prin  

valorificarea doctrinei şi practicii relevante, şi urmărind totodată atingerea unui echilibru în ceea ce 

priveşte protejarea intereselor consignantului şi ale consignatarului.  Astfel, legiuitorul NCC preia ca 

atare dispoziţiile din Legea nr.178/1934 referitoare la noţiunea contractului de consignaţie (Art.2054), 

forma cerută pentru dovedirea acestuia (Art.2055), dar şi la încetarea contractului de consignaţie 

(Art.2063), operând unele modificări cu privire la limbajul folosit în redactarea textelor. 

În ceea ce priveşte preţul la care urmează să fie vândut bunul dat în consignaţie, se constată că textul 

Art.11 din Legea nr.178/1934 a fost îmbunătăţit de către legiuitor şi adaptat la contextul economic 

actual (Art.2056).  Astfel, se observă că NCC prevede că vânzarea se va face nu numai cu plata în 

numerar, dar şi prin virament sau cec barat. 

O modificare adusă de NCC constă în regimul remiterii, inspectării, al controlului şi al reluării 

bunurilor date în consignaţie de către consignant (Art.2057).  Astfel, se constată posibilitatea 
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consignantului de a relua bunurile date în consignaţie oricând, fără a se mai păstra şi prevederea 

posibilităţii de a uza de procedura ordonanţei preşedinţiale.  Mai mult, se prevede necesitatea de a da 

un preaviz în acest sens consignatarului (din punct de vedere terminologic, ar fi util să se reflecteze 

asupra înlocuirii expresiei „preaviz necesar” cu „termen rezonabil de preaviz”, pentru a asigura 

unitatea cu alte dispoziţii din NCC cu privire la probleme similare).  Eliminarea posibilităţii 

consignantului de a recurge la procedura ordonanţei preşedinţiale îl obligă pe acesta să utilizeze de 

procedura de drept comun în situaţia în care consignatarul se opune la reluarea bunului de către 

consignant, ceea ce poate fi de natură să înrăutăţească situaţia juridică a consignantului.  

La alin.(4) se codifică şi ipoteza în care consignantul este cel care intră în faliment, prevăzându-se 

expres că bunurile acestuia intră la masa credală.  Cu toate acestea, la alin.(4) apare un deficit de 

reglementare, legiuitorul NCC referindu-se generic numai la bunurile excluse de la masa credală, ce 

vor fi luate imediat de către consignant în cazul decesului consignatarului, iar nu şi la preţul lor, aşa 

cum se prevede la acest moment la Art.21 din Legea nr.178/1934. 

De asemenea, este îndoielnică prevederea în sensul că „bunurile intră la masa credală”.  Chiar dacă 

noţiunea de „masă credală” nu este definită expres în Legea nr.85/2006, se poate spune că în 

conţinutul acesteia nu intră bunurile debitorului, ci creanţele împotriva sa.  În privinţa bunurilor 

persoanei supuse procedurii insolvenţei, Legea nr.85/2006 operează cu expresia „averea debitorului”, 

care ar fi mai potrivită şi contextul dispoziţiei discutate din NCC.  În plus, considerăm că ar fi oportun 

să se reflecteze asupra utilizării noţiunii de faliment, vis-a-vis de prevederile Legii nr.85/2006, care 

face distincţie între intrarea în procedura insolvenţei şi intrarea în faliment.  Un aspect suplimentar 

care trebuie avut în vedere în acest context este regula continuării contractelor încheiate de debitorul 

intrat în procedura insolvenţei, stabilită de Art.86 din Legea nr.85/2006. 

Art.2058 NCC introduce o prezumţie referitoare la caracterul contractului de consignaţie, şi 

considerându-se că acesta este cu titlu oneros.  De asemenea, se introduc criterii ce trebuie avute în 

vedere de către instanţă la evaluarea remuneraţiei ce ar trebui sa îi revină consignatarului, ca efect al 

contractului de consignaţie. 

O modificare notabilă este adusă prin Art.2059 regulii conţinute anterior în Art.10 din Legea 

nr.178/1934 ce reglementează regimul cheltuielilor de conservare, vânzare a bunurilor şi executare a 

contractului de consignaţie.  Art.2059 NCC inversează sarcina de a suporta cheltuielile de conservare 

şi vânzare a bunurilor, care, în lipsă de stipulaţie contrarie, vor reveni consignantului (potrivit Art.10 

din Legea nr.178/1934 aceste cheltuieli reveneau consignatarului).  Tabelul CDEP justifică adoptarea 

acestei soluţii prin ideea că ea ar fi „tradiţională şi echitabilă”.  Cu toate acestea, faţă de prevederile 

Art.10 din Legea nr.178/1934, menţionate mai sus, în mod evident nu se poate susţine că NCC a 

adoptat o soluţie „tradiţională”.  Avem îndoieli şi cu privire la caracterul echitabil şi practic al noii 

reguli în materie:  de cele mai multe ori, consignatarul este un profesionist, care va deţine mai multe 

bunuri în scopul vânzării lor (care ar putea aparţine unor consignatari diferiţi sau chiar 

consignatarului), pe care le va păstra fie într-un depozit, fie le va expune într-un magazin.  Va fi foarte 

dificil din punct de vedere practic să se realizeze o individualizare pe fiecare bun în parte a costurilor 

de conservare a acestuia (ar trebui, de exemplu, să se poate efectua o repartizare pro rata a costurilor 

consignatarului care deţine depozitul sau magazinul, incluzând chirii, costuri de utilităţi, salarii ale 

angajaţilor etc.). 
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De asemenea, se reglementează şi drepturile consignatarului în situaţiile în care consignantul reia 

bunurile, respectiv contractul nu se poate executa, fără ca acest lucru să fie generat de vreo culpă din 

partea consignatarului, consignatarul având dreptul la contravaloarea tuturor cheltuielilor făcute cu 

executarea contractului.  La alin.(3) şi (4) se prevede un nou caz în care consignantul va fi ţinut să îl 

despăgubească pe consignatar, şi anume atunci când acesta îşi va ignora obligaţia de a relua bunurile, 

sau când acesta, neignorându-şi obligaţia, nu va relua imediat bunurile. 

Legiuitorul NCC aduce modificări şi regimului primirii, păstrării şi asigurării bunurilor date în 

consignaţie (Art.2060).  Astfel, la nivel terminologic, se prevede obligaţia consignatarului de a primi şi 

păstra bunurile ca un „bun proprietar” (Art.5 din Legea nr.178/1934 utilizează noţiunea de „bun 

comerciant”).  Această modificare se corelează cu dispoziţiile Art.2010 şi 2018 NCC, dată fiind 

prezumţia de contract cu titlu oneros instituită de Art.2058 NCC. 

Se pot remarca o serie de probleme care rezultă din conţinutul actual al Art.2060 alin.(2).  Deşi acesta 

preia în linii mari obiectul de reglementare al Art.6 din Legea nr.178/1934, există o serie de modificări 

care ridică semne de întrebare.  În primul rând, în prezent, conform reglementării existente în Legea 

nr.178/1934, asigurarea se face la o valoare cel puţin egală cu preţul bunurilor, prevăzut în contract sau 

în notele sau facturile respective;  potrivit NCC însă, asigurarea se face la valoarea stabilită de părţile 

contractului de consignaţie sau, în lipsă, la valoarea de circulaţie de la data primirii lor în consignaţie.  

Regula din NCC, spre deosebire de cea actuală, pare să sugereze că, pe lângă preţul vânzării bunului, 

părţile ar trebui să stipuleze în contract în mod special valoarea la care urmează a se face asigurarea.  

O astfel de cerinţă ni se pare excesivă;  nu vedem motivul pentru care nu s-ar putea folosi şi aici, în 

lipsă de stipulaţie contrarie, mecanismul prevăzut de Art.2056 NCC pentru determinarea preţului 

vânzării şi utilizarea acestuia ca valoare indicativă pentru suma asigurată. 

În al doilea rând, textul din NCC nu preia condiţia din Legea nr.178/1934 ca „toate riscurile să fie 

acoperite” şi nici ca societatea de asigurare să fie agreată de consignant.  S-a încercat acoperirea 

acestei din urmă cerinţe prin instituirea obligaţiei consignatarului să răspundă pentru deteriorarea sau 

pieirea bunurilor din cauze de forţă majoră ori fapta unui terţ, dacă acestea nu au fost asigurate la 

primirea lor în consignaţie, ori dacă societatea de asigurare nu a fost agreată de consignant.  În opinia 

noastră, această inovaţie nu este suficientă pentru a înlocui cerinţa ca societatea de asigurare să fie 

agreată de consignant, deoarece acesta nu va mai deţine mecanisme juridice pentru a se proteja în faţa 

insolvabilităţii consignatarului şi a societăţii de asigurare alese în mod unilateral de acesta.  În plus, 

este irelevant din această perspectivă existenţa asigurării la momentul primirii în consignaţie; obligaţia 

de dezdăunare a consignatarului ar trebui să se nască dacă bunurile nu erau asigurate la momentul 

deteriorări sau pieirii bunului, pentru că numai în acest moment se poate vorbi despre un prejudiciu 

real pricinuit consignantului. 

În al treilea rând, reglementarea din NCC nu mai stabileşte în mod clar momentul de la care 

consignatarul are obligaţia asigurării bunurilor.  Potrivit Legii nr.178/1934, consignatarul avea 

obligaţia asigurării „începând din momentul expedierii bunurilor de către consignant”. 

În al patrulea rând, fără vreun motiv aparent, NCC suprimă obligaţia consignatarului, prevăzută de 

Legea nr.178/1934, de a răspunde şi pentru situaţia în care deteriorarea sau pieirea bunurilor este 

datorată cazului fortuit, iar acestea nu au fost asigurate în mod corespunzător. 
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Prevederile Art.14 şi Art.16 din Legea nr.178/1934 referitoare la posibilitatea acordată consignatarului 

de a vinde pe credit bunurile primite în consignaţie rămân, în mare măsură, aceleaşi.  Modificarea 

adusă de Art.2061 NCC se referă la lărgirea sferei cumpărătorilor acestor bunuri cărora consignatarul 

le poate vinde pe credit, NCC folosind termenul generic de „cumpărător”, iar nu de „comercianţi din 

branşă”. 

În ceea ce priveşte modalitatea de garantare a creanţelor deţinute de către consignatar asupra 

consignantului, se prevede posibilitatea stipulării prin contract a unui drept de retenţie al 

consignatarului, la alin.(2) detaliindu-se condiţiile financiare în care se poate realiza acest lucru.  

Trebuie menţionat că această prevedere reprezintă o modificare notabilă a dispoziţiilor Legii 

nr.178/1934, dat fiind că, în acest moment, se prevede expres la Art.20 din legea sus-menţionată 

interdicţia consignatarului de a exercita un drept de retenţie faţă de consignant. 

4. Contractul de expediţie 

[Art.2064-2071]  Printre speciile de mandat fără reprezentare reglementate de NCC se 

încadrează şi contractul de expediţie.  Contractul de expediţie este o varietate a contractului de 

comision, acesta având o mare aplicabilitate practică în cadrul operaţiunilor de transport.  Ca şi 

comentariu general, se observă că acest contract nu a mai fost reglementat expres în legislaţia 

românească până la momentul NCC, regimul său juridic desprinzându-se din prevederile referitoare la 

contractul de mandat, în general, cu precădere la contractul de comision, dar şi din prevederile 

referitoare la contractul de transport, acesta reprezentând, de fapt, o etapă preliminară ce are ca obiect 

tocmai încheierea contractului de transport.  De asemenea, un rol extrem de important în 

reglementarea contractului de expediţie îl au şi normele standardizate pe cale convenţională (aşa 

numitele uzanţe comerciale), majoritatea raporturilor din domeniul transporturilor fiind reglementate 

de acestea. 

NCC nu urmăreşte să realizeze o reglementare exhaustivă a contractului de expediţie, ci numai să 

traseze câteva principii generale ce se desprind din prevederile referitoare la contractul de mandat şi la 

contractul de comision, aşa cum au fost acestea reglementate de legiuitorul noului cod, dar şi din 

doctrina şi practica ce s-au conturat până la acest moment. 

Astfel, se codifică noţiunea contractului de expediţie (Art.2064), precum drepturile şi obligaţiile 

principale ale expeditorului ce decurg din acest contract (Art.2069 şi Art.2067).  Sunt codificate, de 

asemenea, şi principiile ce reies din doctrină cu privire la situaţiile în care poate fi angajată 

răspunderea expeditorului (Art.2068), avându-se în vedere obligaţiile pe care şi le asumă acesta prin 

contract, precum şi faptul că acesta acţionează pe seama comitentului (clientul, aşa cum este acesta 

definit în doctrină).  NCC prevede expres şi preluarea de către expeditor a drepturilor şi obligaţiilor 

transportatorului în situaţia în care acesta execută şi obligaţia executării transportului, desprinzându-se 

principiul conform căruia, de regulă, expeditorul este diferit de transportator, nefiind ţinut să efectueze 

şi transportul propriu-zis (Art.2070). 

NCC prevede şi posibilitatea revocării ordinului de expediţie de către expeditor, precum şi condiţiile în 

care se poate face acest lucru, ţinându-se cont de dreptul mandatarului de a fi remunerat şi de obligaţia 

corelativă a mandantului de a îi plăti remuneraţia mandatarului chiar în situaţia în care mandatul este 

revocat, nefiind, deci, executat (Art.2065).  De asemenea, este reglementată expres şi obligaţia 
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expeditorului de a exercita dreptul la contraordin la cererea comitentului, din momentul încheierii 

contractului de transport (Art.2066). 

Art.2071 NCC prevede termenul de prescripţie a dreptului la acţiune izvorând din contractul de 

expediţie, calculat în funcţie de caracterul naţional sau internaţional al transporturilor, precum şi de 

momentul la care se face sau ar trebui să se facă predarea bunurilor la locul de destinaţie. 

(x). Capitolul X „Contractul de agenţie” 

[Art.2072-2095]  Includerea în cadrul NCC a unui capitol special conţinând regimul juridic 

al contractului de agenţie apare, şi aceasta, ca o consecinţă a acţiunii legiuitorului de a reglementa în 

mod unitar raporturile de drept privat.  Redactarea acestui capitol nu a ridicat dificultăţi, dat fiind că, în 

principal, au fost preluate dispoziţiile referitoare la contractul de agenţie din Legea nr.509/2002, 

nefiind aduse modificări semnificative regimului juridic existent. 

[Impact]  Având în vedere faptul că reglementarea NCC nu modifică în mod semnificativ 

construcţia juridică a acestui contract din legislaţia actuală, nu anticipăm un impact semnificativ de 

natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar, care să fie generat de punerea în aplicare a 

prevederilor NCC. 

Astfel, NCC cuprinde dispoziţii referitoare la noţiunea de contract de agenţie (Art.2072), acesta fiind 

definit prin referire la agenţi în mod generic, nefiind preluată sintagma de „agenţi comerciali 

permanenţi”. 

Ca o consecinţă a unificării reglementării în materie civilă şi comercială, se constată că exclusivitatea 

agenţilor nu mai este definită cu referire la operaţiuni de comerţ concurente privind bunuri şi servicii 

similare, aşa cum era prevăzută la Art.3 din Legea nr.509/2002, dar la „contracte privind bunuri şi 

servicii similare celor ce fac obiectul contractului de agenţie”.  Reformularea acestui text de lege este o 

consecinţă a abandonării sistemului dualist al dreptului privat, în favoarea sistemului monist. 

Prevederile Legii nr.509/2002 referitoare la clauza de neconcurenţă sunt preluate întocmai de Art.2075 

din NCC.  Ca şi element de noutate, legiuitorul introduce o nouă teză finală la alin.(4), prevăzând 

reducerea de drept la 2 ani a termenului în care poate fi restrânsă activitatea prin clauza de 

neconcurenţă, în cazul în care prin contract se prevede un termen mai lung. 

Şi dispoziţiile privitoare la restrângerea dreptului agentului de a acorda reduceri sau amânări de plată 

pentru creanţele comitentului sunt preluate întocmai de Art.2076 NCC.  Modificarea adusă de NCC 

constă în prevederea aplicabilităţii acestei restricţii controlate şi în ipoteza vânzării pe credit. 

Art.2078 reglementează forma contractului de agenţie, la alin.(1) fiind preluate dispoziţiile Art.18 din 

Legea nr.509/2002 şi menţinându-se principiul încheierii contractului de agenţie în formă scrisă ad 

probationem.  O noutate notabilă este prevăzută la alin.(2), menţionându-se expres dreptul oricăreia 

dintre părţi de a obţine de la cealaltă parte, la cerere, un document scris şi semnat de aceasta, care să 

ateste conţinutul contractului de agenţie.  Se prevede expres că părţile nu pot renunţa la acest drept. 

În ceea ce priveşte obligaţiile agentului, NCC aduce o serie de modificări, în special cu privire la sfera 

de întindere a acestora şi la situaţiile în care acesta poate să nu le îndeplinească.  Astfel, nu se mai 

prevede cerinţa ca agentul să acţioneze cu diligenţa unui bun profesionist, Art.2079 NCC prevăzând 

necesitatea ca acesta să acţioneze cu loialitate.  Această modificare este oarecum surprinzătoare, având 
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în vedere faptul că viziunea de ansamblu a NCC, consacrată de Art.1480 NCC şi reluată de prevederile 

corespunzătoare din NCC cu privire la mandatul cu titlu oneros, este că diligenţa la care este ţinut un 

debitor în îndeplinirea obligaţiilor sale este cea a unui bun proprietar. 

Legea nu mai face distincţie în funcţie de gradul de obligativitate a instrucţiunilor date agentului de 

către comitent (facultativ, imperativ, indicativ), acesta trebuind să ţină cont de instrucţiunile 

comitentului şi să le execute în orice fel de circumstanţă.  Se constată faptul că obligaţiile de care este 

ţinut agentul nu mai sunt enumerate limitativ, ci enunţiativ, comitentul putând la prevedea noi obligaţii 

în sarcina agentului prin contract.  Ca un element de noutate, se prevede obligaţia agentului care se află 

în imposibilitate de a continua executarea obligaţiilor ce îi revin de a îl înştiinţa pe comitent de acest 

lucru, în caz contrar agentul putând fi sancţionat cu plata de daune-interese.  Art.2080 reglementează 

obligaţiile comitentului, prevăzând aceeaşi cerinţă de a acţiona cu loialitate şi în sarcina comitentului, 

şi conţinând o enumerare enunţiativă a obligaţiilor în sarcina acestuia. 

O altă modificare adusă de NCC constă în prevederea unei noi situaţii în care agentul nu are dreptul la 

indemnizaţie în caz de încetare a contractului, şi anume în cazul cesiunii contractului de agenţie prin 

înlocuirea agentului cu un terţ.  Reamintim că NCC reglementează expres la Art.1315-1320 cesiunea 

contractului, instituţie în prezent controversată ce nu era reglementată până la acest moment în 

legislaţia românească. 

În ceea ce priveşte restul dispoziţiilor care reglementează contractul de agenţie, respectiv domeniul de 

aplicare al acestuia, durata, posibilitatea denunţării unilaterale a acestuia în general, precum şi în cazuri 

speciale anume prevăzute (Art.2073, Art.2088, Art.2089, Art.2090), reclamaţiile terţilor privind 

bunurile vândute sau serviciile prestate primite de către agent (Art.2077), renunţarea comitentului la 

încheierea contractelor sau actelor de comerţ negociate (Art.2081), remuneraţia agentului (Art.2082), 

condiţiile comisionului (Art.2083), remunerarea după încetarea contractului (Art.2084), dreptul 

agentului la comision (Art.2085), dreptul agentului la comision în cazul contractelor neexecutate 

(Art.2086), calculul valorii comisionului (Art.2087), indemnizaţiile la care are drept agentul în caz de 

încetare a contractului, precum şi excepţiile de la aceste cazuri (Art.2091, respectiv Art.2092), dar şi 

cazurile de ineficacitate a clauzei de neconcurenţă (Art.2093), toate acestea sunt preluate întocmai din 

Legea nr.509/2002. 

(xi). Capitolul XI  „Contractul de intermediere” 

[Art.2096-2102]  Cu toate că există deja aplicaţii practice în materie intermediere 

imobiliară, mobiliară şi de asigurări, precum şi la bursele de mărfuri, contractul de intermediere este 

reglementat pentru prima oară în legislaţia românească în NCC, acesta necunoscând, până la acest 

moment, o reglementare unitară. 

Astfel, NCC conţine dispoziţii de principiu cu privire la noţiunea contractului de intermediere 

(Art.2096), modalitatea de remunerare a intermediarului, precum şi dreptul acestuia la cheltuielile 

efectuate cu intermedierea (Art.2097, respectiv Art.2098), remuneraţia în cazul pluralităţii de 

intermediari (Art.2099), obligaţia intermediarului de informare a terţului cu privire la detalii referitoare 

la încheierea contractului de intermediere (Art.2100), obligaţia clientului de comunicare a încheierii 

contractului intermediat către terţ (Art.2101), precum şi posibilitatea reprezentării părţilor intermediate 

de către intermediar (Art.2102). 
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[Impact]  În ceea ce priveşte impactul reglementării contractului de intermediere în NCC, nu 

anticipăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar, care să fie 

generat de punerea în aplicare a prevederilor NCC, având în vedere că există deja practică judiciară în 

această materie. 

(xii). Capitolul XII „Contractul de depozit” 

[Art.2103-2143]  Capitolul XII al Titlului IX - „Diferite contracte speciale” din Cartea a V-

a a NCC tratează contractul de depozit în patru secţiuni distincte, stabilind regimul juridic general ce 

guvernează acest contract (Secţiunea 1), pentru a analiza apoi diferite figuri juridice particulare: 

depozitul necesar (Secţiunea a 2-a), depozitul hotelier (Secţiunea a 3-a), precum şi sechestrul 

convenţional (Secţiunea a 4-a). 

[Impact]  În esenţă, NCC păstrează aceleaşi linii directoare ale contractului de depozit ca şi 

actuala reglementare, motiv pentru care nu identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, 

de personal sau financiar-bugetar al noii legislaţii în această materie.  Totuşi, este remarcabilă intenţia 

legiuitorului de a elucida diferite probleme neacoperite de legislaţia curentă.  Această tendinţă este 

vizibilă mai ales în situaţia contractelor de depozit aparţinând unor domenii ce au cunoscut o 

dezvoltare însemnată de la momentul redactării actualului CC, precum este cazul contractului de 

depozit hotelier sau al contractului de sechestru convenţional (care, în practica de drept comercial, s-a 

dezvoltat sub denumirea, importată din dreptul anglo-saxon, de contract de escrow). 

(a) Secţiunea 1 „Reguli comune privind contractul de 

depozit” 

1. Dispoziţii generale 

[Art.2103-2106]  Dispoziţie de principiu în materie, Art.2103 alin.(1) oferă definiţia 

contractului de depozit, în acord cu reglementarea actuală a Art.1591 CC.  Definiţia păstrează 

principalul element de distincţie al contractului de depozit faţă de alte tipuri de contracte speciale, 

anume scopul încheierii lui - care este conservarea unui bun mobil.  Alin.(2) al acestui articol statuează 

un element juridic de esenţa acestui contract, anume caracterul real, în acord cu dispoziţiile actuale ale 

Art.1593 alin.(2) CC. 

[Art.2104] Cerinţa formei scrise este clarificată ca fiind doar o condiţie ad probationem, iar nu 

ad validitatem, codificându-se astfel poziţia covârşitor majoritară adoptată de literatura juridică chiar 

în contextul unei reglementări extrem de interpretabile a Art.1597 CC - „depozitul voluntar nu se poate 

face decât prin înscris”.  Soluţia este salutară, în acord cu principiul consensualismului care 

guvernează întreaga materie a contractelor şi cu necesităţile care reclamă încheierea unui contract de 

depozit. 

[Art.2105] Articolul confirmă aspiraţia NCC de a clarifica, prin codificări precise, elementele 

de drept material ce au suscitat controverse în practica instanţelor judecătoreşti.  Prin comparaţie cu 

figura juridică a împrumutului de consumaţie, textul instituie intenţia părţilor de a asigura conservarea 

lucrului de către depozitar ca elementul definitoriu, calificant al contractului de depozit.  Ideea fusese 

îmbrăţişată de literatura juridică şi în contextul actualei reglementări. 

[Art.2106] NCC reglementează caracterul gratuit al contractului de depozit printr-o normă 

declarat dispozitivă, o binevenită corectură a formulării actualului Art.1593 alin.(1) CC, care dispunea 
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că “depozitul este un contract esenţial gratuit (subinierea noastră)”.  Actuala reglementare, contrazisă 

vehement de literatura juridică, în ciuda unei formulări exprese, părea sa anihileze existenţa 

contractelor de depozit remunerat, în totală neconcordanţă cu realităţile vieţii economice 

contemporane.  Textul instituie şi o prezumţie legală a titlului oneros în cazul în care depozitarul 

desfăşoară activitatea de păstrare cu caracter profesional. 

Alin.(2) al Art.2106 admite vocaţia instanţei de a stabili în mod unilateral preţul contractului, în raport 

de valoarea serviciilor prestate, în situaţia în care depozitul este cu titlu oneros, iar prin contract nu s-a 

stabilit cuantumul remuneraţiei. 

2. Obligaţiile depozitarului 

[Art.2107-2121]  Reglementarea NCC privind obligaţia depozitarului de conservare a 

bunului depozitat respectă, în mare parte, liniile conturate de legislaţia actuală.  Reglementarea 

dispozitivă a Art.2107 NCC menţine standardul culpa levis in concreto pentru aprecierea asupra 

modului în care depozitarul şi-a îndeplinit obligaţia de conservare a bunului depozitat, în mod similar 

cu Art.1599 CC. 

Alin.(2) al Art.2107 NCC indică ipotezele de excepţie în care culpa depozitarului se apreciază cu mai 

mare rigoare, după standardul abstract al omului prudent şi diligent (culpa levis in abstracto) - (i) 

depozitul cu plată, incluzându-se aici şi ipoteza contractelor încheiate cu un depozitar profesionist,  (ii) 

depozitul făcut în interesul depozitarului, prin permiterea folosinţei bunului.  Singura deosebire faţă de 

reglementarea actuală a Art.1600 CC este că noul text legal renunţă să mai includă în această normă 

derogatorie şi situaţia în care iniţiativa contractului a fost luată de depozitar - raţiunea acestei omisiuni 

se explică prin faptul că exigenţe mai ridicate se justifică doar în ipoteza în care contractul conferă un 

avantaj şi pentru depozitar.  În opinia noastră, reglementarea citată ar fi trebuit într-o mai mare măsură 

sincronizată cu regula stabilită cu titlu general de Art.1480 NCC, conform căreia „(1) Debitorul este 

ţinut să îşi execute obligaţiile cu diligenţa pe care un bun proprietar o depune în administrarea 

bunurilor sale, afară de cazul în care prin lege sau prin contract s-ar dispune altfel.  (2) În cazul unor 

obligaţii inerente unei activităţi profesionale, diligenţa se apreciază ţinând seama de natura activităţii 

exercitate”. 

În caracterizarea aceleiaşi obligaţii de păstrare, Art.2108 NCC reia ideea că această îndatorire nu îl 

îndreptăţeşte pe depozitar să se servească de bunul încredinţat, fără o aprobare a deponentului, text 

echivalent cu Art.1602 CC. 

[Art.2109-2110] În mod similar cu Art.1598 CC, Art.2109 NCC caracterizează răspunderea 

depozitarului minor sau incapabil, căruia obligaţia de restituire a bunului remis îi incumbă doar cât 

timp acesta are detenţia bunului.  Problema naturii acestei acţiuni în restituire nu este clarificată de 

NCC, deponentul părând să păstreze în continuare dreptul de a alege între o acţiune în revendicare, şi 

una personală, derivată din contract.  În cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă (bunul 

fiind pierdut, înstrăinat, furat sau pierit), deponentul are dreptul de a cere să i se plătească o sumă de 

bani egală cu valoarea bunului numai până la concurenţa sumei cu care s-a îmbogăţit depozitarul. 

Pe de altă parte, Art.2110 NCC reia prevederile Art.1610 alin.(1) CC privind imposibilitatea 

depozitarului de a se deroba de obligaţia de restituire a bunului prin pretenţia ca deponentul să 

dovedească dreptul său de proprietate asupra bunului depozitat.  Ca un element de noutate, textul NCC 
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prevede că proba dreptului de proprietate nu poate fi cerută nici persoanei desemnate pentru restituire 

de către deponent, dispoziţie în acord cu interpretarea jurisprudenţială curentă. 

[Art.2111] Textul legal, care instituie obligaţia deponentului de a schimba anumite coordonate 

contractuale (respectiv locul şi felul păstrării stabilite prin contract), în vederea protejării bunului, în 

caz de urgenţă, este o aplicaţie practică a obligaţiei de conservare ce îi este imputabilă depozitarului.  

Deşi pare o reglementare nou-introdusă, extensiunea Art.2111 era deja dedusă în contextul actualei 

legislaţiei, astfel încât impactul legal al textului va fi redus. 

[Art.2112-2113] Această succesiune de articole a NCC clarifică o problematică controversată a 

reglementării actuale, anume validitatea instituţiei subdepozitului. 

Astfel, Art.2112 NCC certifică caracterul intuitu personae al contractului de depozit, impunând 

necesitatea consimţământului deponentului pentru încredinţarea bunului către o altă persoană, cu 

excepţia situaţiei în care depozitarul este silit de împrejurări să aleagă un substituent.  Întrucât textul nu 

face distincţie între depozitul cu titlu gratuit şi cel cu titlu oneros, fiind aplicabil în consecinţă ambelor, 

poziţia NCC infirmă părerea literaturii juridice conform căreia depozitul încheiat cu un profesionist 

pierde caracterul intuitu personae, prin lipsa relevanţei calităţilor personale ale depozitarului, iar 

răspunderea sa urmând a fi apreciată prin raportare la un standard mult mai sever decât în cazul 

depozitului gratuit. 

Art.2113 NCC codifică poziţia doctrinei cu privire la răspunderea depozitarului în cazul în care 

deponentul îşi exprimă acordul asupra substituirii.  În această privinţă, reglementarea prevede că 

depozitarul vă răspunde doar pentru alegerea substituentului său şi pentru eventualele instrucţiuni pe 

care i le-a oferit.  Dimpotrivă, în lipsa consimţământului deponentului pentru subdepozit, depozitarul 

va răspunde pentru toate faptele acestuia ca pentru fapta proprie, păstrând dreptul la o acţiune în 

regres. 

Alin.(3) al Art.2113 NCC, consacră posibilitatea exercitării unei acţiuni directe de către deponent 

împotriva subdepozitarului, chiar în lipsa unui contract încheiat între aceştia. 

[Art.2114] Textul reprezintă un corespondent nuanţat al actualului Art.1601 CC, care statua 

exonerarea de răspundere a depozitarului în ipoteza existenţei unei cauze străine neimputabile, în 

sensul Art.1082-1083 CC.  NCC enumeră în mod expres excepţiile de la această regulă, arătând că 

depozitarul va răspunde şi pentru caz fortuit dacă, fără a avea acest drept, a schimbat locul sau felul 

depozitului, ori s-a folosit de bunul depozitat, ori l-a încredinţat unei terţe persoane, cu excepţia 

situaţiei în care dovedeşte că bunul ar fi pierit chiar şi dacă nu şi-ar fi depăşit drepturile. 

Enumerarea este însă incompletă, putând da naştere la controverse privind reglementarea răspunderii 

depozitarului pentru pieirea fortuită a bunului, în cazul în care a fost pus în întârziere privind 

restituirea.  Această ipoteză de răspundere era certificată expres de Art.1601 CC. 

[Art.2115] Alin.(1) al Art.2115 NCC reia dispoziţiile Art.1616 alin.(1) CC privind 

posibilitatea deponentului de a denunţa oricând contractul de depozit, chiar şi în situaţia depozitului cu 

termen, acesta fiind presupus a fi stipulat în interesul debitorului.  Totodată, textul legal codifică 

obligaţia extra-contractuală a deponentului de a restitui depozitarului cheltuielile pe care acesta din 

urmă le-a făcut în considerarea termenului, aspect unanim admis de doctrina actuală. 
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Alin.(2) al Art.2115 instituie dreptul depozitarului de a cere înscrisul doveditor al depozitului la 

ridicarea bunului, în timp ce alin.(3) al aceluiaşi articol aduce un element de noutate în construcţia 

contractului de depozit, anume obligaţia de a relua bunul „dacă există motive grave pentru aceasta”.  

Incidenţa acestei prevederi este întrucâtva neclară, pentru că legiuitorul nu oferă niciun criteriu de 

apreciere asupra conţinutului noţiunii de „motive grave” ce ar putea fi invocate de către depozitar.  În 

consecinţă, prevederea va avea un impact juridic ce merită evidenţiat, căci instanţele judecătoreşti vor 

beneficia de libertate absolută asupra evaluării in concreto a unor astfel de motive, putând da naştere la 

o practică serios divergentă. 

Alin.(4) al Art.2115 aduce o altă modificare importantă a unei obligaţii ce îi incumbă deponentului.  În 

absenţa unui termen convenit pentru ridicarea bunului, depozitarul îl poate restitui oricând, putând fi 

obligat „la plata de despăgubiri, dacă restituirea este intempestivă sau se produce la un moment 

inoportun”. 

[Art.2116] Caracterizând alte elemente constitutive ale obligaţiei de restituire, Art.2116 NCC 

reia prevederi deja existente în CC cu privire la locul predării (corespondent Art.1614-1615 CC), şi 

starea lucrului la momentul restituirii (Art.1605 CC).  Un element de noutate este reprezentat de 

codificarea ipotezei în care depozitarul a schimbat unilateral, fără a exista urgenţă, locul bunului, caz 

în care acesta va fi nevoit fie să suporte cheltuielile în plus ocazionate de restituire (situaţie prevăzută 

expres de Art.2116 alin.(1) NCC), fie să aducă bunul în acel loc, în vederea restituirii (situaţie 

prevăzută de Art.184 pct.109 din Proiectul LPA NCC). 

Alin.(3) al acestui articol confirmă o interpretare unitară a doctrinei cu privire la modalitatea de 

stabilire a întinderii despăgubirilor datorate de depozitar pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei de 

restituire:  se va ţine cont de valoarea de înlocuire a bunului, iar nu de valoarea pe care acesta a avut-o 

la data la care a fost încheiat contractul. 

[Art.2117-2118] Prevederile NCC le echivalează pe cele ale legislaţiei actuale în ceea ce priveşte 

restituirea bunului către moştenitorii deponentului (Art.1611 CC), ori restituirea fructelor bunului 

(Art.1608 CC). 

[Art.2119] Modalitatea de restituire a bunului în cazul existenţei unei pluralităţi de deponenţi 

este reglementată expres pentru prima oară în NCC, în acord cu poziţia literaturii juridice asupra 

acestui subiect - depozitarul va fi liberat prin restituirea lucrului unuia dintre ei doar dacă obligaţia este 

indivizibilă ori solidară;  în caz contrar, modalitatea de efectuare a restituirii va fi efectuată pe cale 

judiciară (alin.(1) al Art.2199 NCC). 

Pe de altă parte, alin.(2) reglementează expres şi obligaţia de restituire în cazul unei pluralităţi de 

depozitari - aceasta va reveni, în mod logic, aceluia care are detenţia bunului, cu obligaţia înştiinţării 

celorlalţi depozitari. 

[Art.2120] NCC reglementează într-o manieră unitară, mai completă decât abordarea Art.1616 

CC, situaţiile legale de înlăturare a obligaţiei depozitarului de restituire a bunului:  opoziţia 

proprietarului ori a altei persoane îndreptăţite, rechiziţionarea bunului de către o autoritate publică, ori 

orice altă ridicare a bunului conform legii, precum şi pieirea prin caz fortuit (Art.2120 alin.(1) NCC). 

Alin.(2) al Art.2120 constituie o preluare tale quale a Art.1606 CC, privind obiectul obligaţiei de 

restituire în cazul pieirii fortuite - totală sau parţială - a lucrului. 
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La fel, alin.(3) reprezintă corespondentul actualului Art.1610 alin.(2)-(3) CC, referitor la conduita 

depozitarului în cazul descoperii adevăratului proprietar al bunului dat în depozit.  Alin.(3) extinde în 

mod expres sfera de aplicare a acestei norme juridice şi la cazul în care lucrul a fost pierdut, analogie 

deja acceptată de literatura juridică în contextul legislaţiei actuale.  Mai mult, Art.184 pct.111 al 

Proiectului LPA NCC clarifică ideea că depozitarul este îndreptăţit să primească remuneraţie pentru 

perioada dintre momentul descoperirii adevăratului proprietar şi momentul expirării termenului în care 

acesta poate să îşi exercite drepturile, chiar şi în cazul depozitului neremunerat (când ea va fi stabilită 

de instanţă). 

Cu titlu de noutate, alin.(4) al Art.2120 NCC instituie obligaţia depozitarului de a înştiinţa de îndată pe 

deponent cu privire la faptul care împiedică restituirea bunului, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.  

Raţiunea acestei prevederi rezultă din construcţia juridică a contractului, realizată eminamente în 

interesul deponentului - de vreme ce o împrejurare exterioară îl previne pe acesta de la a îşi satisface 

interesele contractuale, el are dreptul de a cunoaşte în mod urgent natura respectivului obstacol. 

Prevederile Art.2121 NCC reiau normele CC privind natura obligaţiei juridice a moştenitorului 

depozitarului, în cazul unei înstrăinări cu bună-credinţă a bunului (Art.1607 CC). 

3. Obligaţiile deponentului 

[Art.2122-2123] Art.2122 NCC, corespondent Art.1618 CC, confirmă existenţa unei obligaţii extra-

contractuale în sarcina deponentului, rezultate din gestiunea intereselor altei persoane sau îmbogăţirea 

fără just temei:  restituirea cheltuielilor făcute de depozitar pentru păstrarea bunului. 

[Art.2123] Contractele de depozit cu titlu oneros, sinalagmatice prin esenţă, incumbă o 

obligaţia de plată a remuneraţiei în sarcina persoanei deponente.  Reglementarea oferită de Art.2123 

NCC clarifică, în aplicarea unor principii generale ale teoriei obligaţiilor, momentul exigibilităţii 

acestei prestaţii (de principiu, simultan cu momentul restituirii bunului), precum şi cuantumul acesteia 

în ipoteza restituirii înainte de termen (de principiu, direct proporţională cu timpul cât depozitarul a 

conservat bunul). 

Secţiunea analizată nu reia dispoziţiile Art.1603 CC, care interzic depozitarului să cerceteze lucrurile 

care i s-a încredinţat în depozit, dacă acestea se află într-o ladă închisă sau sub o copertă sigilată. 

(b) Secţiunea a 2-a „Depozitul necesar” 

[Art.2124-2126]  Secţiunea a 2-a Capitolul al XII-lea al NCC reglementează, într-o manieră 

similară cu legislaţia actuală, o variantă a contractului de depozit, şi anume depozitul necesar. 

Definiţia contractului de depozit necesar este oferită de Art.2124 NCC, printr-o caracterizare mai 

completă şi mai edificatoare decât cea întreprinsă de Art.1620 CC, în acord cu părerile literaturii 

juridice.  Articolul clarifică ideea că împrejurarea care cauzează depozitul necesar nu trebuie să fie 

imprevizibilă, ci doar neprevăzută, precum şi că depozitarul trebuie să nu dispună efectiv de opţiunea 

alegerii cocontractantului său, ori a încheierii unui înscris constatator. 

Cum, în cazul depozitului necesar, deponentul nu efectuează depozitul de bunăvoie, ci constrâns de un 

pericol real, iminent, Art.2125 NCC reprezintă o prevedere aparent salutară, instituind o obligaţie de 

acceptare în sarcina depozitarului, în lipsa unor motive serioase de refuz.  Mecanismul juridic instituit 

de Art.2125 NCC este însă inovator chiar faţă de ansamblul prevederilor din NCC.  Astfel, în 
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principiu, contractele se formează prin întâlnirea ofertei cu acceptarea, care se emit în mod liber de 

către părţi.  În cazul nostru însă, depozitarul nu are opţiunea a refuza primirea bunului, cu excepţia 

situaţiei în care poate justifica în mod serios un atare refuz. 

Cu privire la răspunderea depozitarului în cazul acestui tip de contract, Art.184 pct.112 al Proiectului 

LPA NCC introduce în structura Art.2126 NCC un nou alineat, statuând că depozitarul răspunde în caz 

de pieire a lucrului conform regulilor aplicabile depozitului neremunerat, acest text fiind inspirat de 

Art.2296 CCQ.  Prin urmare, deşi nimic nu exclude ca depozitul necesar să aibă caracter oneros, 

standardul răspunderii depozitarului se apreciază similar cu răspunderea pentru depozitul nerenumerat. 

(c) Secţiunea a 3-a „Depozitul hotelier” 

[Art.2127-2137]  În acord cu realităţile economice contemporane, răspunzând nevoii 

crescânde de identificare precisă a coordonatelor acestui tip de contract de depozit, NCC aduce o 

reglementare separată, autonomă a contractului de depozit hotelier.  Această abordare reprezintă un 

progres evident faţă de viziunea vetustă oferită de actuala reglementare (Art.1623-1625 CC), care îl 

consideră ca fiind un tip de depozit asimilat celui necesar. 

În ceea ce priveşte domeniul de aplicare, jurisprudenţa a recunoscut constant aplicabilitatea normelor 

depozitului necesar şi în cazul bunurilor aduse în localuri destinate spectacolelor publice, sanatorii, 

spitale, restaurante, pensiuni, vagoane de dormit si altele asemănătoare, extensie codificată de 

Art.2137 NCC.  Menţionăm însă că, deşi lista sus-menţionată are caracter exemplificativ, pentru ca 

aplicarea legii să aibă un caracter mai previzibil, ni s-ar fi părut util ca aceasta să cuprindă, în acord cu 

remarcile făcute în literatura juridică, şi stabilimente precum alte localuri destinate alimentaţiei 

publice, cluburi, cazinouri, unităţi pentru prestări de servicii (de exemplu, frizerie-coafură, fitness etc.), 

ştranduri, piscine, biblioteci etc., în privinţa lucrurilor depuse la garderobă, vestiare sau alte locuri 

destinate în mod special pentru paza lucrurilor. 

Art.2127 NCC detaliază lista bunurilor care sunt considerate ca fiind aduse în hotel, respectiv bunurile 

aflate în hotel pe perioada cazării clientului, cele aflate în afara hotelului, pentru care hotelierul, un 

membru al familiei sale ori un prepus al acestuia şi-a asumat o obligaţie de supraveghere pe perioada 

cazării clientului, bunurile aflate în hotel sau în afara acestuia, pentru care hotelierul, un membru al 

familiei sale ori un prepus al acestuia şi-a asumat obligaţia de supraveghere pentru un interval de timp 

rezonabil, anterior sau ulterior cazării clientului.  De asemenea, hotelierul răspunde şi pentru 

vehiculele clienţilor lăsate în garajul sau în parcarea hotelului, împreună cu bunurile care, în mod 

obişnuit, sunt aflate în acestea. 

Alin.(4) al Art.2127 NCC instituie, printr-o normă supletivă, un raport de drept material exclus de sub 

incidenţa normelor contractului de depozit hotelier, anume încredinţarea spre depozit a animalelor de 

companie. 

Spre a evita ruina hotelierului, Art.2128 NCC prevede o clauză de plafonare a răspunderii171, limitând-

o „până la concurenţa unei valori de o sută de ori mai mari decât preţul pentru o zi afişat pentru camera 

                                                      
171 O astfel de limitare a răspunderii depozitarului hotelier îşi are corespondentul în reglementarea oferită de CCF asupra 
acestui tip de contract de depozit (Art.1953). 
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oferită spre închiriere clientului”.  Prevederea va fi însă dificil de aplicat în privinţa depozitului făcut 

în localuri asimilate hotelurilor, conform Art.2137 NCC. 

Pe de altă parte, Art.2129 NCC codifică în mod binevenit obligaţia hotelierului de a răspunde în mod 

nelimitat pentru dispariţia, deteriorarea sau pierderea bunurilor în cazul în care  (a) prejudiciul este 

cauzat de culpa hotelierului ori a persoanelor pentru care acesta răspunde,  (b) bunurile au fost 

încredinţate spre păstrare chiar hotelierului, ori  (c) hotelierul a refuzat să primească în depozit bunuri 

ale clientului pe care, potrivit legii, era obligat să le primească.  Pe lângă situaţiile de limitare a 

răspunderii, NCC instituie şi o serie de cauze de exonerare a răspunderii hotelierului, extinzând 

prevederile actuale ale Art.1625 CC, care se referă la cazurile de forţă majoră.  Astfel, depozitarul 

hotelier nu va răspunde nici în cazul în care prejudiciul a fost cauzat de fapta deponentului (codificare 

a doctrinei deja existente), ori a fost provocat de natura bunului (element de noutate inclusiv faţă de 

interpretările doctrinare actuale). 

Analog Art.2125 NCC, Art.2131 NCC legiferează obligaţia de acceptare a depozitului de către 

depozitarul hotelier, trăsătură comună a contractelor de depozit hotelier şi depozit necesar.  Cu toate 

acestea, având în vedere condiţiile severe de răspundere la care se expune, alin.(2) al Art.2131 NCC îi 

conferă hotelierul un drept de refuz al depozitului, în caz că bunurile sunt excesiv de valoroase ori sunt 

incomode sau periculoase, în raport de importanţa şi condiţiile de exploatare ale stabilimentului.  

Dreptul hotelierului de a examina bunurile predate (Art.2131 alin.(3) NCC) realizează distincţia dintre 

depozitul hotelier şi contractul de coffre-fort, reglementat actualmente de Art.1603 CC. 

Conţinutul Art.2132 NCC dovedeşte o ambiguitate criticabilă - „hotelierul care pune la dispoziţia 

clienţilor săi, în camerele de hotel, o casă de valori nu este presupus a fi primit în depozit bunurile care 

vor fi depuse de clienţii săi în casa de valori.  În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile Art.2128.”   

Astfel, deşi în principiu raportul de drept material dintre clientul care depune bunul într-o casă de 

valori a camerei de hotel şi hotelier nu corespunde unui contract de depozit, se consideră a fi aplicabile 

prevederile privind plafonarea răspunderii incidente în cazul depozitului hotelier.  Totuşi, incidenţa 

unor prevederi privind plafonarea răspunderii incumbă, în prealabil, existenţa unei răspunderi;  temeiul 

juridic al acesteia nu este clar, atâta vreme cât el nu poate fi bazat pe calitatea de depozitar a 

hotelierului. 

Întocmai, conform Art.2133 NCC, precum în cazul depozitului necesar, aducerea în hotel a bunurilor 

ce au făcut obiectul depozitului hotelier poate fi dovedită prin martori, indiferent de valoarea 

bunurilor. 

Cu titlu de noutate în materie, Art.2134 NCC reglementează condiţiile de exercitare de către deponent 

a dreptului subiectiv la repararea prejudiciului, solicitând ca  (a) prejudiciul să fie adus la cunoştinţa 

administraţiei hotelului în termen de maxim 24 de ore de la data cunoaşterii sale, iar  (b) acţiunea în 

repararea prejudiciului să fie introdusă în termen de 6 luni de la data producerii acestuia.  Sancţiunea 

nerespectării acestor termene este definită ca fiind cea a decăderii, incumbând imposibilitatea 

suspendării, întreruperii ori repunerii în termen.172  Termenele nu sunt aplicabile în ipoteza incidenţei a 

                                                      
172 Remarcăm că legiuitorul a optat pentru calificarea termenului pentru exercitarea dreptului la acţiune pentru repararea 
prejudiciului prevăzut de Art.2134 alin.(1) lit.b) NCC,ca termen de decădere, deşi dreptul vizat de acest termen este mai 
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două dintre situaţiile prevăzute de Art.2129 NCC, privind răspunderea nelimitată a hotelierului - cazul 

în care bunurile au fost încredinţate spre păstrare chiar hotelierului, ori hotelierul a refuzat să 

primească în depozit bunuri ale clientului pe care, potrivit legii, era obligat să le primească.  Este 

discutabilă neincluderea în aceste excepţii şi a situaţiei prevăzute de Art.2129 lit.a) NCC (respectiv 

culpa hotelierului sau a unei persoane pentru care acesta răspunde). 

O ultimă observaţie cu privire la Art.2134 NCC vizează momentul de la care începe curgerea 

termenelor, respectiv momentul cunoaşterii prejudiciului, conform alin.(1) lit.a), sau data producerii 

prejudiciului, conform alin.(1) lit.b).  Ne întrebăm în ce măsură nu ar fi fost mai potrivit ca aceste două 

termene să curgă din acelaşi moment, iar acesta să fie definit, folosind un criteriu similar celui din 

Art.2523 NCC, respectiv momentul la care deponentul a cunoscut sau trebuia să cunoască prejudiciul 

suferit. 

În fine, Art.2135 NCC reprezintă o aplicaţie practică a dreptului de retenţie conferit cu titlu general 

depozitarului de actualul Art.1619 CC, dar neconfirmat de vreo normă generală NCC în materia 

contractului de depozit.  Totuşi, Art.2136 NCC pare a modifica în mod radical figura juridică 

consacrată de doctrina actuală în ceea ce priveşte această garanţie reală, arătând că, în materia 

contractului de depozit, hotelierul nu are doar un drept de a rezista restituirii, ci şi de a valorifica 

bunul, potrivit regulilor urmăririi silite mobiliare prevăzute de Art.716 şi următoarele NCPC.  Este 

discutabil dacă NCC a dorit încorporarea acestei prerogative în construcţia dreptului de retenţie, ori 

dacă, dimpotrivă, o astfel de vocaţie legală la valorificare este distinctă, suplimentară retenţiei - a doua 

variantă este cea care ar respecta mecanismele juridice recunoscute deja de teoria generală a 

obligaţiilor. 

(d) Secţiunea a 4-a „Sechestrul convenţional” 

[Art.2138-2142]  Sechestrul convenţional beneficiază de o reglementare mai amplă în 

cadrul NCC, dar coordonatele sale esenţiale rămân aceleaşi ca în actuala legislaţie.  Definiţia acestei 

instituţii (Art.2138 NCC), reia prevederile în acest sens ale Art.1627 şi Art.1630 CC:  „Sechestrul 

convenţional este depozitul prin care două sau mai multe persoane încredinţează unui terţ, denumit 

administrator-sechestru, unul sau mai multe bunuri mobile ori imobile în privinţa cărora există o 

contestaţie sau incertitudine juridică, cu obligaţia pentru acesta de a le păstra şi a le restitui celui 

recunoscut ca titular al dreptului”. 

Art.2139 NCC consacră caracterul esenţialmente supletiv al dispoziţiilor acestei secţiuni. 

Art.2140 NCC aduce o serie de precizări binevenite privind drepturile şi obligaţiile administratorului-

sechestru, o instituţie juridică lăsată în întuneric de actuala reglementare.  Cum sechestrul convenţional 

presupune primordial o obligaţie de conservare, NCC codifică ideea că aprecierea asupra acestei 

îndatoriri se face conform regulilor contractului de depozit.  Pe de altă parte, administratorul-sechestru 

este învestit şi cu putere de a efectua acte de administrare - aplicabile fiind regulile contractului de 

mandat.  În această privinţă, mandatul administratorului-sechestru este unul atipic, căci el este oferit de 

doi mandanţi cu interese contrare în litigiul ce poartă asupra bunului. 

                                                                                                                                                                      

degrabă un „drept la acţiune” în sensul Art.2500 alin.(2) NCC din materia prescripţiei extinctive.  Această opţiune nu este 
singulară în NCC. 
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Alin.(3) al Art.2140 NCC codifică opinia majoritară a doctrinei, conform căreia mandatarului i se pot 

atribui, în situaţii bine motivate, puteri speciale - acesta poate fi chiar autorizat de către instanţa 

judecătorească să valorifice bunul, în cazul în care acesta nu poate fi conservat sau dacă, pentru un alt 

motiv, măsura înstrăinării este vădit necesară. 

Art.2141 alin.(1) NCC reglementează, într-o manieră raţională, modalităţile de liberare ale 

administratorului-sechestru, prin predarea bunului către persoana desemnată  (i) pe cale 

judecătorească, ori  (ii) prin convenţia părţilor.  Pe de altă parte, sechestrul convenţional poate înceta 

chiar înainte de finalizarea procesului - în acest sens, alin.(2) al Art.2141 NCC reia în mod nuanţat 

prevederile Art.1631 CC, conform cărora încetarea prematură este posibilă prin convenţia părţilor, ori, 

pe cale de excepţie, în caz de motive temeinice, prin hotărâre judecătorească. 

Art.2142 alin.(1) NCC codifică opinia doctrinei cu privire la dreptul de remuneraţie al 

administratorului-sechestru, în ipoteza în care sechestrul este unul cu titlu oneros.  Art.2142 alin.(2) 

NCC instituie dreptul administratorului-sechestru la restituirea tuturor cheltuielilor făcute pentru 

conservarea şi administrarea bunului sechestrat, precum şi la plata despăgubirilor pentru pierderile 

suferite în legătură cu acesta, indiferent de caracterul gratuit sau oneros al contractului. 

[Art.2143] Se renunţă la dezvoltarea coordonatelor instituţiei sechestrului judiciar în cadrul 

legislaţiei civile, care va rămâne doar norma generală în materie.  Norma specială care va aşeza 

trăsăturile speciale, derogatorii, ale acestui tip de contract judiciar, va fi reprezentată de dispoziţiile 

procesual civile cu privire la sechestru (Art.721 şi urm. NCPC). 

(xiii). Capitolul XIII „Contractul de împrumut” 

[Art.2144-2170] În materia contractului de împrumut, NCC aduce câteva modificări de substanţă 

reglementărilor actuale din CC, cele mai importante dintre acestea fiind menţionate în cele ce urmează 

şi referindu-se, printre altele, la promisiunea de împrumut, riscul privind bunul dat în comodat, 

transferul proprietăţii şi al riscurilor în contractul de împrumut de consumaţie, restituirea împrumutului 

şi regimul dobânzilor. 

[Impact]  Ca un comentariu general, NCC menţine, în bună parte, reglementarea actuală cu 

privire la contractul de împrumut, în ambele sale forme (de folosinţă şi de consumaţie), aşa cum 

aceasta este interpretată în literatura de specialitate şi în jurisprudenţă, noile texte reprezentând, în 

multe cazuri, codificări ale doctrinei şi ale practicii judiciare. 

Modificările principale aduse de NCC, menţionate în cele de mai jos, vor necesita unele amendamente 

legislative, între care modificarea O.G. nr.9/2000, precum şi a altor acte normative referitoare la 

aplicarea dobânzii legale, în măsura în care aceste aspecte nu vor fi soluţionate prin modificarea O.G. 

nr.9/2000.  În acest sens, observăm că prin Proiectul LPA NCC se aduc unele modificări textului 

actual al O.G. nr.9/2000.  O parte dintre modificările aduse vor fi discutate în cele de mai jos, în 

cuprinsul acestei secţiuni. 

Din punct de vedere practic, modificările aduse de NCC pot avea un impact în ce priveşte (i) 

implicarea şi rolul instanţelor de judecată (spre exemplu în ceea ce priveşte promisiunea de împrumut 

şi pronunţarea de hotărâri care să ţină loc de contract, prin stabilirea caracterului executoriu al 

contractului de comodat, în condiţiile specificate de NCC, sau aplicarea procedurii ordonanţei 

preşedinţiale în cazul stabilirii de către instanţă a termenului de restituire în contractele de împrumut 
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de consumaţie); (ii) creşterea numărului de cereri de autentificare sau de acordare de dată certă pentru 

contractele de împrumut de folosinţă; şi (iii) reducerea duratei anumitor proceduri judiciare prin 

schimbarea regulilor de procedură. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.2144-2145]  În Art.2145, NCC reglementează, pentru prima dată în legislaţia 

românească, promisiunea de împrumut, introducând posibilitatea beneficiarului de a solicita instanţei 

pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de împrumut, în cazul în care bunul se află în 

deţinerea acestuia şi celelalte condiţii de valabilitate ale contractului de împrumut sunt îndeplinite. 

Considerăm că formularea Art.2145 este perfectibilă, fiind mai degrabă eliptică.  Astfel, în afară de 

menţiunea făcută în titlul articolului, cuprinsul său nu indică faptul că obiectul reglementării este un 

contract de împrumut.  În plus, formularea „când bunul se află în deţinerea beneficiarului” este neclară 

din mai multe puncte de vedere, inclusiv  (i) din perspectiva legăturii de cauzalitate dintre deţinerea 

bunului (se prezumă că e vorba despre un bun care face obiectul promisiunii de împrumut) de către 

beneficiar (presupunem că beneficiar este acela căruia i-a fost promis împrumutul) şi obligarea 

promitentului de a acorda împrumutul, precum şi  (ii) din prisma sensului juridic al termenului 

„deţinere”.  În alte cuvinte, este neclar cu ce titlu trebuie să deţină beneficiarul promisiunii un bun 

pentru a se putea prevala în faţa instanţei de prevederile acestui articol şi a putea obţine o hotărâre care 

să ţină loc de contract de împrumut. 

Pe de altă parte, se poate considera că posibilitatea unor acţiuni abuzive în temeiul acestui articol va fi 

supusă cenzurii instanţelor de judecată, care vor trebui să verifice îndeplinirea celorlalte condiţii de 

validitate aplicabile contractului de împrumut (cu excepţia consimţământului împrumutătorului).  Din 

această perspectivă, credem că această nouă prevedere va avea o aplicabilitate limitată (date fiind 

condiţiile impuse), dar ar putea avea un impact în ce priveşte o aglomerare a rolului instanţelor de 

judecată, dată fiind posibilitatea de a depune un nou tip de cerere în vederea obţinerii unei hotărâri care 

să ţină loc de contract de împrumut. 

(b) Secţiunea a 2-a „Împrumutul de folosinţă” 

[Art.2146-2157]  În principiu, NCC reia reglementarea actuală a contractului de comodat, 

aşa cum este prevăzută în CC, stabilind caracterul esenţialmente gratuit al acestuia, obligaţiile 

comodatarului în legătură cu folosinţa, deteriorarea şi dispariţia bunului precum şi posibilitatea salvării 

acestuia, regimul cheltuielilor realizate cu bunul împrumutat şi obligaţia de restituire. 

Prima noutate adusă de NCC constă în eliminarea regulii conform căreia comodantul rămâne (şi 

implicit este) proprietarul lucrului împrumutat (Art.1562 CC), noua reglementare fiind în sensul 

codificării doctrinei actuale, care subliniază faptul că inclusiv comodatarul (neproprietar) are 

capacitatea de a împrumuta către terţi bunul împrumutat, în măsura în care această transmitere nu îi 

este interzisă contractual.  Astfel, Art.2147 NCC introduce dreptul oricărei persoane care are un drept 

de folosinţă asupra unui bun de a îl împrumuta, în măsura în care nu îi este interzis prin lege sau 

contract.  Art.2148 alin.(2) NCC, ultima teză, codifică opinia doctrinei în conformitate cu care 

comodatarul poate permite unui terţ să folosească bunul numai în măsura în care acest drept i s-a 

acordat de către comodant. 
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Considerăm ca fiind binevenită această modificare de abordare, dată fiind lărgirea sferei de aplicare a 

instituţiei comodatului într-o structură în care poate fi comodant orice persoană care are un drept de 

folosinţă asupra unui bun. 

NCC nu reia prevederile Art.1563 CC, care priveau transferul comodatului către moştenitorii 

comodatarului şi reglementau posibilitatea comodatului intuitu personae.  Explicaţia absenţei acestor 

prevederi se regăseşte atât în Art.2156 NCC (cu privire la dreptul comodantului de a solicita restituirea 

bunului împrumutat în cazul decesului comodatarului), cât şi în Art.2157 alin.(1) NCC (cu privire la 

calitatea de titlul executoriu a contactului de comodat în cazul decesului comodatarului, în condiţiile 

menţionate mai jos). 

Remarcăm o schimbare în reglementarea răspunderii comodatarului pentru pieirea sau deteriorarea 

bunului, „cazul fortuit” menţionat de Art.1565 CC fiind înlocuit în Art.2149 alin.(2) al NCC cu „forţa 

majoră”.  Aceeaşi modificare se poate observa şi în Art.2150 NCC, care prevede răspunderea 

comodatarului în cazul pieirii sau deteriorării bunului împrumutat pentru o cauză de forţă majoră (când 

nu a substituit un bun al său sau a salvat numai bunul său în locul celui împrumutat), spre deosebire de 

Art.1566 CC, unde răspunderea este expres prevăzută pentru cazul fortuit.  În ceea ce priveşte dreptul 

de retenţie al comodatarului, în primul rând trebuie remarcată o inconsecvenţă între titlul Art.2153 

NCC („Dreptul de retenţie”) şi conţinutul articolului, care exclude orice drept de retenţie al 

comodatarului în contul obligaţiilor comodantului.  De asemenea, trebuie observată o modificare a 

prevederilor legale faţă de interpretarea curentă a prevederilor CC (în prezent doctrina acceptă 

existenţa acestui drept de retenţie al comodatarului cu privire la restituirea cheltuielilor extraordinare, 

necesare şi urgente făcute cu bunul şi pentru despăgubirile produse ca urmare a viciilor lucrului).  Dată 

fiind natura gratuită a comodatului, abordarea adoptată de legiuitor prin NCC poate fi considerată ca 

fiind echitabilă. 

Un alt element de noutate este eliminarea posibilităţii instanţelor de a decide cu privire la restituirea 

anticipată, în cazul nevoii urgente sau neprevăzute a comodantului, prin Art.2156 NCC comodatarul 

fiind obligat să returneze bunul împrumutat în orice astfel de situaţie în care comodantul ar pretinde 

restituirea.  De asemenea, obligaţia de restituire anticipată, la solicitarea comodantului, intervine şi în 

cazul decesului comodatarului sau în caz de încălcare de către acesta a obligaţiilor contractuale. 

Stabilirea, prin Art.2157 NCC, a caracterului de titlu executoriu al contractului de comodat, în anumite 

condiţii, reprezintă de asemenea un element de noutate.  Astfel, contractul de comodat constituie titlu 

executoriu dacă, în mod cumulativ:  (i) a fost încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub 

semnătură privată cu dată certă; şi  (ii) fie contractul a încetat prin decesul comodatarului sau prin 

expirarea termenului, fie, în cazul unui contract fără termen pentru restituire, contractul nu prevede 

întrebuinţarea pentru care s-a împrumutat bunul (sau, conform Proiectului LPA NCC „întrebuinţarea 

prevăzută are un caracter permanent”). 

Impactul acestei noi prevederi poate consta într-o creştere a solicitărilor de autentificare şi acordare de 

dată certă pentru contractele de comodat, influenţând aşadar activitatea notarială şi a altor entităţi 

având capacitatea legală de a acorda dată certă înscrisurilor sub semnătură privată.  De asemenea, ca o 

consecinţă a acestor prevederi, se poate înregistra o uşurare a procedurilor de executare silită în 

materia contractelor de comodat, care ar putea avea ca efect degrevarea instanţelor de judecată 

competente pentru astfel de cereri. 
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Prin Proiectul LPA NCC se preconizează modificarea Art.2155 alin.(2) şi Art.2157 alin.(2) NCC, cu 

privire la introducerea un nou concept în materia contractului de comodat, şi anume acela de folosinţă 

„cu caracter permanent”.  Rolul acestei modificări ar fi, în primul rând, de a acorda mai multă libertate 

comodantului, în calitate de creditor într-un contract cu titlu gratuit, cu privire la recuperarea bunului 

dat în comodat, inclusiv în cazul în care scopul folosinţei este stabilit prin contract, dar această 

folosinţă este continuă. 

(c) Secţiunea a 3-a „Împrumutul de consumaţie” 

[Art.2158-2170] În ceea ce priveşte contractul de împrumut de consumaţie, de asemenea NCC aduce 

câteva noutăţi, în mod special în ceea ce priveşte termenul de restituire şi reglementarea expresă, mai 

detaliată şi mai actuală, a împrumutului cu dobândă, prin Art.2167-2170 NCC. 

1. Dispoziţii comune 

[Art.2158-2166]  Proiectul LPA NCC completează Art.2158 cu un nou alin.(2), care 

prevede faptul că „dispoziţiile legale privind instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare” nu 

vor fi aplicabile „atunci când o persoană acordă împrumuturi fără a o face cu titlu profesional”. 

Considerăm că această precizare cu privire la operaţiunile de creditare fără caracter profesional este 

utilă, consacrând în mod expres un principiu anticipat de practică, respectiv faptul că operaţiuni de 

natura creditului pot fi desfăşurate şi de entităţi, altele decât cele care desfăşoară activităţi de creditare 

cu titlu profesional, fără a face obiectul reglementărilor speciale în materie de activităţi de credit şi 

financiare. 

Un al doilea principiu consacrat în mod expres de NCC (Art.2159) este acela privind caracterul gratuit 

al împrumutului de consumaţie, această trăsătură fiind de natura (dar nu de esenţa) împrumutului de 

consumaţie.  Acelaşi principiu fusese consacrat de doctrină în baza prevederilor CC, consacrarea 

legală expresă fiind însă binevenită. 

Ca un element de noutate, alin.(2) al Art.2159 stabileşte o excepţie de la principiul enunţat mai sus, 

dispunând că împrumutul care are ca obiect o sumă de bani se prezumă a fi cu titlu oneros.  Pentru a 

evalua impactul noii prevederi, aceasta trebuie citită împreună cu prevederile complementare ale O.G. 

nr.9/2000.  Avem în vedere Art.6 din ordonanţa amintită, aşa cum se are în vedere a fi modificat prin 

Proiectul LPA NCC (Art.191), care prevede că „Dobânda trebuie să fie stabilită prin act scris. În lipsa 

acestuia, se datorează numai dobânda legală”.  Aşadar, din interpretarea coroborată a celor două texte 

de lege, rezultă că, în toate cazurile în care contractele de împrumut de bani nu menţionează că 

împrumuturile respective sunt acordate fără dobândă şi totodată nu indică nivelul dobânzii ce se va 

plăti, se va datora dobânda legală, calculată conform prevederilor O.G. nr.9/2000. 

Art.2161 aduce modificări în ceea ce priveşte beneficiul termenului şi posibilitatea de a cere restituirea 

bunului împrumutat.  Dacă Art.1581 din CC dispune că împrumutătorul nu poate cere restituirea 

înainte de termen, NCC aduce mai multe nuanţe în această privinţă, dispunând că „termenul de 

restituire se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor părţi, iar dacă împrumutul este cu titlu gratuit, 

numai în favoarea împrumutatului” (text care trebuie citit din perspectiva reglementării termenului în 

Art.1411 şi următoarele din NCC).  Diferenţa esenţială faţă de Art.1581 CC rezidă în faptul că, în 

reglementarea anterioară, împrumutatul putea renunţa la beneficiul termenului indiferent de caracterul 

cu titlu gratuit sau oneros al împrumutului, în vreme ce, în noua reglementare, el are această 
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posibilitate numai în cazul împrumutului cu titlu gratuit (dacă părţile nu au stabilit altfel prin contract).  

În cazul împrumutului cu titlu oneros, termenul se prezumă a fi stipulat în favoarea ambelor părţi şi, 

prin urmare, nu se poate renunţa la beneficiului lui decât prin acordul respectivelor părţi.  Considerăm 

ca fiind binevenită această reglementare, motivaţia fiind de natură economică, având în vedere faptul 

că împrumutătorul a încheiat contractul în înţelegerea unui termen şi implicit a unui venit obţinut pe 

parcursul perioadei stabilite contractual, iar acordarea dreptului împrumutatului de restituire anticipată 

ar afecta echilibrul contractual general, lipsind împrumutătorul de câştigul anticipat. 

Stabilirea termenului contractului de împrumut de către instanţă este detaliată în Art.2162 NCC, faţă 

de prevederile Art.1582-1583 CC adăugându-se o limită de 3 luni care nu poate fi depăşită de instanţă, 

în cazul în care aceasta constată că împrumutatul are sau putea obţine la timp resursele necesare pentru 

restituirea împrumutului.  În continuare, Art.2162 alin.(3) NCC introduce calea procedurală a 

ordonanţei preşedinţiale pentru cererile de stabilire a termenului de restituire.  Astfel, s-a avut în 

vedere o simplificare a procedurilor judiciare aplicabile în legătură cu acest tip de cereri şi o reducere a 

duratei acestora, abordare ce este de aşteptat să aibă un impact de natură procedurală. 

În materia prescripţiei acţiunii în stabilirea termenului de restituire, Art.2163 NCC codifică opiniile 

exprimate în doctrină în sensul în care termenul de prescripţie începe să curgă la data încheierii 

contractului de împrumut. 

Astfel, impactul preconizat constă în responsabilizarea părţilor contractante, fie în sensul reglementării 

prin contract a termenului de restituire, fie prin înaintarea către instanţă a cererilor de stabilire a 

termenului de restituire, în termenul legal de prescripţie, calculat de la data încheierii contractului. 

NCC include o nouă regulă în materia răspunderii împrumutătorului pentru viciile bunului, în cazul 

împrumutului cu dobândă, Art.2166 alin.(2) NCC prevăzând aplicarea corespunzătoare a regulilor 

garanţiei vânzătorului.  Justificarea acestei prevederi rezultă din faptul că împrumutul de consumaţie 

este translativ de proprietate, ca şi vânzarea-cumpărarea.  Pe de altă parte, opinia doctrinei este în 

sensul că bunurile fungibile şi consumptibile pot provoca daune numai în mod excepţional, putându-se 

preconiza, aşadar, că această prevedere ar fi de importanţă practică limitată. 

Remarcăm faptul că legiuitorul nu a considerat necesar să dea contractului de împrumut de consumaţie 

calitatea de titlu executoriu, aşa cum a făcut-o în cazul împrumutului de folosinţă, în condiţiile 

Art.2157.  Credem că, din raţiuni similare, soluţia folosită în cazul împrumutului de folosinţă 

(respectiv acordarea calităţii de titlu executoriu atunci când contractul de împrumut este încheiat în 

formă autentică sau are dată certă, iar obligaţia de restituire a devenit scadentă), ar putea fi folosită şi 

în cazul împrumutului de consumaţie.  Un argument în plus ar fi acela că, în cazul contractelor de 

credit încheiate de instituţii de credit, legea specială recunoaşte acestora calitatea de titlu executoriu. 

2. Împrumutul cu dobândă 

[Art.2167-2170]  NCC consacră o sub-secţiune specială împrumutului cu dobândă, aducând 

în acest caz câteva modificări semnificative prevederilor din CC.  Astfel, Art.2167 NCC prevede 

aplicabilitatea regulilor împrumutului cu dobândă în toate cazurile în care se naşte o obligaţie 

contractuală de plată, cu termen, a unei sume de bani ori a altor bunuri fungibile, în măsura în care nu 

există alte reguli speciale aplicabile acelei obligaţii.  Considerăm importantă reglementarea acestui 

aspect al relaţiilor contractuale şi extinderea aplicabilităţii dispoziţiilor împrumutului cu dobândă şi la 

alte obligaţii de plată născute contractual, dat fiind că, la nivel de principiu, folosinţa capitalului altuia 
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trebuie remunerată de către persoana care foloseşte acel capital pentru o perioadă dată de timp.  Prin 

această reglementare se creează premisele unei practici unitare a instanţelor în materia obligării la 

plata de dobânzi a persoanelor care folosesc sub diverse forme capitalul pus la dispoziţie de partenerii 

contractuali. 

Atât Art.2168, cât şi prima teză a Art.2170 NCC, reiau prevederi ale Art.6 şi Art.7 din O.G. nr.9/2000 

(respectiv ale Art. 1 alin. (5) şi Art.7 ale aceluiaşi act normativ, aşa cum se preconizează a fi modificat 

prin Proiectul LPA NCC), dispunând, în primul caz, că dobânda poate fi stabilită nu doar în bani, ci şi 

în alte prestaţii ce reprezintă o compensare pentru folosirea capitalului.  Se menţine, de asemenea, 

perioada de 6 luni ca perioadă maximă pentru care se poate plăti dobândă anticipat. 

În schimb Art.2170 aduce şi modificări în materia plăţii anticipate a dobânzii determinabile (respectiv 

variabile), stabilind că, în cazul unor dobânzi determinabile plătite anticipat, sumele se compensează 

de la o rată la alta, cu excepţia ultimei rate care rămâne câştigată împrumutătorului.  Această prevedere 

este diferită de reglementarea corespondentă a O.G. nr.9/2000, care precizează că dobânda încasată 

anticipat rămâne bine dobândită creditorului, indiferent de variaţiile ulterioare.  Remarcăm intenţia 

legiuitorului de a modifica O.G. nr.9/2000 prin Art.191 din Proiectul LPA NCC dar observăm că 

textul corespondent celui din Art.2170 (respectiv textul propus pentru Art.7 din O.G. nr.9/2000) nu 

este corelat cu Art.2170 în sensul în care menţine prevederea că dobânda încasată anticipat nu este 

supusă restituirii, indiferent de variaţiile ulterioare.  Considerăm că reglementarea NCC este mai 

echitabilă, fiind preferabilă celei actualmente în vigoare şi celei preconizate prin Proiectul LPA NCC, 

care vor trebui să fie modificate corespunzător. 

NCC nu face nicio referire la cuantumul dobânzilor aplicabile, fiind prin urmare aplicabile prevederile 

referitoare la dobânda legală incluse în O.G. nr.9/2000. 

NCC nu reia prevederile CC în legătură cu dovada plăţii dobânzii, urmând a se aplica regulile generale 

în materie de probe, în absenţa prezumţiei relative a caracterului liberatoriu pentru dobânzi al chitanţei 

care atestă restituirea capitalului (în prezent Art.1590 CC). 

Capitolul privitor la împrumutul cu dobândă din NCC nu reglementează posibilitatea de a capitaliza 

dobânda şi de a percepe astfel dobândă la dobândă (anatocism).  Acest aspect este, în prezent, 

reglementat de Art.8 din O.G. nr.9/2000, care interzice anatocismul, cu excepţia capitalizării 

dobânzilor datorate pe cel puţin un an, în condiţiile menţionate de alin.(2) al aceluiaşi Art.8.  

Remarcăm faptul că noul alin. (2) al Art.8 din O.G. nr.9/2000, aşa cum se preconizează a fi modificat 

prin Proiectul LPA NCC, permite capitalizarea dobânzilor, dar numai în materia dobânzilor 

remuneratorii, aşa cum acestea sunt definite prin Proiectul LPA NCC (implicit excluzând capitalizarea 

în cazul dobânzilor penalizatoare). 

(xiv). Capitolul XIV „Contractul de cont curent” 

[Art.2171-2183] Reglementarea contractului de cont curent în cadrul NCC reprezintă un element de 

noutate, dat fiind că, în prezent, acest tip de contract este reglementat în cadrul Codului comercial, 

respectiv în Cartea I, titlul X (Despre contul curent), Art.370-373.  Diferit în mod esenţial de 

contractul de cont bancar curent (care este reglementat în mod distinct de Art.2184-2190 din NCC), 

contractul de cont curent este destinat a fi utilizat îndeosebi de comercianţii care au în derulare 

operaţiuni economice reciproce.  Cu toate astea, în urma punerii în aplicare a NCC, acest tip de 

contract va putea fi utilizat, în forma reglementată, şi de necomercianţi, în raporturi juridice civile. 
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[Impact]  Ca un comentariu general, reglementarea din NCC cu privire la contractul de cont 

curent nu modifică substanţial principiile reglementate de Codul comercial.  NCC aduce, însă, un plus 

de reglementare faţă de prevederile existente (cu privire la aspecte pe care le identificăm mai jos), 

preluând în mare parte aspecte teoretice doctrinare, precum şi o serie de prevederi din CCI. 

Datorită menţinerii principiilor de bază care guvernează contractul de cont curent în baza reglementării 

existente, nu anticipăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-

bugetar, care să fie generate de punerea în aplicare a acestor prevederi din NCC. 

[Art.2171] Definiţia contractului de cont curent propusă de NCC este conformă cu cea 

adoptată de doctrină, precum şi cu prevederile similare prevăzută în CCI, fiind indicat faptul că, prin 

acest contract, părţile înscriu într-un cont creanţele decurgând din tranzacţii comerciale reciproce 

(numite remiteri), considerându-le neexigibile şi indisponibile până la închiderea contului, moment la 

care soldul creditor va constitui o creanţă exigibilă. 

Ca un element de noutate, se prevede că, dacă plata soldului creditor nu este cerută la încheierea 

contului, contractul este considerat reînnoit pe durată nedeterminată, iar acest sold devine remitere 

într-un nou cont. 

Observăm că NCC (şi inclusiv Proiectul LPA NCC), promovează o schimbare de ordin terminologic, 

înlocuind denumirea de „corentist” (care este folosită în mod uzual de doctrină cu privire la părţile 

contractului de cont curent), cu cea de „curentist”.  Credem că schimbarea terminologică propusă nu 

este recomandabilă, din diverse motive, în principal dat fiind că nu este benefică schimbarea unui 

termen deja consacrat, dar şi pentru că termenul nou propus poate fi uşor asociat cu termeni 

asemănători care nu au însă o semnificaţie juridică. 

[Art.2172] Acest articol vine să reglementeze un aspect semnalat de doctrină, anume că numai 

creanţele certe, lichide şi exigibile pot face obiectul unui cont curent, această condiţie decurgând din 

efectul de compensaţie a creanţelor înscrise în contul curent.  Conform acestei prevederi, creanţele 

care nu pot face obiectul compensaţiei nu pot face nici obiectul unui cont curent şi nu se vor înscrie în 

acesta sau, dacă sunt înscrise, înscrierea se consideră nescrisă. 

În plus, se clarifică situaţia în care între părţi (respectiv cazul contractului încheiat între profesionişti), 

există atât relaţii comerciale, cât şi civile, în sensul în care se vor înscrie în cont doar creanţele 

derivând din exerciţiul activităţii profesionale, dacă părţile nu stabilesc contrariul. 

Considerăm ca fiind binevenită reglementarea ambelor aspecte, acestea fiind precizări necesare pentru 

buna înţelegere a modului de funcţionare a contului curent. 

[Art.2173-2174]  Dispoziţiile privind efectele principale ale contractului de cont curent, aşa 

cum sunt indicate în NCC, reiau reglementarea din Codul comercial şi reflectă opiniile doctrinei.  Se 

prevede că un contract de cont curent are ca principale efecte transferul dreptului de proprietate asupra 

valorilor remise în contul curent, novaţia obiectivă prin care obligaţia veche se stinge şi este înlocuită 

cu o nouă obligaţie, născută din contractul de cont curent, compensaţia creanţelor şi datoriilor 

reciproce sub rezerva plăţii soldului creditor rezultat, precum şi efectul de curgere a dobânzilor pentru 

sumele înscrise în cont. 
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De asemenea, se menţine reglementarea existentă cu privire la înscrierea în cont şi a drepturilor la 

plata comisioanelor şi la restituirea cheltuielilor pentru operaţiunile aferente contului, dacă nu se 

prevede expres contrariul. 

Aşa cum am menţionat mai sus, dată fiind menţinerea principiilor care guvernează contractul de cont 

curent şi a efectelor acestuia (aşa cum acestea sunt în prezent indicate de Codul comercial), impactul 

intrării în vigoare a reglementării din NCC va fi unul limitat. 

[Art.2175] Se reglementează expres un aspect semnalat de doctrină dar nereglementat de 

Codul comercial, anume că înscrierea în cont nu acoperă excepţiile referitoare la validitatea actelor sau 

operaţiunilor respective.  În acest sens, se precizează că „înscrierea unei creanţe în cont curent nu 

împiedică exerciţiul acţiunilor şi excepţiilor referitoare la validitatea actelor sau operaţiunilor care au 

dat loc remiterilor”.  În cazul în care una dintre operaţiunile care au fost înscrise în cont este anulată, 

creanţa respectivă va fi stornată, fără a afecta însă restul operaţiunilor. 

Se remarcă o abordare diferită faţă de reglementarea specială din Legea nr.85/2006 în materia 

contractelor financiare calificate şi a acordurilor de compensare bilaterală (acorduri de netting).  

Conform alin.(4) al Art.51 din Legea nr.85/2006, „cu excepţia dovedirii intenţiei frauduloase a 

debitorului in sensul Art.80 alin.(1) lit.g), niciun lichidator sau, după caz, nicio instanţă judecatorească 

nu poate împiedica, cere anularea ori decide desfacerea unor operaţiuni cu instrumente financiare 

derivate, inclusiv ducerea la îndeplinire a unui acord de netting, realizate în baza unui contract 

financiar calificat”.  Facem această menţiune având în vedere faptul că un contract de cont curent şi un 

acord de netting împărtăşesc un număr de caracteristici comune, cea mai importantă dintre acestea 

fiind operaţiunea de compensare/netting a unor obligaţii reciproce rezultând din, sau având legătură cu, 

unul ori mai multe contracte.  Trebuie avut, însă, în vedere că acordurile de netting se bucură la nivel 

internaţional de un regim de reglementare special, cel puţin în materia aspectelor de insolvenţă, în 

sensul unei abordări standardizate conformă cu cerinţele ISDA.173 În acest sens, considerăm util ca 

NCC să precizeze faptul că prevederile privind contractul de cont curent nu vor fi aplicabile 

acordurilor de netting, aşa cum acestea sunt definite de Legea nr.85/2006. 

Un alt aspect important în ceea ce priveşte regimul contractelor de cont curent în cazul insolvenţei 

unuia dintre curentişti, este reglementat de alin.(3) al Art.2183, observaţiile noastre cu privire la acest 

articol găsindu-se mai jos, în cuprinsul prezentului capitol. 

[Art.2176] Acest articol introduce o noutate importantă cu privire la garanţiile accesorii 

creanţelor înscrise în cont, fiind prevăzut că respectivele garanţii, fie reale, fie personale, rămân în 

fiinţă şi vor fi exercitate asupra soldului creditor la încheierea contului, în limita creditului garantat.  

Această reglementare reprezintă o abordare opusă faţă de tratamentul garanţiilor în baza prevederilor 

Codului comercial, care urmează aplicarea principiilor novaţiei, ceea ce implică stingerea garanţiilor 

aferente creanţelor înscrise în cont.  În reglementarea din NCC se menţine efectul novaţiei obligaţiilor 

ce fac obiectul înscrierii în contul curent, aducându-se, însă, această excepţie importantă cu privire la 

menţinerea garanţiilor (fiind de menţionat că, inclusiv conform NCC, mecanismul novaţiei permite 

menţinerea garanţiilor daca părţile agreează în mod expres în acest sens). 

                                                      
173 International Swaps and Derivatives Association. 
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Considerăm ca fiind binevenită această schimbare de abordare adusă de NCC, fiind echitabil ca acei 

curentişti care beneficiază de garanţii reale sau personale în ce priveşte tranzacţiile care fac obiectul 

înscrierii în contul curent, să nu piardă acest beneficiu şi să poată să valorifice garanţiile constituite în 

cazul în care partenerul contractual nu îşi îndeplineşte obligaţia achitării soldului debitor rezultat din 

închiderea contului curent. 

[Art.2177-2178] Se menţine reglementarea existentă, în sensul că înscrierea în cont a unui titlu de 

credit este prezumată a fi făcută sub rezerva încasării, dacă nu se prevede expres contrariul.  Cu privire 

la cesiunea de creanţă, dacă părţile nu au prevăzut faptul că se face sub rezerva încasării, curentistul 

cesionar poate fie să restituie creanţa cedentului, stornând partida din cont, fie să îşi valorifice 

drepturile împotriva debitorului, în tot sau în parte. 

[Art.2179] Încheierea contului se poate face în cursul executării contractului pentru ca părţile 

să cunoască valoarea soldului.  Nu s-au menţinut prevederile Art.372 din Codul comercial, care prevăd 

că, în lipsa unei scadenţe convenite de părţi, încheierea contului curent şi lichidarea soldului se fac la 

31 decembrie a fiecărui an.  Conform noilor reglementări, în lipsa unui termen de scadenţă intermediar 

convenit de părţi, încheierea contului se va realiza la încetarea contractului.  Se prevede însă că, dacă 

soldul nu este trecut într-un cont nou, se va calcula dobânda convenţională sau, în lipsă de stipulaţie 

contrară, dobânda legală, de la data încheierii contului. 

Este de remarcat că propunerile de modificări ale NCC din Proiectul LPA NCC menţionează că, atunci 

când contractul este încheiat pe perioadă nedeterminată, se consideră că are termen intermediar de 

încheiere a contului în ultima zi a fiecărei luni.  Dată fiind accelerarea operaţiunilor economice şi 

viteza schimbului de informaţii, specifice societăţii actuale, suntem de acord că este utilă prevederea în 

lege a unui astfel de termen intermediar lunar (faţă de un termen anual instituit de Codul comercial), în 

lipsa unei convenţii a părţilor.  Din punct de vedere formal, recomandăm ca această prevedere să fie 

inclusă în cadrul Art.2179, care priveşte încheierea, inclusiv încheierea intermediară, a contului curent, 

şi nu în cadrul articolului referitor la încetarea contractului de cont curent, aşa cum este menţionat în 

Proiectul LPA NCC. 

[Art.2180] Reglementarea modului de aprobare a contului are caracter de noutate.  Această 

reglementare este utilă pentru asigurarea unei certitudini a datelor înscrise în cont, fiind instituită, pe 

de o parte, o prezumţie de aprobare a contului, dacă extrasul sau raportul de cont nu este contestat în 

termenul prevăzut în contract sau, în lipsa unui termen, într-un termen rezonabil după uzanţele locului 

sau practicile dintre părţi.  În lipsa unor astfel de uzanţe sau practici, se va ţine seama de natura 

operaţiunilor şi de situaţia părţilor. 

Pe de altă parte, se instituie un termen de decădere de o lună de la data aprobării extrasului ori 

raportului de cont, ori de la încheierea contului, pentru a contesta contul pentru erori de înregistrare 

sau de calcul, pentru omisiuni sau dublă înregistrare.  Considerăm că instituirea acestui termen de 

decădere este utilă din perspectiva stabilităţii circuitului juridic, stimulând adoptarea unei abordări 

riguroase a contabilizării operaţiunilor ce fac obiectul contractului de cont curent. 

Cu toate acestea, având în vedere că prevederile din NCC se aplică în egală măsură şi contractelor 

încheiate de neprofesionişti, se poate avea în vedere acordarea unui termen mai lung în privinţa 

contractelor de cont curent ce au obiect operaţiuni necomerciale.  Menţionăm că în CCI este instituit 

un termen similar, dar cu o durată de 6 luni.  De asemenea, procedura aprobării tacite se aplică în CCI 
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doar cu privire la extrasele de cont emise la încheierea contului şi lichidarea soldului, iar termenul de 

decădere se calculează de la data aprobării extrasului de cont. 

[Art.2181] Acest articol prevede că numai soldul creditor rezultat la încetarea contractului de 

cont curent poate fi supus executării sau popririi, ceea ce este în conformitate cu efectul de 

indivizibilitate al înscrierii unor sume în contul curent.  Reglementarea preia cele dispuse de 

prevederile Art.372 alin.(3) din Codul comercial. 

Cu toate acestea, dat fiind că o astfel de limitare poate afecta drepturile creditorilor curentiştilor, având 

în vedere că un astfel de contract poate fi încheiat pe perioada nedeterminată, prin Proiectul LPA NCC 

s-a prevăzut că „Creditorii oricăruia dintre curentişti pot solicita instanţei  să dispună, pe cale de 

ordonanţă preşedinţială, încheierea înainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea 

soldului rezultat în favoarea curentistului debitor”. 

Considerăm binevenită o astfel de posibilitate, de natură să protejeze creditorii curentiştilor de 

posibilitatea unor abuzuri din partea acestora din urmă.  Se pune, însă, problema modului în care se va 

asigura opozabilitatea faţă de terţi (precum creditorii curentiştilor), a înscrierii unor sume în contul 

curent.  Credem că înscrierea contractului de cont curent la Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare împreună cu o descriere suficientă a remiterilor care fac obiectul înscrierilor în contul 

curent, este forma cea mai potrivită pentru asigurarea opozabilităţii faţă de terţi.  Propunem 

introducerea în NCC a unor prevederi exprese în acest sens. 

[Art.2182] Ca un element de noutate, acest articol introduce un termen de prescripţie pentru 

dreptul la acţiune pentru rectificarea erorilor de calcul, făcute cu ocazia stabilirii soldului, a 

omisiunilor, a înscrierilor duble şi altora asemenea, respectiv un termen de un an de la data 

comunicării extrasului de cont curent.  O astfel de reglementare vine în continuarea prevederilor 

menite să consolideze înscrierile dintr-un cont curent, respectiv instituirea aprobării tacite, a dreptului 

de a contesta contul şi a unui termen de decădere (a se vedea observaţiile făcute mai sus cu privire la 

Art.2180).  De asemenea, prin instituirea unui termen scurt de prescripţie, se asigură o mai mare 

certitudine a situaţiei contului, astfel cum este reflectat în extrasele de cont.  Considerăm, însă, indicat 

ca acest termen de prescripţie să se aplice doar cu privire la extrasele de cont emise la încheierea 

contului şi lichidarea soldului. 

[Art.2183] Noua reglementare elimină posibilitatea de încetare prin denunţare unilaterală a 

contractului de cont curent încheiat pe perioadă determinată.  Astfel, contractul încheiat pe perioadă 

determinată poate înceta doar la expirarea termenului convenit expres de părţi.  În cazul contractului 

încheiat pe durată nedeterminată, se prevede că fiecare parte poate declara încetarea acestuia la 

încheierea contului, înştiinţând-o pe cealaltă parte cu 15 zile înainte. 

De asemenea, se menţine posibilitatea de denunţare unilaterală a contractului în caz de incapacitate, 

insolvenţă sau moarte, fiind instituit acelaşi termen de preaviz de 15 zile.  Este de remarcat, însă, că 

posibilitatea de denunţare în caz de insolvenţă reprezintă o derogare de la Legea nr.85/2006, conform 

căreia contractele în derulare se consideră menţinute la data deschiderii procedurii insolvenţei. 

Credem că această abordare derogatorie este justificată, astfel încât curentistul al cărui partener 

contractual devine insolvent, să aibă posibilitatea de a închide contul şi a determina soldul acestuia, 

pentru a stabili creanţa cu care se poate înscrie la masa credală (în cazul în care soldul îi este pozitiv).  

O prevedere similară, derogatorie de la regula generală a menţinerii contractelor în derulare la data 
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deschiderii procedurii de insolvenţă, este prevăzută de chiar Legea nr.85/2006, cu privire la acordurile 

de netting încheiate în legătură cu contractele financiare derivate (Art.51 alin.(2) prevede că „Singura 

obligaţie, dacă există în cuprinsul contractului, ca urmare a realizării unui netting în condiţiile 

prevăzute de un contract financiar calificat a unei părţi la contract va fi aceea de a presta (echivalentul) 

obligaţia (suma de plată sau obligaţie de a face) netă rezultată în urma nettingului către co-

contractantul său.”).  Pentru claritate, recomandăm introducerea unei prevederi exprese în chiar Legea 

nr.85/2006, prin care să fie confirmată această excepţie privind posibilitatea de a înceta un contract de 

cont curent în cazul în care un curentist devine insolvent. 

(xv). Capitolul XV „Contul bancar curent şi alte contracte bancare” 

[Art.2184-2198] Reglementarea contului bancar curent şi a altor contracte bancare prin prevederi 

incluse în NCC reprezintă un element de noutate, o astfel de preocupare a legiuitorului fiind probabil 

justificată (printre altele) de faptul că în societatea actuală raporturile economice implică, de cele mai 

multe ori, mijloace şi operaţiuni bancare, care au astfel nu doar o importanţă economică majoră ci şi un 

rol social semnificativ. 

[Impact]  Din această perspectivă, dată fiind noutatea reglementării, aceasta va avea un 

impact de natură logistică în sensul în care instituţiile de credit vor trebui să analizeze noile prevederi 

şi să adapteze în mod corespunzător prevederile contractelor şi a celorlalte documentele bancare 

privitoare la aspectele ce fac obiectul acestor noi reglementări (de exemplu, documentaţia privind 

deschiderea şi operarea conturilor bancare curente sau cea privind depozitele bancare).  De asemenea, 

Banca Naţională a României, în exercitarea atribuţiilor sale de reglementare şi de supraveghere a 

activităţii bancare, va trebui să evalueze impactul noilor reglementări asupra normelor existente şi să 

adapteze normele de reglementare şi procedurile de control în măsura în care prevederile nou introduse 

de NCC impun acest lucru. 

Cu privire la acest capitol, sesizăm o inconsecvenţă de ordin terminologic, prin folosirea termenilor 

sinonimi de „instituţie de credit” şi respectiv de „bancă”.  În conformitate cu reglementările actuale, 

considerăm că ar trebui folosit exclusiv termenul de „instituţie de credit”.  Această inconsecvenţă se 

regăseşte şi în alte articole ale NCC, unde se folosesc termenii „instituţie bancară” sau „societate 

bancară” în locul formulei consacrate „instituţie de credit”. 

(a) Secţiunea 1 „Contul bancar curent” 

[Impact]  Aşa cum am menţionat mai sus, reglementarea contractului de cont bancar curent 

prin  prevederile Art.2171-2183 din NCC reprezintă un element de noutate faţă de prevederile CC sau 

ale Codului comercial, care nu conţin dispoziţii în această materie, în prezent fiind reglementat doar 

contractul de cont curent comercial, prin Cartea I, Titlul X (Despre contul curent), la Art.370-373 din 

Codul comercial.  Fără ca legislaţia bancară să includă o reglementare specifică a contului bancar 

curent (de genul celei incluse în NCC), aceasta cuprinde unele prevederi aplicabile în cadrul 

reglementărilor referitoare la entităţile autorizate să desfăşoare activităţi de atragere de depozite şi de 

alte fonduri rambursabile, precum O.U.G. nr.99/2006, sau în cuprinsul normelor emise de Banca 
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Naţională a României în legătură cu autorizarea, reglementarea şi supravegherea prudenţială a 

instituţiilor de credit.174 

În linii mari, în lipsa unei reglementări specifice anterioare, prevederile NCC referitoare la contul 

bancar curent preiau principiile dezvoltate de uzanţele bancare, principalele prevederi având în vedere 

drepturile titularilor de cont, particularităţile conturile comune şi indivize sau reglementarea 

termenului de prescripţie pentru acţiunea în restituirea soldurilor creditoare. 

Se remarcă faptul că NCC nu defineşte noţiunea de cont bancar curent.  Cu toate că legislaţia bancară 

oferă prevederi conţinând elemente definitorii ale contractului de cont curent, având în vedere 

elementul de noutate al reglementării, precum şi lipsa unei definiţii reglementate, recomandăm 

includerea în NCC a unei definiţii a noţiunii de cont bancar curent.  O astfel de definiţie ar facilita 

înţelegerea noţiunii, delimitarea acesteia faţă de noţiuni similare din punct de vedere terminologic (de 

exemplu, contractul de cont curent), precum şi coroborarea cu prevederile adiacente, precum cele 

privind depozitul bancar. 

Cu excepţia impactului asupra activităţii instituţiilor de credit şi a Băncii Naţionale a României (aşa 

cum am menţionat în secţiunea introductivă a acestui capitol), nu anticipăm un impact semnificativ de 

natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar al acestor norme, la punerea în aplicare a NCC. 

[Art.2184-2190]  Art.2184 prevede posibilitatea titularului contului bancar curent de a 

dispune în orice moment de soldul creditor al contului, cu respectarea termenului de preaviz, în cazul 

în care un astfel de termen a fost stabilit de către părţi.  Observăm că NCC prevede posibilitatea 

stabilirii unui termen de preaviz în sarcina titularului care intenţionează să dispună de fondurile aflate 

în contul bancar curent.  Este de remarcat că potrivit normelor referitoare la contabilitatea instituţiilor 

de credit, disponibilităţile din conturile curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în 

orice moment, fără preaviz.175  Având în vedere că reglementările contabile sunt redactate în 

conformitate cu directivele europene în această materie, este de preferat menţinerea abordării în care 

dispunerea de către titularul de cont de sumele aflate în contul său curent să se facă fără acordarea unui 

termen de preaviz. 

De asemenea, considerăm că o prevedere necircumstanţiată, fără referirea la „depozitul bancar, 

creditul sau altă operaţiune bancară”, ar fi preferabilă din perspectiva clarităţii.  În această abordare, 

Art.2184 ar putea fi formulat după cum urmează: „Titularul unui cont curent poate să dispună în orice 

moment de soldul creditor al contului său”. 

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că sumele aflate într-un cont curent pot face obiectul unor 

proceduri (de exemplu, poprirea contului, executarea silită sau insolvenţa instituţiei de credit la care 

este deschis contul curent), care au ca efect restricţionarea accesului titularului la soldul contului său.  

Din această perspectivă, considerăm că o menţiune care să indice faptul că dreptul de dispoziţie al 

                                                      
174 A se vedea Reglementarea contabilă conformă cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor 
financiare nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar aprobată prin Ordinul BNR nr.13/2008. 
175 Reglemenarea contabilă conformă cu directivele europene, aplicabile instituţiilor de credit, instituţiilor financiare 
nebancare şi fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, prevede la punctul 274 că: „Disponibilităţile din conturile 
curente ale clientelei pot fi retrase de titularii de conturi în orice moment, fără preaviz”. 
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titularului contului curent asupra soldului creditor poate fi limitat, în condiţiile legii, ar aduce un plus 

de claritate reglementării. 

[Art.2185] Se menţionează în mod expres posibilitatea compensării reciproce a soldurilor 

active cu cele pasive în situaţia în care între instituţia de credit şi client există mai multe raporturi 

juridice sau mai multe conturi.  O astfel de soluţie a fost acceptată anterior şi de către doctrina de 

specialitate, considerându-se că restituirea de către o instituţie de credit a fondurilor înscrise în creditul 

contului curent poate fi refuzată prin opunerea compensaţiei legale cu o creanţă a băncii faţă de 

clientul titular de cont, sub rezerva îndeplinirii condiţiilor legale în această materie. 

[Art.2186] Potrivit NCC, un cont bancar curent poate avea mai mulţi titulari.  Această 

posibilitate este prevăzută de legislaţia bancară în vigoare, un astfel de cont fiind denumit „cont 

comun” şi definit ca un cont deschis în numele a două sau mai multe persoane ori contul asupra căruia 

au drepturi două sau mai multe persoane şi asupra căruia se pot dispune operaţiuni sub semnătura a cel 

puţin uneia dintre aceste persoane. 

Potrivit NCC, cotitularii unui cont curent pot dispune în mod individual efectuarea unor operaţiuni în 

cont, dacă a fost convenit acest lucru.  Prin urmare, în lipsa unui astfel de mandat reciproc de 

reprezentare pentru efectuarea operaţiunilor în contul comun, operaţiunile de cont se vor putea efectua 

numai în baza ordinului semnat de toţi cotitularii. 

Solidaritatea cotitularilor unui cont bancar prevăzută de NCC este conformă uzanţelor bancare.  De 

obicei, prin contractul de cont comun cotitularii declară că pentru toate operaţiunile efectuate de ei în 

acest cont vor răspunde solidar şi indivizibil. 

[Art.2187] Acest articol reglementează situaţia titularilor coindivizari.  Este avută în vedere 

situaţia ce se creează prin decesul titularului contului curent, până la momentul efectuării partajului.  În 

această perioadă contul curent bancar va fi deţinut în indiviziune de către moştenitori.  Conform 

Tabelului CDEP, textul este impus din raţiuni de ordin practic, CCI nereglementând în mod expres 

ipoteza contului indiviz.  Soluţiile propuse de NCC preiau regulile indiviziunii, aşa cum acestea se 

regăsesc în practica activităţii bancare. 

Astfel, regula unanimităţii consacrată în materia proprietăţii indivize este menţinută de NCC şi în 

privinţa aprobării operaţiunilor asupra disponibilităţilor din cont, pentru efectuarea acestora fiind 

necesar acordul tuturor coindivizarilor. 

De asemenea, regula potrivit căreia creditorul personal al unuia dintre comoştenitori nu poate urmări 

silit prin poprire soldul creditor al contului indiviz, putând cere doar partajul, respectă regulile privind 

executarea silită a bunurilor în proprietate comună. 

Răspunderea comoştenitorilor este divizibilă în raport cu instituţia de credit pentru soldul debitor al 

contului, cu excepţia cazurilor când prin lege sau convenţie nu se stabileşte altfel. 

Regulile referitoare la indiviziunea contului curent rezultată în urma succesiunii se vor aplica şi în alte 

cazuri de indiviziune între titularii unui cont bancar curent, cu excepţia acelor situaţii unde prin lege se 

dispune altfel. 
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[Art.2188] Acest articol reglementează posibilitatea denunţării unilaterale a contractului de 

cont bancar curent încheiat pe perioadă nedeterminată.  Totuşi denunţarea este condiţionată de un 

termen de preaviz de 15 zile, dacă din contract sau din uzanţe nu rezultă altfel. 

[Art.2189] NCC prevede că, pentru executarea împuternicirilor primite de la client, instituţia 

de credit este ţinută în condiţiile dispoziţiilor prevăzute în materia contractului de mandat.  Înţelegem 

că prin noţiunea de „împuterniciri”, NCC a avut în vedere ordinele care pot fi transmise instituţiei de 

credit de către titularul contului cu privire la disponibilităţile din cont.  Din acest punct de vedere, 

considerăm că formularea textului Art.2189 este perfectibilă. 

Potrivit alin.(2), dacă împuternicirea primită trebuie executată pe o piaţă unde nu există sucursale ale 

instituţiei de credit, NCC prevede posibilitatea pentru aceasta de a împuternici la rândul său o filială a 

sa, o instituţie de credit corespondentă sau o altă instituţie de credit ori o altă entitate agreată de 

titularul de cont şi instituţia de credit.  Notăm că această formulare poate ridica probleme de 

interpretare, în sensul în care nu este clar dacă doar împuternicirea unei „alte instituţii de credit” sau a 

unei „alte entităţi” necesită acordul titularului de cont (varianta preferabilă) sau dacă acest acord este 

necesar şi pentru delegarea împuternicirilor către o filială a instituţiei de credit ori o altă instituţie de 

credit corespondentă.  Propunem reformularea acestei prevederi în sensul clarificării intenţiei 

legiuitorului cu privire la obiectul acordului titularului de cont. 

[Art.2190] Acest articol stabileşte că dreptul la acţiunea în restituirea soldului creditor rezultat 

la închiderea contului curent se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii contului curent.  Din 

punct de vedere procedural, NCC stabileşte că, în cazul în care contul curent a fost închis din iniţiativa 

instituţiei de credit, termenul de prescripţie de 5 ani se calculează de la data la care titularul sau, după 

caz, fiecare cotitular al contului, a fost notificat în acest sens prin scrisoare recomandată cu confirmare 

de primire la ultimul domiciliu sau sediu adus la cunoştinţa instituţiei de credit. 

(b) Secţiunea a 2-a „Depozitul bancar” 

[Impact]  Această secţiune a NCC cuprinde câteva dispoziţii cu privire la depozitul bancar de 

fonduri şi depozitul bancar de titluri.  În ceea ce priveşte depozitul de fonduri, punctul de plecare 

pentru definirea şi stabilirea caracteristicilor principale l-a reprezentat vechea reglementare a 

depozitului bancar, ca varietate a depozitului neregulat.  În considerarea reglementării depozitului de 

titluri, în care obligaţia esenţială este reprezentată de activitatea de administrare desfăşurată de 

instituţia de credit, s-a avut în vedere ca dispoziţiile introduse de NCC cu privire la administrarea 

bunurilor altuia să se aplice mutatis mutadis şi în cazul acestui tip de depozit, în măsura în care nu 

există în contract dispoziţii speciale. 

Consacrarea legislativă în NCC a depozitului de fonduri şi a depozitului de titluri preia trăsăturile 

esenţiale dezvoltate de uzanţele bancare, uzanţe la care face trimitere atunci când părţile nu au stipulat 

în mod expres prevederi cu privire la aspectele indicate. 

Având în vedere caracterul supletiv al acestor norme din NCC, nu anticipăm un impact semnificativ de 

natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar al acestor norme la punerea în aplicare a NCC. 

[Art.2191-2192] În ceea ce priveşte depozitul de fonduri (Art.2191), contractul de depozit bancar a 

fost definit în doctrină ca fiind o varietate a contractului de depozit neregulat încheiat de o instituţie de 

credit, în calitate de depozitar, şi o persoană fizică sau juridică, în calitate de deponent.  Până la 
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intrarea în vigoare a NCC, sediul materiei cu privire la depozitul bancar îl constituie O.G. nr.39/1996, 

care defineşte depozitul bancar ca fiind „orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din 

fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care 

instituţia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, cât şi 

orice obligaţie a instituţiei de credit evidenţiată printr-un titlu de creanţă emis de aceasta”. 

Aşa cum am menţionat mai sus în comentariile privind reglementarea contului curent bancar, credem 

că includerea în NCC a unei definiţii cu privire la depozitul de fonduri (similară cu cea menţionată în 

paragraful anterior), ar aduce un plus de claritate reglementării. 

Reluând prevederile Art.2105 privind caracterul translativ de proprietate al depozitului de „fonduri 

băneşti sau alte asemenea bunuri fungibile şi consumptibile prin natura lor”, Art.2191 alin.(1) 

stabileşte că instituţia de credit dobândeşte proprietatea asupra sumelor de bani depuse.  Fără a face o 

clasificare a tipurilor de depozite de fonduri, NCC precizează posibilitatea stabilirii unui termen la care 

suma să fie restituită, precum şi că deponentul poate solicita oricând restituirea sumelor, cu respectarea 

termenului de preaviz care poate fi stabilit de părţi, sau în lipsă, conform uzanţelor.  Apreciem că 

raţiunea prevederii unui astfel de termen de preaviz constă în protecţia depozitarului, instituţie de 

credit, care ar putea fi prejudiciat printr-o solicitare intempestivă a restituirii sumelor primite în 

depozit.  Cu toate acestea, trimitem la comentariile pe care le-am făcut mai sus cu privire la Art.2184 

în ceea ce priveşte termenul de preaviz aplicabil dreptului titularului de cont de a dispune de sumele 

aflate în soldul creditor al contului curent. 

Pentru a evita neînţelegerile cu privire la locul depunerilor şi retragerilor, NCC dispune la Art.2191 

alin.(2) că depunerile şi retragerile se vor efectua la sediul unităţii operative a „băncii” unde a fost 

constituit depozitul, în lipsă de stipulaţie contrară.  Credem că o astfel de prevedere este inactuală.  

Având în vedere dezvoltarea posibilităţilor de comunicare în mediul electronic, inclusiv cu privire la 

operaţiunile bancare, considerăm că regula în materie ar trebui să instituie posibilitatea clienţilor 

instituţiilor de credit de a efectua operaţiuni bancare la oricare dintre unităţile operative (sucursale sau 

puncte de lucru) ale instituţiei de credit cu care au contractat, dacă părţile nu stabilesc altfel. 

În vederea protejării intereselor deponentului, NCC instituie obligaţia instituţiei de credit de a asigura 

în mod gratuit informarea clientului cu privire la operaţiunile efectuate în conturile sale.  Mai mult, 

este stabilită şi periodicitatea informărilor, acestea realizându-se lunar (dacă părţile nu stabilesc o altă 

frecvenţă a informărilor), în condiţiile şi modalităţile convenite de părţi (Art.2191 alin.(3)). 

În acelaşi timp, Art.2191 alin.(3) face trimitere la anumite prevederi aplicabile contractului de cont 

curent, mai exact la cele referitoare la aprobarea contului.  Considerăm că tehnica legislativă în ce 

priveşte această trimitere este perfectibilă.  În concepţia NCC, contractul de cont curent şi respectiv 

depozitul bancar sunt două instituţii juridice diferite, inclusiv din perspectiva calităţii părţilor 

implicate, a naturii operaţiunilor şi a efectelor juridice.  Cu toate acestea, terminologic există unele 

asemănări, noţiunea de „cont curent” putând induce impresia (incorectă, desigur), a apartenenţei la 

operaţiunile bancare.  Din această perspectivă, credem că trimiterea la prevederile Art.2180, făcută în 

alin.(3) din Art.2191, poate aduce un anumit grad de neclaritate. 

În fond, reglementarea este utilă pentru asigurarea unei certitudini a datelor înscrise în cont, menită a 

remedia inconsecvenţele unei practici judiciare neunitare cu privire la calificarea tăcerii ca dovadă a 

aprobării operaţiunilor efectuate. 
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[Art.2192] Anterior reglementată prin Legea nr.33/1991 privind activitatea bancară176 instituţia 

depozitului de titluri este reintrodusă prin NCC.  Comparativ cu vechea reglementare, NCC nu 

precizează sensul noţiunii de „titluri” sau tipurile de titluri ce pot face obiectul acestui tip de depozit.  

Spre claritatea acestei reglementări, recomandăm introducerea unei definiţii a noţiunii de „titluri”.  

Articolul reglementează constituirea depozitului de titluri, stabilind obligaţia de administrare a 

depozitelor de către instituţia de credit.  În măsura în care aceste titluri sunt de natura instrumentelor 

financiare (valori mobiliare, titluri de participare la organismele de plasament colectiv, instrumente ale 

pieţei monetare etc.), aşa cum acestea sunt definite de Legea nr.297/2004, devin aplicabile prevederile 

Art.28 din Regulamentul nr.32/2006.  Potrivit acestor prevederi, instituţiile de credit pot asigura 

administrarea instrumentelor financiare în contul clienţilor, numai după îndeplinirea unor condiţii 

prealabile din partea instituţiei de credit, şi anume înscrierea în Registrul Comisiei Naţionale a 

Valorilor Mobiliare. 

În considerarea obligaţiei de administrare prevăzută în sarcina instituţiei de credit, acest articol face 

trimitere la prevederile nou introduse de NCC cu privire la administrarea bunurilor altuia.  Având în 

vedere că administrarea poate fi simplă sau deplină, rămâne la latitudinea părţilor să stabilească 

obligaţiile ce ii revin instituţiei de credit în executarea contractului de depozit. 

(c) Secţiunea a 3-a „Facilitatea de credit” 

[Art.2193–2195]  Această secţiune din NCC este dedicată unei specii de contract de credit, 

denumită facilitate de credit, prin care creditorul se obligă „să ţină la dispoziţia” clientului o sumă de 

bani, pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.  Domeniul de aplicare este limitat la creditul 

acordat de instituţiile financiare, respectiv instituţii de credit, instituţii financiare nebancare sau alte 

entităţi autorizate prin lege specială. 

Date fiind complexitatea şi diversitatea tranzacţiilor financiare, a varietăţii structurilor de finanţare, 

precum şi gradul de sofisticare a documentaţiilor de finanţare folosite de instituţiile financiare, suntem 

de părere că impactul intrării în vigoare a acestor prevederi de principiu va fi unul limitat. 

Remarcăm faptul că, deşi Art.2193 se referă la instituţii financiare în general, Art.2195 face referire 

exclusiv la instituţii de credit.  Dat fiind că cele două articole reglementează acelaşi tip de contract, 

credem că referinţa din Art.2195 nu ar trebui să fie limitată la instituţii de credit, ci ar trebui să 

vorbească, la fel ca Art.2193, de instituţii financiare în general. 

O altă problemă de ordin terminologic rezultă din folosirea în Art.2193 a expresiei „se obligă să ţină la 

dispoziţia clienţilor” care, după părerea noastră, descrie insuficient aspectele care compun obligaţia de 

a finanţa asumată de o instituţie financiară.  Astfel, printr-o facilitate de credit, instituţia financiară se 

obligă să pună la dispoziţia împrumutatului sume în limita unui plafon şi, de asemenea, să împrumute, 

în limita plafonului, sumele solicitate de împrumutat prin cererile de utilizare făcute în forma şi cu 

respectarea condiţiilor suspensive agreate.  Recomandăm o reformulare în acest sens a textului 

Art.2193. 

                                                      
176 Legea nr.33/1991 privind activitatea bancară a fost abrogată de Legea nr.58/1998, abrogată la rândul ei prin O.U.G. 
nr.99/2006. 
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[Art.2195] Acest articol reglementează posibilitatea de denunţare unilaterală a contractului de 

facilitate de credit, fiind prevăzut că, în cazul contractelor încheiate pe durată nedeterminată, fiecare 

dintre părţi poate să denunţe contractul, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, dacă din 

contract sau din uzanţe nu rezultă astfel. 

Remarcăm faptul că în documentaţia de finanţare standardizată la nivel internaţional177 nu se regăseşte 

conceptul de denunţare unilaterală a contractului de facilitate de credit.  În situaţia în care 

împrumutatul încalcă obligaţiile asumate prin contract, sancţiunea specifică este aceea a accelerării 

rambursării sumelor împrumutate (echivalentă unei decăderi din termen a împrumutatului), urmată de 

executarea silită a garanţiilor constituite, dacă împrumutatul nu îndeplineşte obligaţia de rambursare.  

Această abordare este esenţial diferită de cea propusă de NCC, dat fiind că presupune menţinerea în 

vigoare a contractului de credit până la îndeplinirea obligaţiilor de rambursare, fiind în interesul 

creditorului ca pe parcursul executării silite anumite clauze contractuale (precum cele privind curgerea 

dobânzilor şi imputarea costurilor de executare) să rămână aplicabile.  Considerăm că ar fi preferabil 

ca prin NCC să fie urmată această abordare, spre reflectarea practicilor acceptate pe pieţele financiare. 

Din aceeaşi perspectivă, punem în discuţie prevederile alin.(3) al Art.2195 cu privire la posibilitatea 

denunţării unilaterale a contractelor de facilitate de credit încheiate pe durată nedeterminată.  Credem 

că modul corect de a pune problema este acela de a da posibilitatea (i) împrumutatului de a rambursa 

sumele împrumutate; şi, respectiv, (ii) finanţatorului de a solicita rambursarea împrumuturilor 

acordate, în orice moment, cu respectarea unui termen de preaviz.  Denunţarea unilaterală a unui 

contract de facilitate de credit ar aduce neclaritate cu privire la îndeplinirea obligaţiilor rămase 

neexecutate la data la care contractul ar fi denunţat (de exemplu, situaţia în care împrumutatul ar 

denunţa unilateral contractul de facilitate de credit fără ca, în prealabil, să fi rambursat toate sumele 

împrumutate şi accesoriile acestora). 

(d) Secţiunea a 4-a „Închirierea casetelor de valori” 

[Art.2196-2198]  Închirierea casetelor de valori este o activitate permisă instituţiilor de 

credit în baza O.U.G. nr.99/2006, neexistând însă o reglementare privind modul de desfăşurare a 

acestei activităţi.  Este de remarcat că termenul folosit în legislaţia instituţiilor de credit este de „casete 

de siguranţă”, prin urmare recomandăm păstrarea acestei terminologii şi înlocuirea expresiei „casete de 

valori” cu „casete de siguranţă”.  De asemenea, trebuie notat faptul că o astfel de activitate poate fi 

desfăşurată şi de alte entităţi, care nu intră sub un regim special de autorizare.  Reglementarea acestui 

tip de contract este, aşadar, binevenită. 

[Art.2196] Având în vedere că acest tip de activitate nu implică în mod obligatoriu obţinerea 

unei autorizaţii, putând fi prestată atât de instituţii de credit, instituţii financiare, dar şi de alte entităţi 

care nu sunt supuse unui regim special de autorizare, considerăm că referirea la o entitate autorizată în 

acest sens poate fi interpretată în mod limitativ, respectiv că o astfel de activitate ar necesita o 

autorizare specială.  Din aceste considerente, recomandăm înlocuirea expresiei „entitate autorizată în 

acest sens” cu „entitate ce prestează astfel de servicii”.  De asemenea, pentru unitate terminologică, 

recomandăm să se precizeze că acestea sunt denumite în continuare „prestator”. 

                                                      
177 Ne referim la documentaţia standard pregătită de Loan Market Association (LMA). 
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[Art.2197-2198]  Sunt reglementate situaţiile când se poate proceda la deschiderea casetei 

atunci când caseta este închiriată mai multor persoane, precum şi în caz de deces, când este necesar 

acordul tuturor celor îndreptăţiţi sau, în lipsă, deschiderea se va face în condiţiile stabilite de instanţa 

de judecată.  În cazul încetării sau reorganizării persoanei juridice, poate solicita deschiderea casetei de 

valori administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. 

Se prevede dreptul prestatorului de a solicita instanţei de judecată, pe cale de ordonanţă preşedinţială, 

autorizarea de a deschide caseta, atunci când clientul nu se prezintă la împlinirea termenului şi nici în 

termen de 3 luni de la notificarea adresată clientului.  În acest caz, deschiderea casetei de valori se face 

în prezenţa unui notar public.  Instanţa de judecată poate să dispună măsuri de conservare, precum şi 

vânzarea acestora pentru acoperirea chiriei, cheltuielilor şi a prejudiciului cauzat prestatorului. 

Reiterăm comentariul cu privire la folosirea termenului de „bancă”, făcând menţiunea că este 

preferabil a se folosi în mod unitar termenul de „instituţie de credit” (aşa cum, spre exemplu, este 

folosit în Art.2196). 

(xvi). Capitolul XVI „Contractul de asigurare” 

[Art.2199-2241]  Reglementarea contractului de asigurare în cadrul NCC reprezintă un 

element de noutate, în linie cu preocuparea legiuitorului de a cuprinde în NCC reglementări cu privire 

la cât mai multe dintre aşa-numitele contracte speciale. 

[Impact]  Până la intrarea în vigoare a NCC, contractul de asigurare este reglementat printr-o 

lege specială, respectiv Legea nr.136/1995, în cadrul capitolului II - Contractul de asigurare, Art.9-47.  

Legea nr.136/1995 cuprinde, în plus faţă de dispoziţiile privind contractul de asigurare, şi dispoziţii 

generale privind activitatea de asigurare şi reasigurare, dispoziţii privind anumite asigurări obligatorii, 

precum şi sancţiuni aplicabile în materie.  În urma intrării în vigoare a NCC, capitolul privind 

contractul de asigurare din Legea nr.136/1995 va fi abrogat, celelalte prevederi rămânând în continuare 

aplicabile. 

Trebuie notat faptul că activitatea de asigurare şi reasigurare este o activitate reglementată şi care se 

desfăşoară sub supravegherea unei autorităţi administrative autonome de specialitate, respectiv 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  Printre atribuţiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor 

se numără şi elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul asigurărilor 

sau care au implicaţii asupra acestui domeniu, precum şi autorizarea entităţilor care desfăşoară 

activităţi în domeniul asigurărilor. 

De asemenea, activitatea de asigurare şi reasigurare este reglementată la nivel european prin 

intermediul mai multor directive pe care statele membre au obligaţia să le transpună în legislaţia 

internă, în termenele stabilite în cadrul respectivelor directive. 

În acest sens, este recomandabil ca reglementarea contractului de asigurare prin NCC să fie 

armonizată, acolo unde se impune, cu legislaţia specială din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, şi 

cu normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, care transpun totodată şi directivele 

europene în domeniul asigurărilor.  Anumite observaţii pe care le vom aduce cu privire la dispoziţiile 

NCC care reglementează contractul de asigurare au în vedere tocmai această necesitate de armonizare. 

Cu privire la acest punct, este de remarcat faptul că, în mod corect, NCC a căutat să reglementeze 

caracterele juridice generale ale contractului de asigurare, condiţiile privind încheierea acestui 
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contract, precum şi efectele sale.  Totodată, prin NCC au fost statuate anumite dispoziţii particulare cu 

privire la anumite specii de contracte de asigurare, considerate a fi mai importante, respectiv 

asigurarea de bunuri, asigurarea de credite şi garanţii şi asigurările de pierderi financiare, asigurarea de 

răspundere civilă, precum şi asigurarea de persoane.  Reglementarea din NCC priveşte doar elemente 

de principiu care definesc aceste specii de contracte, fără a intra în detalii care, de regulă, fac obiectul 

normelor speciale emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  NCC a dedicat, de asemenea, o 

secţiune pentru anumite operaţiuni specifice ale asigurătorilor, respectiv coasigurarea, reasigurarea şi 

retrocesiunea, limitându-se, în schimb, la o definire generală a acestor operaţiuni şi la a statua efectul 

asupra contractului de asigurare. 

În linii generale, NCC a păstrat majoritatea dispoziţiilor privind contractul de asigurare din Legea 

nr.136/1995, modificările (în multe cazuri vizând aspecte de formulare), fiind descrise mai jos.  De 

asemenea, astfel cum am menţionat mai sus, reglementarea contractului de asigurare din NCC 

cuprinde dispoziţii de principiu, evitându-se, pe cât posibil, o suprapunere de reglementări faţă de 

normele speciale emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.  Faţă de cele de mai sus, 

considerăm că acest capitol XVI - Contractul de asigurare, nu va produce un impact legal, instituţional, 

financiar-bugetar sau de resurse umane semnificativ. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.2199-2213]  NCC nu aduce modificări sub aspectul definiţiei contractului de 

asigurare, nici în ceea ce priveşte obligativitatea încheierii sale în forma scrisă.  Se admite posibilitatea 

dovedirii sale prin orice mijloc de probă în cazul dispariţiei documentelor de asigurare atât în caz de 

forţă majoră, cât şi în caz fortuit (prin Legea nr.136/1995 această posibilitate este limitată la situaţiile 

de dispariţie a documentelor de asigurare din cauze de forţă majoră).  Consideram ca fiind binevenită 

extinderea aplicabilităţii acestor dispoziţii privitoare la probă şi la cazul fortuit, cu un mai mare 

potenţial de aplicabilitate în practică. 

Un element de noutate este definirea „contractantului asigurării”, ca fiind „persoana care încheie 

contractul pentru asigurarea unui risc privind o altă persoană ori pentru bunuri sau activităţi ale 

acesteia”.  Înţelegem că legiuitorul a urmărit trasarea unei distincţii între persoana asigurată şi 

persoana care contractează asigurarea unui risc privind o altă persoană.  Remarcăm, totuşi, din 

formularea actuală, că textul lasă impresia că o persoană nu poate contracta asigurarea unui risc 

privind propria persoană, propriile bunuri sau propriile activităţi.  Considerăm că nu aceasta a fost 

intenţia legiuitorului, prin urmare, pentru claritate, fiind recomandabilă o reformulare a acestei 

definiţii, care să indice faptul că prin consacrarea acestei definiţii nu se exclude posibilitatea ca o 

persoană să încheie în mod direct contracte de asigurare cu privire la propria persoană, propriile bunuri 

sau propriile activităţi. 

Art.2201-2202 reglementează elementele ce trebuie să se regăsească în poliţa de asigurare, precum şi 

categoriile de poliţe de asigurare.  Cu privire la Art.2201, având în vedere că poliţa de asigurare este 

doar una dintre formele prin care poate fi dovedită încheierea unui contract de asigurare, care nu este 

asociată obligatoriu oricărui contract de asigurare, considerăm că este preferabilă reglementarea 

actuală din Legea nr.136/1995 care se referă la elementele obligatorii ale unui contract de asigurare (şi 

nu doar ale unei poliţe de asigurare).  Dacă însă legiuitorul a urmărit consacrarea elementelor 

obligatoriu a se regăsi în documentul prin care se constată încheierea contractului de asigurare, atunci 
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o exprimare completă ar fi „poliţa de asigurare sau orice alt document prin care se constată încheierea 

contractului de asigurare” (ex. certificat de asigurare, notă de acoperire – Art.220 alin.(2) NCC). 

[Art.2203-2208]  NCC menţine reglementarea anterioară cu privire la informaţiile ce 

trebuie furnizate de persoana care contractează asigurarea, precum şi desfiinţarea contractului în cazul 

lipsei riscului asigurat.  Cu privire la plata primelor de asigurare, NCC prevede posibilitatea 

asigurătorului de a rezilia contractul atunci când asiguratul nu plăteşte la scadenţă primele, dacă părţile 

nu convin altfel. 

Un element de noutate este reglementarea în cuprinsul Art.2204 a unor cauze speciale de nulitate a 

contractului de asigurare, referitoare la cazul în care asiguratul sau contractantul asigurării, cu rea-

credinţă, face „declaraţii inexacte sau de reticenţă” cu privire la aspecte esenţiale pentru evaluarea 

riscului de către asigurător.  Credem că formularea „declaraţii de reticenţă” este perfectibilă, neavând 

un sens consacrat în legislaţie sau în doctrină, preferabilă fiind exprimarea „declaraţii inexacte sau 

incomplete”. 

Textul instituie şi o excepţie de la efectele generale ale nulităţii contractului, dispunând că „primele 

plătite rămân dobândite asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite până la 

momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate”. 

Tot ca un element de noutate, Art.2204  alin.(2) reglementează situaţiile în care nu poate fi stabilită 

reaua-intenţie a asiguratului sau a contractantului asigurării cu privire la declaraţia inexactă sau „de 

reticenţă”, efectele constatării unei astfel de situaţii fiind limitate la reaşezarea poziţiilor contractuale 

ale părţilor, pentru a reflecta în mod corect realitatea ce a fost iniţial prezentată în mod deformat.  Cu 

privire la situaţia în care asigurătorul constată existenţa unei declaraţii inexacte sau „de reticenţă” 

anterior producerii riscului asigurat, propunem introducerea unui termen până la care asigurătorul să 

fie obligat a notifica asiguratul sau contractantul asigurării cu privire la inexactitatea informaţiilor 

primite, precum şi la consecinţele constatării făcute. 

[Art.2209-2211]  Prevederile Art.2209 reiau textul din Legea nr.136/1995 cu privire la 

denunţarea unilaterală a contractului de asigurare, dar introduc o binevenită explicitare a modului de 

calcul al termenului de preaviz de 20 de zile, precizând că acesta curge de la data primirii notificării de 

către cealaltă parte.  Cu privire la opozabilitatea contractului, se precizează că asigurătorul poate 

invoca toate apărările întemeiate pe contractul încheiat iniţial, fiind mai clar sub acest aspect faţă de 

reglementarea anterioară, care făcea referire doar la posibilitatea de a invoca excepţii. 

[Art.2212] Ca un element de noutate, NCC prevede că asigurătorul poate cesiona contractul de 

asigurare numai cu acordul scris al asiguratului.  Considerăm că o astfel de limitare se impune cu 

privire la cesiuni individuale de asigurări, şi nu cu privire la transferurile de portofolii între asigurători.  

Atât directivele europene178 în materie, cât şi normele emise de Comisia de Supraveghere a 

                                                      
178 A se vedea Directiva Europeană (DE) 73/239/CEE din 24 iulie 1973 privind coordonarea legilor, reglementărilor şi 
prevederilor administrative privind iniţierea şi desfăşurarea activităţii de asigurare directă, alta decât cea de viaţă, publicată în 
Jurnalul Oficial nr.L 228 din 16 august 1973, modificat prin Art.11 din DE 88/357 din 22 iunie 1988 de coordonare a 
dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viaţă, de stabilire a 
dispoziţiilor destinate facilitării exercitării efective a liberei prestări de servicii şi de modificare a Directivei 73/239/CEE, 
publicată în Jurnalul Oficial nr.L 172 din 4 iulie 1988, modificat prin Art.12 şi Art.53 din DE 92/49 CEE din 18 iunie 1992 de 
coordonare a dispoziţiilor legale, de reglementare şi administrative privind asigurarea directă, alta decât asigurarea de viaţă, şi 
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Asigurărilor prevăd posibilitatea efectuării de transfer de portofolii între asigurători, doar cu avizul 

sau, după caz, acordul autorităţilor de supraveghere competente, aceste transferuri fiind automat 

opozabile deţinătorilor poliţelor de asigurare, asiguraţilor şi tuturor persoanelor cu drepturi sau 

obligaţii care rezultă din contractele transferate.  De asemenea, conform normelor amintite, 

asigurătorul cesionar are obligaţia să înştiinţeze asiguraţii, contractanţii şi beneficiarii contractelor de 

asigurare cu privire la transfer, aceştia având dreptul să denunţe contractele într-un anumit termen.  

Astfel, pentru a nu extinde cerinţa obţinerii acordului prealabil al asiguratului şi în cazul unor 

transferuri de portofolii, se impune precizarea în mod expres în NCC a faptului că acordul scris al 

asiguratului nu este necesar în cazul transferului de portofolii între asigurători, care se va efectua în 

conformitate cu normele adoptate de organul de stat în a cărui competenţă, potrivit legii, intră 

supravegherea activităţii din domeniul asigurărilor. 

[Art.2213] NCC prevede în mod expres că asigurările obligatorii se reglementează prin legi 

speciale, fără a mai reglementa în corpul său tipurile de asigurări obligatorii. 

(b) Secţiunea a 2-a „Asigurarea de bunuri” 

[Art.2214-2220]  Această secţiune reglementează particularităţile asigurării de bunuri, 

menţinând în mare parte dispoziţiile din Legea nr.136/1995.  Un element important de noutate este 

faptul că se instituie regula că înstrăinarea bunului asigurat nu determină încetarea contractului de 

asigurare, care va produce efecte între asigurator şi dobânditor, dacă nu s-a convenit altfel.  În 

reglementarea Legii nr.136/1995 este prevăzut principiul opus, respectiv că înstrăinarea bunului 

asigurat duce la rezilierea contractului, dacă nu s-a convenit altfel prin contractul de asigurare.  Noul 

principiu introdus de NCC este binevenit, fiind de natură să ofere o protecţie sporită asiguraţilor şi 

contractanţilor asigurării care plătesc prime de asigurare pentru perioade de timp mai lungi, noul 

proprietar al bunului putând să beneficieze în continuare de asigurarea contractată de vânzător.  Se 

prevede totuşi obligaţia asiguratului de a comunica asiguratorului înstrăinarea survenită şi 

dobânditorului existenţa contractului de asigurare, în caz contrar asiguratul rămânând obligat să 

plătească primele care devin scadente ulterior datei înstrăinării. 

(c) Secţiunea a 3-a „Asigurările de credite şi garanţii şi 

asigurările de pierderi financiare” 

[Art.2221-2222]  Se menţine regula care impune ca, într-un contract de asigurare directă de 

credite şi garanţii prin care se acoperă riscul ca un debitor al asiguratului să nu plătească un credit care 

i s-a acordat, asigurătorul să nu poată condiţiona plata indemnizaţiei de asigurare de declanşarea de 

către asigurat împotriva acelui debitor a procedurilor de reparare a prejudiciului, inclusiv prin 

executare silită (Art.2221). 

                                                                                                                                                                      

de modificare a directivelor 73/239/CEE şi 88/357/CEE, publicată în Jurnalul Oficial nr.L 228 din 11 august 1992, precum şi 
DE 2002/83 din 5 noiembrie 2002 privind asigurarea de viaţă, publicată în Jurnalul Oficial nr.L 345 din 19 decembrie 2002.  
Prevederile cu privire la transferurile de portofolii intre asigurări sunt menţinute de Directiva 2009/138/CE din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) care 
abrogă directivele menţionate mai sus cu începere de la 1 noiembrie 2010. 
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Cu privire la asigurările de pierderi financiare, se aduce o clarificare binevenită, în sensul că acestea 

acoperă nu doar pierderea de profit (cum era prevăzut în reglementarea anterioară), ci orice beneficiu 

nerealizat (Art.2222). 

(d) Secţiunea a 4-a „Asigurarea de răspundere civilă” 

[Art.2223-2226]  Cu privire la asigurarea de răspundere civilă, se elimină referirile la 

situaţiile specifice asigurării obligatorii, în particular cu privire la modalitatea de stabilire a 

despăgubirii.  Astfel, se instituie principiul că despăgubirea se stabileşte prin convenţia părţilor, 

inclusiv asiguratul (ceea ce reprezintă un element de noutate faţă de reglementarea din Legea 

nr.136/1995), şi doar în caz de neînţelegere, prin hotărâre judecătorească.  Posibilitatea de stabilire a 

despăgubirii prin înţelegerea părţilor nu era prevăzută expres în reglementarea anterioară, această 

precizare din NCC fiind importantă pentru soluţionarea amiabilă a cazurilor de răspundere civilă. 

(e) Secţiunea a 5-a „Asigurarea de persoane” 

[Art.2227-2238] NCC reglementează noţiunea de contract de asigurare de persoane prin care 

asigurătorul se obligă să plătească indemnizaţia de asigurare în caz de deces, de ajungere la o anumită 

vârstă şi de invaliditate, precum şi alte cazuri reglementate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor 

(Art.2227). 

Trebuie remarcat că noţiunea de asigurare de persoane nu se regăseşte ca atare în legislaţia specială a 

asigurărilor, care împarte asigurările în două mari categorii, asigurări de viaţă şi asigurări generale.  

Tipurile de asigurări incluse de NCC în noţiunea de asigurare de persoane se regăsesc în legislaţia 

specială atât sub categoria asigurărilor de viaţă, cât şi parţial în categoria asigurărilor generale (în acest 

caz doar asigurări de accidente şi de sănătate). 

Asigurătorii sunt obligaţi să efectueze încadrarea contractelor de asigurare în categoriile şi clasele de 

asigurări reglementate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, având în vedere că pot asigura 

riscuri numai din clasele de asigurări pentru care au fost autorizaţi. 

Din această perspectivă, formularea anterioară din Legea nr.136/1995 reflectă îndeaproape clasificările 

din legislaţia specială în domeniu, Art.31 din Legea nr.136/1995 (ce va fi abrogat ca urmare a intrării 

in vigoare a NCC) precizând că secţiunea de asigurări de persoane se referă la categoria asigurărilor de 

viaţă, iar din categoria asigurărilor generale, la asigurările de accidente şi boală şi la asigurările de 

sănătate.  Astfel, deşi poate fi păstrată noţiunea de „asigurare de persoane”, recomandăm ca trimiterile 

din cuprinsul său să reflecte clasele de asigurări astfel cum sunt ele reglementate de legislaţia specială. 

În acest sens, recomandăm ca Art.2227 să  precizeze că prin acest contract asigurătorul se obligă să 

plătească indemnizaţia de asigurare în cazul producerii riscului asigurat în categoria asigurărilor de 

viaţă, iar din categoria asigurărilor generale, în clasele de asigurări de accidente şi boală şi asigurări de 

sănătate, precum şi în alte cazuri reglementate de către organul de stat în a cărui competenţă, potrivit 

legii, intră supravegherea activităţii din domeniul asigurărilor. 

[Art.2228] Ca un element de noutate, NCC a introdus condiţia ca asigurarea în vederea unui 

risc privind o persoană, alta decât aceea care a încheiat contractul de asigurare să fie valabilă numai 

dacă a fost consimţită în scris de acea persoană.  Anterior, riscul privind o altă persoană putea fi 

asigurat în condiţiile contractului de asigurare, fără a fi menţionată în mod expres condiţia obţinerii 

consimţământului acestei alte persoane.  Considerăm binevenită introducerea acestei cerinţe, având în 
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vedere faptul că pe parcursul derulării contractului de asigurare, există anumite obligaţii şi drepturi 

care se aplică persoanei asigurate. 

[Art.2229] NCC păstrează termenul de denunţare unilaterală de care beneficiază asiguratul în 

cadrul unui contract de asigurare de viaţă, cu excluderea contractelor care au o durată de 6 luni sau mai 

mică.  Această reglementare corespunde şi cu prevederile directivelor europene aplicabile. 

[Art.2238] Obligaţia de informare prevăzută în acest articol reia textul similar din Legea 

nr.136/1995, fiind de asemenea reglementată atât prin norme speciale adoptate de Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor,179 cât şi prin directivele europene în domeniu.180  Este de remarcat că 

modul de formulare al obligaţiei de informare diferă de aceste norme speciale, fiind de dorit să existe o 

reglementare unitară în sensul preluării formulărilor propuse de normele speciale, acestea fiind mai 

actuale, armonizate cu directivele europene.  Spre exemplificare, în NCC se prevede obligaţia de a 

prezenta beneficiile rezultate din valorificarea rezervelor tehnice, în timp ce normele speciale prevăd 

obligaţia de a prezenta fiecare beneficiu, indiferent de sursă.  Ca un alt exemplu, NCC prevede 

obligaţia de a prezenta elementele de calcul al indemnizaţiilor de asigurare cu indicarea sumelor de 

răscumpărare, a sumelor asigurate reduse, precum şi a nivelului până la care acestea sunt garantate.  

Normele emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu se referă la o obligaţie de a prezenta 

elementele de calcul ale indemnizaţiei, fiind făcută referire doar la prezentarea celorlalte elemente 

specifice, respectiv indicarea valorii de răscumpărare totale, a sumelor de asigurare reduse precum şi a 

nivelului până la care acestea sunt garantate pentru fiecare an de asigurare.  În acest sens, 

recomandarea noastră este de a corela în cât mai mare măsură prevederile NCC cu cele din legislaţia 

secundară, sau de a menţine în NCC doar o prevedere generală, privind obligaţia de informare 

prealabilă care revine asiguratorilor, în condiţiile descrise de normele speciale emise de Comisia de 

Supraveghere a Asigurărilor, norme ce se pot modifica periodic, în funcţie de evoluţia legislaţiei 

europene în domeniu. 

(f) Secţiunea a 6-a „Coasigurarea, reasigurarea şi 

retrocesiunea” 

[Art.2239-2241]  NCC a preluat definirea coasigurării, astfel cum se regăseşte şi în 

legislaţia specială din domeniul asigurărilor.181  Cu privire la reasigurare, NCC a optat pentru 

menţinerea definiţiei din Legea nr.136/1995, care nu corespunde însă definiţiei prevăzute de legislaţia 

specială, respectiv Legea nr.32/2000, care preia definiţia din directivele europene. 

Astfel, NCC defineşte reasigurarea ca fiind operaţiunea de asigurare a unui asigurător, în calitate de 

reasigurat, de către un alt asigurător, în calitate de reasigurător, în timp ce legislaţia specială se referă 

la reasigurare ca la operaţiunea de preluare a riscurilor cedate de un asigurător/reasigurător.  

Considerăm că această din urmă definiţie din legislaţia specială descrie cu mai multă acurateţe 

                                                      
179 A se vedea Ordinul nr.23/2009. 
180 A se vedea Art.36 şi Anexa 3 punctul A din Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
noiembrie 2002 privind asigurarea de viață, precum şi Art.185 din Directiva 2009/138/CE din 25 noiembrie 2009 privind 
accesul la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) care abrogă directiva 
menţionată mai sus cu începere de la 1 noiembrie 2010. 
181 A se vedea definiţiile din Legea nr.32/2000, precum şi din Directiva 2009/138/CE din 25 noiembrie 2009 privind accesul 
la activitate și desfășurarea activităţii de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare). 



 

384 
 

operaţiunea de reasigurare, întrucât esenţa reasigurării constă în transmiterea riscurilor către o societate 

de reasigurare, cedarea putând fi efectuată atât de un asigurător, cât şi de un reasigurător (acest din 

urmă caz fiind definit şi ca o retrocesiune). 

În acest sens, recomandăm ca NCC să preia această definiţie a operaţiunii de reasigurare. 

(xvii). Capitolul XVII” Contractul de rentă viageră” 

[Art.2242-2253]  Ca un comentariu general, reglementarea din NCC cu privire la contractul 

de rentă viageră nu diferă substanţial de principiile esenţiale reglementate actualmente de CC (unde 

contractul de rentă viageră este reglementat sub denumirea de „contract de rendită pe viaţă” la 

Art.1639-1651).  Preluând în mare parte comentariile din doctrină, precum şi soluţiile propuse de 

practica judiciară, NCC aduce un plus de reglementare faţă de prevederile anterioare. 

Un important element de noutate adus de NCC constă în însoţirea contractelor de rentă viageră de un 

privilegiu sau, după caz, de o ipotecă legală similară aceleia de care beneficiază vânzătorul pentru 

plata preţului. 

[Impact]  Datorită naturii pur teoretice a modificărilor din NCC cu privire la contractul de 

rentă viageră, nu identificăm un impact semnificativ de natură instituţională, de personal sau financiar-

bugetar al acestor norme la punerea în aplicare a NCC. 

[Art.2242] Având în vedere că în actuala reglementare nu există o definiţie a contractului de 

rentă viageră, cea propusă de NCC este una preluată din doctrină.  Definiţia este menită să indice 

calitatea părţilor şi surprinde, în acelaşi timp, obligaţia principală a contractului de rentă viageră, 

respectiv efectuarea unor prestaţii periodice de către debirentier, constând în sume de bani sau alte 

bunuri fungibile.  NCC instituie o prezumţie relativă cu privire la durata contractului de rentă viageră, 

şi anume că, dacă părţile nu prevăd constituirea rentei viagere pe durata vieţii debirentierului sau a 

unei terţe persoane determinate, aceasta se va considera constituită pe durata vieţii credirentierului. 

[Art.2243-2247]  Ca şi în reglementarea actuală, renta viageră se poate constitui cu titlu 

oneros sau cu titlu gratuit, dar potrivit NCC titlul oneros nu mai este regula.  În opinia noastră, se 

menţine cerinţa actuală că renta viageră constituită cu titlu oneros trebuie să respecte condiţiile de 

formă cerute pentru donaţie, dar nu în mod expres, regula rezultând prin interpretare din Art.2243 

alin.(2), care prevede (similar cu Art.1643 alin.(2) CC), că, atunci când renta este stipulată în favoarea 

unui terţ, chiar dacă acesta o primeşte cu titlu gratuit, contractul nu va fi supus formei prevăzute pentru 

donaţie - rezultând, per a contrario, că această formă va fi cerută în celelalte cazuri de rentă viageră 

constituită cu titlu oneros.  În concordanţă cu prevederea anterioară, NCC stabileşte posibilitatea 

constituirii rentei viagere în favoarea mai multor persoane, iar ca un răspuns la întrebarea deseori 

întâlnită în practică, NCC stabileşte că plata este indivizibilă în privinţa credirentierilor în măsura în 

care nu s-a convenit altfel (Art.2245).  Ca element de noutate, se prevede expres că, în situaţia 

constituirii rentei pe durata vieţii mai multor persoane, obligaţia de plată a rentei încetează la data la 

care decedează ultima dintre aceste persoane (Art.2244);  soluţia este preluată din doctrină, care a 

considerat că moartea unui credirentier nu duce la stingerea parţială a rentei, aceasta urmând a fi plătită 

integral supravieţuitorului.  Contractul este nul absolut dacă renta se constituie pe durata vieţii unei 

persoane decedate la data încheierii contractului (Art.2246), şi lipsit de efecte în cazul constituirii 

rentei viagere în favoarea unei persoane care la data încheierii contractului suferea de o boală letală din 
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cauza căreia a murit în interval de cel mult 30 de zile de la această dată, faţă de 20 de zile, termen 

prevăzut de vechea reglementare (Art.2247).182 

[Art.2248] NCC stabileşte regula că, în lipsa unei stipulaţii contrare în contract, ratele de rentă 

se plătesc trimestrial în avans, iar în situaţia în care credirentierul decedează înainte de expirarea 

perioadei pentru care renta s-a plătit în avans, debirentierul nu poate cere restituirea sumei plătite 

aferente perioadei în care creditorul nu a mai fost în viaţă.  Cu privire la indexarea ratelor de rentă, 

dacă în actuala reglementare riscul deprecierii monedei naţionale era suportat de către credirentier, 

potrivit NCC, ratele se indexează în funcţie de rata inflaţiei.183  Textul nu este, însă, imperativ. 

[Art.2249] O altă inovaţie constă în garanţiile de care se bucură credirentierul în cazul rentei 

constituite cu titlu oneros, textul făcând trimitere la Art.1723 NCC care consacră, cu titlu de normă 

generală în materia vânzării, dreptul vânzătorului la privilegiu sau, după caz, ipotecă legală asupra 

bunului vândut pentru garantarea obligaţiei de plată a preţului.  Textul îşi va găsi aplicarea, de 

exemplu, în situaţiile în care credirentierul se obligă la transferul dreptului de proprietate asupra unui 

imobil, caz des întâlnit în practică.  În considerarea caracterului aleatoriu al contractului de rentă 

viageră, alin.(2) al aceluiaşi articol prevede că, în vederea înscrierii ipotecii legale care însoţeşte renta 

viageră cu titlu oneros, nu este necesară declararea valorii creanţei garantate. 

[Art.2250] Menţinând soluţiile existente, NCC detaliază asupra modalităţii de executarea silită 

a ratelor de rentă, credirentierul având dreptul să ceară sechestrul şi vânzarea bunurilor debirentierului 

până la concurenţa unei sume suficiente pentru a asigura plata rentei pe viitor (alin.(1)), suma obţinută 

în urma vânzării se consemnează la o instituţie de credit în vederea efectuării plăţilor către credirentier 

(alin.(3)).  Stabilirea acestei sume se face prin expertiză întocmită în conformitate cu metodologia de 

calcul aplicabilă în cazul asigurărilor de viaţă (alin.(2)). 

[Art.2251] Cu privire la rezoluţiunea contractului de rentă viageră şi efectele acesteia, NCC 

menţine parţial prevederile actuale, în sensul că, pe de o parte, prevede că rezoluţiunea unei rente 

viagere constituite cu titlu oneros poate fi cerută de credirentier dacă debirentierul nu depune garanţia 

promisă în vederea executării obligaţiei sale sau o diminuează (corespunzând soluţiei din Art.1646 

CC), dar, pe de altă parte, dă credirentierului dreptul la rezoluţiune şi pentru neexecutarea culpabilă a 

obligaţiei de plată a rentei de către debirentier, o astfel de rezoluţiune fiind interzisă expres de 

Art.1647 CC.184  Cu privire la efectele rezoluţiunii, alin.(3) al textului codifică opinia majorităţii 

doctrinei, în sensul nerestituirii ratelor de rentă deja plătite în lipsa unei stipulaţii contrare. 

[Art.2252,2253]  NCC preia soluţiile existente cu privire la „irevocabilitatea” contractului 

de rentă viageră şi insesizabilitatea rentei.  Având în vedere caracterul aleatoriu al contractului de rentă 

viageră, Art.2252, similar cu Art.1648 CC, stabileşte că debitorul nu se poate libera de plata rentei prin 

restituirea capitalului şi chiar renunţând la restituirea ratelor plătite, rămânând obligat la plata rentei, 

                                                      
182 Notăm că Proiectul LPA NCC propune, în mod corect, modificarea denumirii marginale a Art.2247, înlocuind 
„Constituirea în favoarea unei persoane afectate de o boală letală” cu „Constituirea pe durata vieţii unei persoane afectate de 
o boală letală” 
183 Această modificare apare ca o consecinţă a doctrinei care admite posibilitatea revizurii ratelor de rentă nu numai în baza 
unei clauze exprese stipulate în contractul de rentă viageră dar şi pe cale judecătorească, prin hotărâre. 
184 Proiectul LPA NCC propune modificarea textului, în sensul ca rezoluţiunea să poată fi cerută în caz de neexecutare „fără 
justificare”, cu trimitere implicită la cauzele care justifică neexecutarea contractelor prevăzute de NCC. 
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oricât de oneroasă ar deveni aceasta pentru debirentier.  Potrivit Art.2253, numai renta constituită cu 

titlu gratuit poate fi declarată insesizabilă prin contract (similar cu Art.1650 CC), urmând ca, şi în acest 

caz, creditorii să o poată, totuşi, urmări, cu respectarea nevoilor de întreţinere ale credirentierului, 

stabilite în condiţiile Art.2257 alin.(2) la care se face trimitere. 

(xviii). Capitolul XVIII „Contractul de întreţinere” 

[Art.2254-2263] Creaţie a practicii şi doctrinei fără reflectare în actualul CC, contractul de 

întreţinere îşi găseşte consacrarea legislativă în NCC.  În lipsa unei reglementări legale, principala 

dificultate întâlnită în practică a fost delimitarea acestui contract de alte contracte civile, cum ar fi 

contractul de vânzare-cumpărare, contractul de donaţie, contractul de rentă viageră, precum şi de 

obligaţia legală de întreţinere.  Prevederile introduse în NCC preiau trăsăturile esenţiale ale 

contractului de întreţinere dezvoltate de practica judiciară şi doctrină, delimitându-l mai pregnant de 

renta viageră şi obligaţia legală de întreţinere şi creând un sistem unitar de reguli aplicabile acestui 

contract des întâlnit în practică. 

[Impact]  Întrucât noua reglementare încorporează doctrina şi practica existente în materia 

contractului de întreţinere, nu estimăm un impact de resurse umane sau financiar-bugetar la 

implementare. 

NCC defineşte contractul de întreţinere pornind de la structura propusă contractului de rentă viageră 

(Art.2254).  Din definiţie rezultă că prestarea întreţinerii şi a îngrijirii se poate realiza pe o durată 

determinată, neavând în mod necesar caracter viager, acest aspect fiind numai de natura, nu de esenţa 

contractului.  În măsura în care părţile nu au prevăzut durata întreţinerii, sau a fost prevăzut numai 

caracterul viager al acesteia, NCC instituie prezumţia relativă conform căreia întreţinerea este datorată 

pentru toată durata vieţii creditorului.  Tot în cadrul definiţiei este marcată întinderea obligaţiei 

întreţinătorului de a efectua atât prestaţii necesare întreţinerii, cât şi îngrijirii, codificând soluţiile din 

practică în sensul că obligaţia de întreţinere trebuie să fie cât mai cuprinzătoare. 

Un important element de noutate constă în transformarea contractului de întreţinere într-un contract 

solemn, indiferent dacă este cu titlu gratuit sau oneros, şi indiferent dacă, în cazul contractului cu titlu 

oneros, bunul este imobil sau nu (Art.2255).  Notăm că şi în practica actuală contractele de întreţinere 

se încheie în cele mai multe cazuri în formă autentică.  Având în vedere asemănările dintre contractul 

de întreţinere şi cel de rentă viageră, Art.2256 face trimitere la anumite prevederi aplicabile acestuia, 

care se vor aplica corespunzător şi contractului de întreţinere (constituirea cu titlu oneros sau cu titlu 

gratuit, constituirea pe durata vieţii mai multor persoane, constituirea în favoarea mai multor persoane, 

nulitatea întreţinerii stabilite în favoarea unei persoane decedate sau care suferă de o boală letală, 

rezoluţiunea la cererea creditorului şi irevocabilitatea.  Notăm că trimiterea nu include şi Art.2249, 

deşi doctrina reţinuse că şi creditorul obligaţiei de întreţinere se bucură de privilegiul legal al 

vânzătorului.  În lipsa unei stipulaţii contrare, obligaţia este indivizibilă atât în privinţa creditorilor, cât 

şi a debitorilor (Art.2256 alin.(2)). 

În stabilirea întinderii obligaţiei de întreţinere, Art.2257 prevede că debitorul întreţinerii datorează 

prestaţii stabilite în mod echitabil, ţinându-se seama de valoarea capitalului şi de condiţia socială 

anterioară a creditorului întreţinerii, spre deosebire de vechea practică, care stabilea calitatea 

întreţinerii în funcţie de nevoile şi de mijloacele debitorului întreţinerii.  Debitorul este obligat să 

asigure, pe lângă obligaţiile cu caracter alimentar, şi îngrijirile şi cheltuielile în caz de boală, iar, în 
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cazul în care întreţinerea are caracter viager, sau dacă creditorul decedează în cursul duratei 

contractului, debitorul are obligaţia să îl înmormânteze.  În considerarea caracterului aleatoriu al 

întreţinerii, Art.2257 alin.(3) prevede că întreţinerea continuă a fi datorată în aceeaşi măsură, chiar 

dacă, în cursul executării contractului, bunul care a constituit capitalul a pierit total sau parţial ori şi-a 

diminuat valoarea, dintr-o cauză pentru care creditorul întreţinerii nu este ţinut să răspundă.  Ca 

element de noutate, Art.2257 alin.(5) prevede expres nulitatea clauzei prin care creditorul întreţinerii 

se obligă la prestarea unor servicii. 

Caracterul incesibil şi insesizabil al întreţinerii, prevăzut la Art.2258, vine ca o prelungire naturală a 

caracterului intuitu personae al contractului de întreţinere, caracter menţinut şi expres prevăzut de 

NCC. 

În vederea protecţiei creditorilor părţilor, NCC stabileşte că părţile nu se pot prevala de caracterul 

personal al contractului de întreţinere şi nu pot invoca această prevedere în cadrul acţiunilor în 

revocarea contractului sau acţiunii oblice introduse pentru executarea sa (Art.2259). 

Ca excepţie de la regula irevocabilităţii contractului de întreţinere, prevăzută prin normă de trimitere la 

Art.2252 referitor la renta viageră, NCC instituie un caz special de revocare în beneficiul debitorilor 

obligaţiei legale de întreţinere datorate de creditorul întreţinerii convenţionale, dacă, prin executarea 

obligaţiei contractuale, acesta s-a lipsit de mijloacele necesare îndeplinirii obligaţiei de a asigura 

alimente (Art.2260).  Această acţiune în revocare poate fi promovată chiar dacă nu există fraudă din 

partea debitorului întreţinerii contractuale, şi indiferent de momentul încheierii contractului.  Potrivit 

alin.(3) al textului, instanţa poate, din oficiu, dar numai cu acordul debitorului întreţinerii contractuale, 

să îl oblige pe acesta din urmă să asigure alimente persoanelor faţă de care creditorul are o astfel de 

obligaţie legală, fără ca în acest mod să fie diminuate prestaţiile datorate creditorului întreţinerii. 

Art.2261 permite înlocuirea întreţinerii în natură cu o sumă de bani corespunzătoare, numită rentă, în 

două situaţii:  atunci când prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din 

motive obiective, sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi.  În 

caz de culpă a părţilor în prestarea sau primirea în natură a întreţinerii, instanţa poate majora sau 

diminua cuantumul sumei de bani care înlocuieşte prestaţia de întreţinere.  În măsura în care 

întreţinerea a fost înlocuită cu o sumă de bani, NCC prevede că sunt aplicabile dispoziţiile care 

reglementează contractul de rentă viageră, obligaţia de plată a rentei rămânând indivizibilă dacă nu s-a 

prevăzut altfel (Art.2262). 

Art.2263 stabileşte cazurile de încetare a contractului de întreţinere, şi anume:  expirarea duratei pentru 

care a fost încheiat contractul;  decesul creditorului (soluţie existentă şi în practica şi în doctrina 

actuale) (alin.(1));  şi rezoluţiunea, atunci când comportamentul celeilalte părţi face imposibilă 

executarea contractului în condiţii conforme bunelor moravuri (alin.(2)), şi atunci când se întemeiază 

pe neexecutarea culpabilă a obligaţiei de întreţinere, caz în care rezoluţiunea nu poate fi decât 

judiciară, pactele comisorii care permit rezoluţiunea convenţională fiind considerate nule (alin.(3)).185  

Alin.(7) al textului menţionează, prin trimitere la Art.2261, că nu poate solicita rezoluţiunea 

contractului pentru cazurile în care aceasta nu se mai poate primi în natură din motive obiective sau la 

                                                      
185 Ca în multe alte situaţii în care NCC foloseşte noţiunea de „neexecutare culpabilă”, Proiectul LPA NCC propune ca 
rezoluţiunea să poată fi cerută în caz de neexecutare „fără justificare”. 
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decesul debitorului, cazuri care justifică însă înlocuirea întreţinerii prin rentă.  În cazul rezoluţiunii 

pentru neexecutare sau pentru imposibilitatea executării conform bunelor moravuri, oferta de 

întreţinere făcută de către debitor după introducerea acţiunii nu poate împiedica rezoluţiunea (alin.(4)), 

şi debitorul nu poate solicita restituirea prestaţiilor deja executate (alin.(5)).  Dreptul la acţiunea în 

rezoluţiune se transmite moştenitorilor (alin.(6)). 

(xix). Capitolul XIX „Jocul şi pariul” 

[Art.2264-2266] Perspectiva NCC asupra contractelor de joc şi pariu păstrează atât caracterul 

lapidar al reglementarii actualei legislaţii (Art.1636-1638 CC), cât şi liniile generale stabilite de către 

aceasta. 

[Impact]  Întrucât noua reglementare nu diferă în mod semnificativ de sistemul normativ 

actual, nu estimăm un impact notabil de natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar în 

această materie. 

Astfel, Art.2264 NCC menţine refuzul de a recunoaşte dreptul la acţiune („excepţia de joc”) şi la 

repetiţiune al câştigătorului, în caz de plată de bunăvoie, în mod corespondent Art. 1636 CC.  Totuşi, 

alin.(2) al Art.2264 NCC introduce posibilitatea repetiţiunii în cazul în care plătitorul era lipsit de 

capacitate de exerciţiu ori avea capacitate de exerciţiu restrânsă. 

Cu caracter de noutate, alin.(3) al acestui articol prevede că datoriile născute din contractul de joc sau 

pariu nu pot face obiect al tranzacţiei, recunoaşterii de datorie, compensaţiei, novaţiei, remiterii de 

datorie cu sarcină ori altor asemenea acte juridice.  Reglementarea pare a fi o extensie a dorinţei 

legiuitorului de a descuraja contractele de joc, ce pot duce la apariţia ludopatiei;  totuşi, este greu de 

înţeles justificarea pentru care o recunoaştere expresă de datorie nu ar transforma obligaţia naturală 

rezultată din joc sau pariu într-una civilă perfectă. 

Normă de excepţie faţă de Art.2264 NCC, Art.2265 NCC reglementează pariurile în cazul 

competiţiilor sportive într-un mod similar Art.1637 CC, codificând opinia doctrinei potrivit căreia 

regimul derogatoriu impus de acest text legal operează doar în cazul participanţilor la jocul sportiv, nu 

şi al spectatorilor.  De asemenea, în cazul în care suma pariului este excesivă, alin.(2) al articolului 

conferă instanţei de judecată vocaţia de a reduce această sumă sau de a respinge acţiunea 

câştigătorului.  În fine, alin.(3) al Art.2265 NCC reprezintă o reglementare nouă, codificându-se 

inadmisibilitatea invocării excepţiei de joc de către intermediarii legal autorizaţi, profesionişti ai unui 

asemenea contract, împotriva pariorilor. 

Art.2266 NCC reglementează o altă situaţie de excepţie de la prevederile generale ale Art.2264 NCC, 

anume situaţia raporturilor de drept material desfăşurate în baza unor jocuri/pariuri autorizate.  Textul 

legal al NCC trebuie analizat ţinând cont de prevederile curente ale O.U.G. nr.77/2009, lex specialis 

faţă de CC, care nu menţine prevederile cu privire la excepţia de joc şi de repetiţiune.  Această 

omisiune a condus literatura juridică la a afirma că regula lipsei acţiunii câştigătorului împotriva 

pierzătorului nu îşi găseşte aplicare în domeniul pariurilor autorizate, inclusiv în contextul legislaţiei 

actuale, efect direct al principiului specialia generalibus derogant. 
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(xx). Capitolul XX „Tranzacţia” 

[Art.2267-2278]  Reglementarea NCC asupra contractului de tranzacţie corespunde în mare 

parte celei actuale, asupra căreia a operat mai ales prin clarificarea legală a unor situaţii întâlnite în 

practică.  Aflată la hotarul dintre dreptul civil şi dreptul procesual civil, dispoziţiile cu privire la 

tranzacţie se completează cu normele procesuale oferite de Art.432-435 NCPC. 

[Impact]  Având în vedere faptul că reglementarea NCC nu modifică în mod semnificativ 

construcţia juridică a acestui contract din legislaţia actuală, nu anticipăm un impact semnificativ de 

natură instituţională, de personal sau financiar-bugetar, care să fie generat de punerea în aplicare a 

prevederilor NCC. 

[Art.2267] Textul legal oferă o definiţie salutară a contractului de tranzacţie, o îmbunătăţire 

evidentă a actualului Art.1704 CC.  Reglementarea porneşte de la definiţia oferită de către literatura 

juridică în legătură cu acest tip de contract, incluzând cerinţele existenţei  (i) unui litigiu,  (ii) a 

acordului părţilor de a preîntâmpina sau pune capăt litigiului, precum şi  (iii) a unor concesii reciproce 

sau renunţări reciproce la drepturi ori a unor transferuri de drepturi de la o parte la cealaltă. 

Art.2143 NCC aduce o serie de elemente de noutate faţă de actuala construcţie legală a tranzacţiei.  

Precizând expres că tranzacţia poate fi încheiată inclusiv în faza executării silite, reglementarea NCC 

dezavuează principiul conform căruia soluţionarea definitivă a disputei în faţa instanţei judecătoreşti 

împiedică încheierea ulterioară a unei astfel de înţelegeri.  Acest amendament este unul lăudabil, faza 

executării silite fiind recunoscută, de altfel, chiar de literatura juridică curentă ca parte componentă a 

noţiunii de „proces civil”. 

[Art.2268] Domeniul de aplicare a contractului de tranzacţie este definit în mod echivalent cu 

actuala reglementare (Art.1706-1707 CC), NCC clarificând suplimentar că „nu se poate tranzacţiona 

asupra capacităţii sau stării civile a persoanelor”. 

[Art.2269] Reglementarea constituie un element de noutate pentru figura juridică a tranzacţiei, 

statuând un nou caracter juridic de esenţa acesteia, anume indivizibilitatea obiectului său.  În absenţa 

unei stipulaţii exprese contrare, desfiinţarea în parte a obiectului tranzacţiei nu va fi posibilă.  

Clarificarea acestui subiect este meritorie, evitându-se astfel o jurisprudenţă care ar fi putut fi 

divergentă, chiar dacă anumite voci doctrinare se pronunţaseră deja în acelaşi sens, în condiţiile 

legislaţiei curente. 

[Art.2270-2272] Cele trei articole conţin reglementări echivalente actualului CC în ceea ce priveşte 

întinderea tranzacţiei (Art.2270 NCC, Art.1709 şi Art.1710 CC), capacitatea de exerciţiu a părţilor 

semnatare (Art.2271 NCC, Art.1706 CC) şi cerinţa formei scrise ad probationem (Art.2272 NCC, 

Art.1705 CC). 

[Art.2273-2277] Această porţiune a reglementării NCC are meritul de a prezenta o viziune mai 

structurată şi mai precisă a legiuitorului asupra cauzelor de nulitate ale contractului de tranzacţie, faţă 

de normele actuale cuprinse în Art.1712-1716 CC. 

Art.2273 NCC statuează cu titlu de principiu aplicabilitatea regulilor generale în materia cauzelor de 

nulitate ale contractelor, introducând apoi două precizări derogatorii exprese în materie:  tranzacţia nu 

poate fi anulată pentru leziune, ori pentru eroare de drept referitoare la chestiunile ce constituie 

obiectul neînţelegerii părţilor. 
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Art.2274 NCC reia dispoziţiile Art.1713 CC privind nulitatea tranzacţiei încheiate cu privire la un 

contract nul, în ipoteza în care părţile nu ar fi tranzacţionat expres asupra nulităţii.  În plus faţă de 

actuala reglementare, NCC clarifică dihotomia sancţiunilor de nulitate aplicabile într-o asemenea 

ipoteză:  când cauza de nulitate era cunoscută de ambele părţi, sancţiunea va fi nulitatea absolută;  în 

caz contrar, sancţiunea va fi nulitatea relativă. 

Art.2275 NCC repetă reglementarea actuală a Art.1714 CC, privind nulitatea tranzacţiei bazate pe 

înscrisuri dovedite ulterior ca fiind false.  Pe de altă parte, Art.2276 NCC reglementează o situaţie 

neacoperită de actuala reglementare, anume cea a descoperirii ulterioare a unor înscrisuri cu înrâurire 

asupra conţinutului tranzacţiei.  Textul legal impune regula generală conform căreia înscrisurile noi nu 

reprezintă o cauză de nulitate a tranzacţiei, cu excepţiei cazului în care  (i) înscrisurile au fost ascunse 

de către una dintre părţi sau, cu ştiinţa ei, de către un terţ, ori  (ii) înscrisurile demonstrează că părţile 

sau una dintre ele nu aveau nici un drept asupra căruia să poată tranzacţiona. 

Art.2277 NCC preia conţinutul Art.1715 CC referitoare la tranzacţia asupra unui proces soluţionat 

definitiv, care este anulabilă la cererea părţii care nu a cunoscut că litigiul fusese soluţionat. 

[Art.2278] Acest text legal al NCC are meritul de a oferi o clarificare expresă cu privire la 

mecanismul de desfiinţare al contractului de tranzacţie care este constatat printr-o hotărârea 

judecătorească.  Un astfel de contract, conform Art.2278 alin.(1) NCC, poate fi desfiinţat prin acţiune 

în nulitate sau acţiune în rezoluţiune ori reziliere, precum orice alt contract.  De asemenea, o astfel de 

tranzacţie, poate fi atacată de către terţi prin acţiune revocatorie ori acţiune în simulaţie.  Aceasta este, 

de altfel, şi poziţia jurisprudenţei ÎCCJ, chiar în contextul reglementării actuale. 

Consecinţă a desfiinţării contractului de tranzacţie, s-a pus problema posibilităţii desfiinţării 

subsecvente a hotărârii judecătoreşti care l-a constatat.  În răspuns la această situaţie, alin.(2) consacră 

pe cale expresă soluţia oferită de literatura juridică procesual civilă privind lipsirea de eficienţă 

juridică a hotărârii de expedient, cu efect imediat de la pronunţarea hotărârii prin care s-a desfiinţat 

tranzacţia. 

1.6.(j). Titlul X „Garanţiile personale” 

[Art.2279-2322]  Titlul X al Cărţii a V-a a NCC reuneşte, sub titlul „Garanţiile personale”, 

dispoziţii privind fideiusiunea şi aşa numitele „garanţii autonome”, titulatură sub care sunt 

reglementate scrisoarea de garanţie şi scrisoarea de confort. 

[Impact]  Dat fiind că elementele de noutate aduse de NCC în materia garanţiilor personale 

ţin mai degrabă de o restructurare şi dezvoltare a reglementării şi practicii deja existente, nu anticipăm 

un impact instituţional, financiar sau de resurse umane semnificativ.  Notăm că prevederea expresă de 

soluţionare prin ordonanţă preşedinţială a cauzelor legate de caracterul suficient al bunurilor 

fideiusorului sau al garanţiei oferite în locul fideiusiunii (Art.2287) poate atrage o creştere a numărului 

dosarelor judecate în acest regim la nivelul instanţelor competente. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.2279] Capitolul I al Titlului X al Cărţii a V-a a NCC conţine o enumerare a tipurilor de 

garanţii personale, garanţii ce urmează a fi prezentate pe larg în Capitolul II („Fideiusiunea”) şi în 

Capitolul III („Garanţiile autonome”). 
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(ii). Capitolul II „Fideiusiunea” 

[Art.2280–2320]  În ceea ce priveşte fideiusiunea, prevederile Art.2280-2320 ale NCC 

reiau, practic, vechile prevederi ale Art.1652-1684 CC, cu o serie de adăugiri şi precizări suplimentare, 

pe care le vom prezenta succint mai jos. 

O primă diferenţă notabilă o constituie stabilirea formei scrise a fideiusiunii, act autentic sau sub 

semnătură privată, ca şi condiţie de validitate a acesteia (Art.2282), în condiţiile în care sub CC actual 

forma scrisă este cerută numai pentru dovada actului juridic, fideiusiunea fiind un act juridic 

consensual. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.2280-2292]  Ca o reflectare a abandonării concepţiei dualiste obligaţii civile-obligaţii 

comerciale, Titlul X al Cărţii a V-a a NCC renunţă la principiul solidarităţii fideiusorului cu debitorul 

principal pentru obligaţiile comerciale.  Pe de altă parte, însă, Art.1446 NCC instituie prezumţia de 

solidaritate între debitori în situaţia obligaţiilor contractate în exerciţiul activităţii unei întreprinderi.  

Apreciem că prevederea se aplică şi în materie de garanţii, în sensul unei solidarităţi a debitorului 

principal cu fideiusorul său, dar se ridică întrebarea dacă prezumţia solidarităţii este aplicabilă doar 

dacă fideiusorul îşi asumă fideiusiunea în cursul activităţii unei întreprinderi sau este suficient ca 

obligaţia principală să fie astfel contractată de către debitor.  Recomandăm clarificarea acestei 

chestiuni prin legea de punere în aplicare a NCC. 

În privinţa condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească fideiusorul, atunci când debitorul este obligat 

prin lege sau de către instanţă a aduce un fideiusor, NCC reia într-un limbaj actualizat prevederile 

Art.1659 CC, prevederi ce se referă la condiţia ca persoana să fie capabilă şi să deţină bunuri suficiente 

pentru satisfacerea creanţei, adăugând însă condiţia ca bunurile sa fie localizate în România, iar 

persoana prezentată ca fideiusor să domicilieze în România (spre deosebire de Art.1659 CC, care 

impunea domicilierea în raza teritorială a tribunalului judeţean). 

Cu titlu de noutate, NCC prevede că litigiile privind caracterul suficient al bunurilor fideiusorului sau 

al garanţiei oferite în locul fideiusiunii vor fi soluţionate de instanţă pe cale de ordonanţă preşedinţială 

(Art.2287).  Ca şi impact instituţional, aceasta poate conduce la o creştere a numărului cauzelor care 

trebuie judecate în regim de urgenţă conform normelor procedurale instituite de Art.982-987 din 

NCPC. 

NCC introduce şi noţiunea de „fideiusiune asimilată”:  mandatul dat unei persoane de a acorda un 

împrumut unui terţ în numele şi pe contul mandatarului valorează fideiusiunea unei datorii viitoare 

(Art.2292 NCC). 

(b) Secţiunea a 2-a „Efectele fideiusiunii” 

[Art.2293-2313]  În privinţa efectelor fideiusiunii, NCC cuprinde câteva prevederi 

suplimentare legate de insolvabilitatea debitorului principal sau a celorlalţi fideiusori.  Astfel, după 

invocarea beneficiului de discuţiune şi indicarea bunurilor urmăribile de către fideiusor, creditorul care 

întârzie urmărirea bunurilor debitorului răspunde faţă de fideiusor pentru insolvabilitatea debitorului 

principal survenită după acest moment (Art.2295 alin.(2) NCC).  În situaţia pluralităţii de fideiusori, 

dacă unul dintre ei este insolvabil, ceilalţi rămân obligaţi proporţional pentru partea ce revenea 

acestuia (Art.2313 alin.(3) NCC).  Dacă, însă, insolvabilitatea unuia dintre fideiusori intervine după 
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obţinerea diviziunii, fideiusorul ce a invocat beneficiul de diviziune nu mai rămâne obligat 

proporţional pentru partea ce revenea fideiusorului devenit insolvabil (Art.2298 alin.(2) NCC). 

NCC interzice creditorului invocarea solidarităţii fideiusorilor în cazul în care el însuşi a divizat 

acţiunea sa (Art.2299 NCC). 

De asemenea, este instituită obligaţia creditorului de a informa fideiusorul cu privire la obligaţia 

principală (Art.2302 NCC), care ar putea afecta regulile privind secretul bancar, în privinţa 

creditorilor-instituţii de credit-care vor fi astfel obligaţi să divulge informaţii cu privire la obligaţiile 

clienţilor acestora.  Din această perspectivă, se va impune completarea în acest sens a 

O.U.G.nr.99/2006, prin includerea acestui caz între dezvăluirile de informaţii de natura secretului 

bancar care nu reprezintă încălcări ale prevederilor legale. 

De asemenea, impact în domeniul bancar ar putea avea şi Art.2303 NCC (care interzice renunţarea 

anticipată de către fideiusor la beneficiul excepţiei subrogaţiei şi la dreptul de informare), în privinţa 

modificării modelelor de contracte utilizate de instituţiile de credit care prevăd renunţarea anticipată a 

fideiusorilor la beneficiul excepţiei subrogaţiei, până la satisfacerea integrală a creanţelor creditorului-

instituţie de credit. 

(c) Secţiunea a 3-a „Încetarea fideiusiunii” 

[Art.2314-2320]  În privinţa încetării fideiusiunii, NCC introduce trei prevederi legale 

inexistente în CC în vigoare:  (i) limitarea la 3 ani a fideiusiunii date pentru acoperirea datoriilor 

viitoare, nedeterminate sau pentru o perioadă nedeterminată, dacă fideiusorul notifică debitorul, 

creditorul şi ceilalţi fideiusori în acest sens, cu condiţia ca creanţa să nu fi devenit exigibilă în acest 

interval de timp (Art.2316 NCC);  (ii) continuarea fideiusiunii şi după împlinirea termenului obligaţiei 

principale, dacă creditorul a introdus acţiune împotriva debitorului principal în termen de 6 luni de la 

scadenţă şi o continuă cu diligenţă (Art.2318 alin.(1) NCC);  termenul este redus la 2 luni în situaţia în 

care fideiusiunea a fost în mod expres limitată la termenul obligaţiei principale (Art.2318 alin.(2) 

NCC);  şi (iii) fideiusiunea constituită în considerarea unei funcţii deţinute de debitorul principal se 

stinge odată cu încetarea acestei funcţii (Art.2320 NCC). 

(iii). Capitolul III „Garanţiile autonome” 

[Art.2321-2322]  Pentru prima dată, scrisoarea de garanţie şi scrisoarea de confort primesc 

o reglementare expresă în dreptul intern, actualmente fiind doar o practică dezvoltată în domeniul 

bancar, pe baza regulilor şi uzanţelor internaţionale. 

1.6.(k). Titlul XI „Privilegiile si garanţiile reale” 

[Art.2323-2499]  Titlul XI al Cărţii a V-a a NCC sistematizează, într-o manieră unitară, 

prevederile privind privilegiile şi garanţiile reale, răspândite până acum în CC, CPC şi în alte legi 

speciale (în special Titlul VI din Legea nr.99/1999). 

[Impact]   NCC aduce, în primul rând, o modificare de ordin terminologic, în sensul 

că garanţia reală instituită asupra bunurilor mobile este acum denumită „ipotecă mobiliară”, iar pentru 

garanţia reală mobiliară cu deposedare este în continuare utilizată noţiunea de „gaj”. 

Dreptul de retenţie primeşte acum pentru prima dată o reglementare expresă, în condiţiile în care 

regimul dreptului de retenţie este în prezent dezvoltat numai de către doctrină şi practica judiciară, cu o 
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serie de reglementări specifice în CC în legătură cu dreptul de retenţie al anumitor creditori (de 

exemplu, dreptul hotelierului şi cărăuşului de a reţine bunurile călătorului până la plata cazării sau a 

transportului-Art.1730 pct.7 CC, ori dreptul depozitarului care a făcut cheltuieli pentru conservarea şi 

întreţinerea lucrului depozitat-Art.1618-1619 CC).  Remarcăm faptul că se instituie un drept de 

retenţie general pentru persoanele obligate la remiterea sau restituirea unui bun mobil, aşa cum vom 

explica mai jos.  Practic, instituţia „dreptului de retenţie” capătă dimensiuni generale în actuala 

reglementare a NCC. 

În plus, NCC instituie regula priorităţii creanţelor garantate cu un privilegiu special (inclusiv drept de 

retenţie) înaintea creanţelor garantate cu ipotecă sau gaj, cu condiţia ca privilegiile speciale să fie 

înscrise la arhivă înaintea creanţelor garantate (Art.2342 NCC). 

În privinţa ipotecii imobiliare, remarcăm modificarea concepţiei cu privire la efectele înscrierii ipotecii 

în cartea funciară, căreia i se atribuie caracter constitutiv de drepturi (Art.2377 alin.(1) NCC), spre 

deosebire de concepţia actuală conform căreia înscrierea are doar efect de opozabilitate faţă de terţi.  În 

consecinţă, încheierea contractului de ipotecă, cu respectarea condiţiilor de validitate prestabilite (cum 

ar fi forma autentică, conform Art.2378 alin.(1) NCC, sau condiţiile prevăzute în Art.2372 alin.(1) 

NCC şi Art.2372 alin.(2) NCC), îşi pierde caracterul constitutiv de drepturi, acesta urmând a fi 

dobândit numai la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară.  De asemenea, NCC 

reglementează, cu titlu general, posibilitatea de constituire a ipotecii imobiliare asupra unor bunuri 

viitoare (prevăzută în prezent numai în cazul creditelor ipotecare acordate de instituţiile de credit prin 

Legea nr.190/1999) sau asupra unei universalităţi de bunuri imobile.  Un element de noutate care 

atrage un impact legislativ este posibilitatea de cesionare a rangului ipotecii-separat de cesiunea 

garanţiei (Art.2358 NCC).  Ca impact legislativ, aceste elemente de noutate impun modificarea Legii 

nr.7/1996 pentru reflectarea noilor principii şi drepturi186, precum şi a legislaţiei secundare în materia 

cadastrului şi cărţii funciare (în special Ordinul nr.633/2006 şi Ordinul nr.309/2010), pentru a asigura 

mecanismele necesare înscrierii în cartea funciară. 

Un impact deosebit asupra practicii îl vor avea dispoziţiile relative la executarea ipotecilor mobiliare, 

întrucât în această materie NCC aduce o modificare de concepţie cu privire la dreptul creditorului 

garantat de a urmări bunul mobil ipotecat care, la data executării, nu mai este proprietatea debitorului.  

NCC pare a renunţa la principiul conform căruia creditorul garantat poate urmări bunul în mâinile 

oricui s-ar afla, întrucât instituie obligativitatea creditorului garantat care a început executarea garanţiei 

de a restitui adevăratului proprietar bunul sau, după caz, preţul obţinut din vânzarea bunului, de îndată 

ce află că bunul nu este proprietatea debitorului (Art.1457 NCC).  Noua concepţie este de natură a 

descuraja utilizarea în practică a ipotecilor mobiliare.  Tot în materia executării ipotecilor mobiliare, 

NCC introduce, ca element de noutate, necesitatea înscrierii în arhivă a unui aviz de executare 

(Art.2449 alin.(1) NCC), respectiv a unui aviz de preluare (în cazul în care creditorul intenţionează 

preluarea bunului ipotecat în contul creanţei garantate) (Art.2461 NCC).  Din punct de vedere al 

impactului legislativ anticipăm necesitatea abrogării dispoziţiilor relevante din Legea nr.99/1999 şi a 

modificării legislaţiei secundare care reglementează funcţionarea arhivei (în principal O.G. nr.89/2000, 

                                                      
186 Menţionăm că Proiectul LPA NCC are în vedere modificarea Legii nr.7/1996 pentru a reflecta caracterul constitutiv al 
înscrierilor în cartea funciară (a se vedea Art.83 pct.1 din Proiectul LPA NCC). 
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Ordinul nr.1929/2008, precum şi Ordinul nr.766/2002), pentru a suplimenta formularistica necesară 

noilor mecanisme de publicitate a executării garanţiilor mobiliare.  Notăm că Proiectul LPA NCC are 

în vedere acest aspect, propunând abrogarea Titlului VI „Regimul juridic al garanţiilor reale 

mobiliare” din Legea nr.99/1999. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.2323–2332]  În cadrul capitolului de dispoziţii comune referitoare la privilegii, 

proiectul statuează regula egalităţii creditorilor şi defineşte noţiunea de „cauză de preferinţă”, definită 

ca instrument juridic menit să deroge de la regula enunţată anterior, distingând în cadrul cauzelor de 

preferinţă privilegiile şi garanţiile reale. 

În privinţa principiilor generale, cuprinse în Capitolul I al Titlului XI, remarcăm, cu titlu de noutate, 

instituirea principiului urmăririi cu prioritate a bunurilor ce fac parte dintr-o diviziune a patrimoniului 

creditorului, atunci când creanţa s-a născut în legătură cu acea diviziune.  Numai în caz de insuficienţă 

a acestora, creditorii pot urmări şi celelalte bunuri (Art.2324 alin.(3) NCC).  Un caz aparte al 

creditorilor speciali este şi situaţia creditorilor ale căror creanţe s-au născut în legătură cu exerciţiul 

unei profesii autorizate de lege, a căror garanţie generală este limitată la bunurile afectate profesiei 

(Art.2324 alin.(4) NCC).  Se instituie astfel o limitare legală a răspunderii profesionistului. 

O dispoziţie specială este rezervată de NCC preferinţei acordate statului, care urmează a se reglementa 

prin legi speciale,187 dar în legătură cu care stabileşte principiul conform căruia o asemenea preferinţă 

nu poate afecta drepturi dobândite anterior de către terţi (Art.2328 NCC).  Dispoziţia este derogatorie 

de la prevederea generală cuprinsă în capitolul II privind privilegiile, conform căreia creditorul 

privilegiat este preferat celorlalţi creditori, chiar dacă drepturile acestora s-au născut sau au fost 

înscrise mai înainte (Art.2335 NCC). 

Art.2329 NCC reglementează pentru prima dată posibilitatea de a stabili convenţional insesizabilitatea 

unui bun, precum şi obligaţia de a înregistra această insesizabilitate în registrele de publicitate 

mobiliară sau respectiv imobiliară, pentru opozabilitate.  Impactul legislativ al acestei prevederi se va 

reflecta în modificarea actelor normative referitoare la registrele de publicitate, aşa cum sunt acestea 

enumerate în cele de mai sus, iar din punct de vedere instituţional va creşte numărul solicitărilor de 

înregistrare a unor acte juridice conţinând astfel de clauze. 

(ii). Capitolul II „Privilegiile” 

[Art.2333–2342]  NCC prezintă, într-o manieră mult mai bine sistematizată faţă de actualele 

reglementări, principiile aplicabile privilegiilor generale şi privilegiilor speciale.  Pentru stabilirea 

privilegiilor generale, care privesc toate bunurile mobile şi imobile, NCC trimite în mod expres la 

dispoziţiile NCPC (Art.2338 NCC). 

Pe de altă parte, NCC concentrează actualele reglementări ale CC în materia privilegiilor speciale, 

stabilind că sunt privilegii speciale asupra unor bunuri mobile dreptul de retenţie şi creanţa 

vânzătorului neplătit pentru preţul bunului mobil vândut unei persoane fizice (Art.2339 NCC).  Este de 

remarcat schimbarea de concepţie în privinţa privilegiului vânzătorului bunului pentru preţul neplătit, 

                                                      
187 În prezent privilegiile statului pentru creanţe fiscale sunt reglementate de Codul de Procedură Fiscală (Art.171). 
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în sensul că în reglementarea Art.1730 pct.5 CC acesta nu era limitat doar la situaţia vânzării către 

persoane fizice.  NCC merge mai departe, excluzând aplicarea acestui privilegiu în situaţia în care 

persoana fizică dobândeşte bunul pentru serviciul sau exploatarea unei întreprinderi.  Art.2339 NCC 

stabileşte ordinea de prioritate între cele două privilegii speciale, creditorii cu drept de retenţie trecând 

înaintea vânzătorului de bunuri mobile188. 

În privinţa dreptului de retenţie, acesta primeşte o reglementare aparte, în capitolul VI al acestui titlu 

(Art.2495-2499 NCC). 

NCC stabileşte ordinea de preferinţă în caz de concurs al cauzelor de preferinţă:  (i) creanţele 

privilegiate asupra bunurilor mobile (i.e. dreptul de retenţie şi privilegiul vânzătorului pentru preţul 

bunului mobil vândut unei persoane fizice),  (ii) creanţele garantate cu ipotecă sau gaj şi  (iii) celelalte 

creanţe în ordinea stabilită de NCPC. 

Cu privire la ordinea de preferinţă, Art.2335 din NCC instituie regula conform căreia „creditorul 

privilegiat este preferat celorlalţi creditori, chiar dacă drepturile acestora s-au născut ori au fost înscrise 

mai înainte”.  Deşi regula pare a fi una generală, cu aplicabilitate atât privilegiilor generale, cât şi celor 

speciale, Art.2342 alin.(2) din NCC revine cu o excepţie pentru privilegiile speciale:  un privilegiu 

special dobândeşte preferinţă înaintea unei ipoteci mobiliare numai dacă este înscris înainte ca ipoteca 

să devină perfectă, iar înaintea unei ipoteci imobiliare numai dacă este înscris înainte ca ipoteca să fi 

fost înscrisă în cartea funciară.189   

De asemenea, Art.2328 stabileşte că ordinea de preferinţă a statului şi unităţilor administrativ-

teritoriale (care urmează a se stabili prin lege specială) nu poate afecta drepturile anterior dobândite de 

către terţi, ceea ce atrage necesitatea ca statul să procedeze la formalităţile de publicitate a propriilor 

privilegii pentru a-şi asigura prioritatea în raport cu celelalte creanţe privilegiate190. 

(iii). Capitolul III „Ipoteca” 

[Art.2343-2428]  Capitolul III al Titlului XI din Cartea a V-a tratează materia ipotecilor.  

NCC aduce o concepţie nouă prin unificarea reglementărilor în materia garanţiilor reale.  Astfel, se 

pleacă în primul rând de la o schimbare de terminologie, în sensul că garanţiile reale mobiliare sunt 

redenumite „ipoteci mobiliare”, noţiunea de „gaj” fiind păstrată pentru acel tip de garanţie reală care 

presupune remiterea materială către creditor a bunului ce face obiectul garanţiei sau a titlului de 

valoare.  În al doilea rând se instituie o serie de prevederi comune pentru ipoteca imobiliară şi ipoteca 

mobiliară, completate însă cu dispoziţii speciale pentru fiecare tip de ipotecă.  Practic, NCC propune o 

unificare a soluţiilor actuale din CC şi din Titlul VI al Legii nr.99/1999, cu o serie de prevederi 

suplimentare sau derogatorii de la actualele prevederi. 

                                                      
188 Menţionăm că Proiectul LPA NCC (Art.184 pct.131) are în vedere inversarea acestei ordini de preferinţă, trecând 
vânzătorul de bunuri mobile înaintea deţinătorilor unui drept de retenţie. 
189 Regula este prevăzută în prezent de art.36 alin.(1) din Legea nr.99/1999. 
190 Proiectul LPA NCC are în vedere reglementarea expresă a acestui aspect.  Art.147 din Proiectul LPA NCC prevede: 
„Preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele lor nu va fi opozabilă terţilor înainte de 
momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele de publicitate.  O asemenea preferinţă va dobândi rang 
de prioritate de la  momentul la care preferinţa a fost făcută publică”. 
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Ca impact legislativ, intrarea în vigoare a NCC atrage necesitatea abrogării nu numai a CC, dar şi a 

prevederilor din Titlul VI al Legii nr.99/1999.191 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.2343-2376]  NCC înlătură restricţiile actuale din CC (Art.1774 şi Art.1776) şi dispune 

posibilitatea constituirii ipotecii asupra unei universalităţi de bunuri, inclusiv asupra unei universalităţi 

de bunuri imobile (Art.2350 alin.(1), Art.2357).  În cazul ipotecii convenţionale, ipoteca asupra 

universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente sau viitoare, este permisă numai cu privire la 

bunurile afectate activităţii unei întreprinderi (Art.2368 NCC).  De remarcat, însă, că ipoteca 

constituită asupra universalităţii de bunuri nu grevează bunurile imobile decât din momentul înscrierii 

ipotecii în cartea funciară cu privire la fiecare dintre imobile (Art.2377 alin.(2) NCC).  Din punct de 

vedere al impactului legislativ, recomandăm completarea acestor prevederi cu norme concrete privind 

procedura înscrierii în cartea funciară, în temeiul contractului de ipotecă asupra universalităţii de 

bunuri (modificarea Legii nr.7/1996, precum şi a legislaţiei secundare în materia cadastrului şi cărţii 

funciare, în special a Ordinului nr.633/2006 şi a Ordinului nr.309/2010). 

NCC asimilează ipotecilor, inclusiv din perspectiva ordinii de preferinţă şi a executării, contractele 

care au ca efect conservarea sau constituirea unui drept asupra unui bun pentru a asigura executarea 

unei obligaţii (NCC menţionează expres clauza de rezervă a proprietăţii, pactul de răscumpărare şi 

cesiunile de creanţă) (Art.2347 NCC).  O reglementare similară, dar cu o arie de aplicabilitate mai 

restrânsă, este în prezent cuprinsă în Art.2 din Titlul VI al Legii nr.99/1999.  Impactul unei asemenea 

prevederi va consta în creşterea numărului de solicitări de înregistrare la arhiva de garanţii reale 

mobiliare, precum şi necesitatea de adaptare a reglementărilor procedurale de înscriere la arhivă pentru 

a asigura instrumentele necesare operării unor astfel de înregistrări (în special Ordinul nr.1929/2008). 

Referitor la încheierea contractului de ipotecă, se prevede, ca şi exigenţe de formă, că ipoteca 

mobiliară se constituie prin act sub semnătură privată sub sancţiunea nulităţii absolute (Art.2388 

NCC).  De asemenea, conform dispoziţiilor Art.2378 alin.(1) NCC, contractul de ipotecă imobiliară se 

încheie în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute. 

Cu titlu de noutate remarcăm dispoziţiile Art.2358 NCC care permit cesiunea ipotecii sau a rangului 

acesteia separat de creanţa garantată, cu condiţia ca suma pentru care este constituită ipoteca să fie 

determinată în actul prin care s-a constituit ipoteca.  Per a contrario, ar rezulta că, dacă suma este 

numai determinabilă în cuprinsul contractului de ipotecă (conform Art.2372 alin.(1) NCC), cesiunea 

ipotecii sau a rangului acesteia separat de creanţa cesionată nu este posibilă.  Recomandăm ca prin 

legea de punere în aplicare a NCC să se clarifice acest aspect. 

Cesiunea se face prin act încheiat în formă scrisă între creditorul ipotecar cedent şi creditorul cesionar 

şi nu necesită decât înştiinţarea debitorului, iar nu şi acordul acestuia.  Ca impact legislativ, 

reglementarea atrage necesitatea modificării Legii nr.7/1996 pentru a asigura mecanismul păstrării 

rangului de preferinţă în cazul unei astfel de cesiuni, precum şi a legislaţiei secundare în materie de 

publicitate imobiliară (Ordinul nr.633/2006) şi mobiliară (Ordinul nr.1929/2008). 

                                                      
191 De altfel, Proiectul LPA NCC are în vedere la Art.216 abrogarea acestor prevederi ale Legii nr.99/1999. 
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Clauzele de inalienabilitate a bunului ipotecat sau de calificare a transferului bunului ipotecat ca fiind 

încălcarea obligaţiei garantate nu sunt permise (Art.2376).  De asemenea, interdicţia constituirii altor 

garanţii asupra aceluiaşi imobil este o clauză considerată nescrisă (Art.2384 alin.(2) NCC).  Ca o 

critică asupra elementelor de tehnică legislativă, remarcăm repetitivitatea acestor prevederi atât in 

capitolele de dispoziţii generale aplicabile ipotecilor, cât şi în cadrul dispoziţiilor speciale.  Din punct 

de vedere al practicii, astfel de clauze erau până în prezent foarte des întâlnite în contractele de ipotecă 

sau garanţii reale mobiliare, motiv pentru care este de aşteptat ca după intrarea în vigoare a NCC sa 

apară o serie de litigii cu acest obiect.  De asemenea, băncile vor trebui să îşi revizuiască formularele 

de contracte aplicabile în relaţia cu clienţii.  

Art.2371 NCC reglementează expres regimul juridic al dreptului de ipotecă în cazul garanţiei 

constituite în avans.  Reglementarea necesită clarificare în ceea ce priveşte dispoziţiile Art.2371 

alin.(2) din NCC, în conformitate cu care debitorul poate să ceară reducerea sau desfiinţarea ipotecii, 

dacă sumele pe care creditorul s-a angajat să le pună la dispoziţie şi în considerarea cărora s-a 

constituit ipoteca nu vor fi plătite de către acesta.  Din analiza acestui text legal ar rezulta că este 

posibilă reducerea ipotecii, ceea ce contravine caracterului indivizibil al ipotecii, statuat în Art.2344 

NCC.  Dacă intenţia legiuitorului a fost, însă, aceea de a permite diminuarea sumei garantate prin 

constituirea dreptului de ipotecă, aspectul ar trebui clarificat prin legea de aplicare a NCC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Ipoteca imobiliară” 

[Art.2377-2386]  În privinţa regulilor speciale prevăzute pentru ipoteca imobiliară, NCC 

introduce ca un prim element de noutate caracterul constitutiv al înscrierii ipotecii în cartea funciară, 

precum şi prevederi relative la ipoteca asupra unei universalităţi de bunuri (Art.2377 NCC).  După 

cum arătam mai sus, din punct de vedere al impactului legislativ, apreciem că legislaţia în materie de 

carte funciară (în principal Legea nr.7/1996 şi actele subsecvente) va necesita amendamente pentru 

reflectarea acestor reguli noi.  Pornind de la caracterul constitutiv al înscrierii ipotecii în cartea 

funciară, se impune în mod special şi reconsiderarea prevederilor relative la perimarea înregistrărilor 

din cartea funciară, în măsura în care nu sunt reînnoite înainte de expirarea unui termen de 15 ani.  

Apreciem că instituţia perimării nu îşi mai găseşte justificarea în condiţiile în care înscrierea are un 

efect constitutiv de drepturi. 

O modificare importantă este şi consacrarea la nivelul NCC (Art.2380) a ipotecii asupra construcţiilor 

viitoare, care până în prezent nu era acceptată decât în materia specială a creditului pentru investiţii 

ipotecare.  În considerarea acestor noi prevederi, impactul legislativ se va reflecta în modificarea 

legislaţiei în materie de carte funciară (în principal Legea nr.7/1996 şi actele subsecvente), dar şi a 

legislaţiei privind creditul ipotecar (Legea nr.190/1999). 

Sub denumirea de „ipoteci legale”, NCC reia reglementările actuale din CC în privinţa „privilegiilor 

asupra imobilelor”.192  Suplimentar, însă, NCC reglementează două noi ipoteci legale:  (i) în favoarea 

                                                      
192 CC reglementează ca privilegii asupra imobilelor următoarele:  privilegiul vânzătorului unui imobil pentru preţul 
neîncasat (Art.1737 pct.1 CC), privilegiul celui ce a împrumutat bani cumpărătorului pentru plata imobilului către vânzător 
(Art.1737 pct.2 CC), privilegiul copărtaşilor pentru garanţia împărţelii şi a sumelor ce şi le datorează între ei (Art.1737 pct.3 
CC), privilegiul arhitecţilor, constructorilor şi al lucrătorilor pentru plata lucrării (Art.1737 pct.4 CC), privilegiul celor care au 
împrumutat bani pentru plata lucrătorilor constructori (Art.1737 pct.5 CC), privilegiul creditorilor şi legatarilor care rezultă 
din separarea de patrimonii (Art.1743 CC). 
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promitentului achizitor pentru neexecutarea promisiunii de a contracta având ca obiect un imobil 

înscris în cartea funciară pentru sumele achitate în contul acestuia (Art.2386 pct.2 NCC), precum şi  

(ii) în favoarea celui ce a înstrăinat un imobil în schimbul întreţinerii, pentru plata rentei de bani 

corespunzătoare întreţinerii neexecutate. 

Prevederile NCC care reglementează ipoteca legală au şi un impact legislativ, întrucât impun 

modificarea Legii nr.7/1996 în vederea recunoaşterii dreptului de înscriere a ipotecilor legale şi 

condiţiilor de înscriere în cartea funciară.193 

NCC nu menţionează expres efectul înscrierii ipotecii legale în cartea funciară, astfel că se ridică 

întrebarea dacă acesta este constitutiv de drepturi sau doar asigură opozabilitatea faţă de terţi şi rangul 

de prioritate în raport cu alţi creditori privilegiaţi sau garantaţi.  Textul Art.2386 NCC pare să sugereze 

că, indiferent dacă ipoteca este legală sau convenţională, constituirea acesteia are loc prin înscriere în 

cartea funciară, întrucât Art.2377 nu face o distincţie din acest punct de vedere între cele două 

categorii de ipoteci imobiliare.  În plus, în condiţiile stabilite de Art.856 NCPC, rangul creanţelor 

garantate în caz de executare silită va asigura satisfacerea acestora cu prioritate sub rezerva conservării 

acestora, în condiţiile prevăzute de lege. 

Cum în lumina noilor reglementări ipoteca legală se constituie numai prin înscriere în cartea funciară, 

legislaţia specifică (în principal Legea nr.7/1996) va necesita amendamente pentru a reflecta acest 

aspect. Din punct de vedere practic, introducerea unei ipoteci legale în favoarea promitentului achizitor 

poate conduce la o creştere a numărului de cereri de înscrieri în cărţile funciare din partea 

beneficiarilor acestui drept.194 

Conform Art.2428 alin.(1) NCC, ipoteca imobiliară se stinge prin radierea din cartea funciară sau prin 

pieirea totală a bunului.  Totuşi, Art.2330 alin.(1) NCC, reglementat în secţiunea de dispoziţii generale 

a Titlului XI, statuează principiului strămutării garanţiei, după cum urmează:  dacă bunul a pierit ori a 

fost deteriorat, indemnizaţia de asigurare sau, după caz, suma datorată cu titlu de despăgubire, este 

afectată la plata creanţelor privilegiate sau ipotecare, după rangul lor.  Aceste prevederi legale instituie, 

practic, o deorgare de la regula prevăzută la Art.2428 alin. (1), în sensul că, în caz de pieire a bunului 

ipotecat, ipoteca nu se stinge, ci se strămută de drept asupra sumelor plătibile de către asigurător sau a 

celor plătibile cu titlu de despăgubiri.  

În spiritul celor menţionate mai sus, Art.2353 prevede strămutarea de drept a ipotecii în cazul 

partajului unui bun, dacă a existat o ipotecă constituită asupra unei cote-părţi indivize din respectivul 

bun, iar constituitorul dreptului de ipotecă a primit, în urma partajului, o sumă de bani. 

                                                      
193Menţionăm că Proiectul LPA NCC are în vedere modificarea Legii nr.7/1996 inclusiv sub acest aspect (a se vedea art.83 
pct.10-11 din Proiectul LPA NCC). 
194Sub regimul legal actual, înscrierea promisiunii de vânzare a unui imobil are ca efect asigurarea opozabilităţii faţă de terţi.  
În cazul în care promitentul vânzător ar înstrăina imobilul, promitentul achizitor ar putea înlătura, cu uşurinţă, prezumţia de 
bună-credinţă a terţului (acesta cu minime diligenţe ar fi putut descoperi existenţa promisiunii notate în cartea funciară), în 
încercarea de a obţine astfel nulitatea absolută a înstrăinării imobilului promis pentru fraudă.  NCC instituie ipoteca legală 
doar pentru restituirea sumelor plătite în baza promisiunii (aşa-numita indemnizaţie de imobilizare), şi nu pentru garantarea 
obligaţiei de a nu înstrăina imobilul altuia.  În cazul în care promitentul vânzător înstrăinează imobilul unui terţ, ipoteca 
legală în favoarea promitentului prezintă interes doar dacă acesta nu obţine sau nu cere anularea contractului de înstrăinare 
dintre promitentul vânzător şi terţ.  Prin urmare, chiar dacă beneficiază de o ipotecă legală în ceea ce priveşte sumele plătite, 
promitentul achizitor va avea întotdeauna interes să o noteze în cartea funciară, indiferent de caracterul constitutiv sau nu al 
acestei înscrieri, pentru a asigura opozabilitatea promisiunii de vânzare înseşi, şi nu numai a ipotecii legale. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Ipoteca mobiliară” 

[Art.2387-2419]  În materia ipotecii mobiliare, în afara schimbării terminologice deja 

menţionate, NCC reia, practic, prevederile Titlului VI al Legii nr.99/1999, cu o serie de modificări, în 

principal în privinţa posibilităţii de executare a garanţiei asupra bunului care nu este proprietatea 

debitorului, şi asupra formalităţilor de preluare de către creditor a bunului garantat în contul creanţei, 

dar şi a publicităţii ipotecii mobiliare asupra conturilor. 

[Art.2393] Cu privire la obiectul ipotecii mobiliare, remarcăm o schimbare de concepţie cu 

privire la garanţia asupra bunurilor fungibile, în sensul în care NCC prevede că cel care achiziţionează 

un bun în cursul obişnuit al activităţii unei întreprinderi care înstrăinează bunuri de acelaşi fel 

dobândeşte bunul liber de ipotecile constituite de înstrăinător, chiar dacă avea cunoştinţă de existenţa 

ipotecii.  Este o reflectare a principiului protecţiei consumatorului.  Garanţia trece automat asupra 

preţului sau a bunului primit în schimb. 

[Art.2409] Ïn materia ipotecilor mobiliare, NCC introduce noţiunea de „perfectare a ipotecii”.  

Astfel, ipoteca este perfectă atunci când:  (i) ipoteca produce efecte, în sensul că obligaţia garantată 

este născută şi constituitorul dobândeşte drepturi asupra bunurilor ipotecate; şi  (ii) s-au îndeplinit 

formalităţile pentru publicitatea garanţiei (în principiu prin înscrierea în arhivă).  Noţiunea de ipotecă 

perfectă are relevanţă, în primul rând, sub aspectul priorităţii creditorilor garantaţi, după cum vom 

arăta mai jos. 

[Art.2410] In privinţa publicităţii ipotecilor constituite asupra conturilor deschise la o bancă 

sau altă instituţie de credit, NCC introduce o formă alternativă de asigurare a opozabilităţii, şi anume 

„controlul asupra contului.  Există trei situaţii în care un creditor ipotecar dobândeşte control asupra 

contului:  (i) când creditorul este chiar banca,  (ii) când, în baza convenţiei dintre constituitor, bancă şi 

creditorul ipotecar, banca este însărcinată a urma instrucţiunile creditorului prin care dispune de 

sumele aflate în cont;  (iii) când creditorul ipotecar devine titularul contului.  Ipoteca creditorului care 

are control asupra contului este întotdeauna preferată ipotecii unui creditor care nu are control 

(Art.2426 NCC). 

Sursa acestor reglementări pare a fi legislaţia americană, prevederile relevante fiind Art.9-104, Art.9-

314 şi Art.9-327 din Uniform Commercial Code.  Cu toate acestea, în sistemul american, singura 

formă de opozabilitate este controlul asupra contului, în timp ce NCC prevede, alternativ, modalitatea 

înscrierii în arhivă.  Mai mult, dintre criteriile de prioritate prevăzute în Uniform Commercial Code, 

leguitorul român nu l-a preluat decât pe cel referitor la preferinţa creditorul ipotecar care are controlul 

asupra contului faţă de cel care nu deţine controlul.  Totodată, în sistemul american s-a legiferat deja o 

formă strandardizată a contractului tripartit ca formă de control (control agreement), şi anume Deposit 

Account Control Agreement (DACA) prin care s-a dorit eliminarea anumitor probleme apărute în 

practică şi facilitarea încheierii acestor contracte. 

Din punct de vedere al impactului practic al instituirii acestei noi forme de asigurare a preferinţei 

ipotecii asupra conturilor, ca alternativă la înscrierea garanţiei la arhivă, aceasta poate conduce la 

dificultăţi în raporturile cu terţii, în sensul că aceştia nu vor mai avea posibilitatea de a verifica 

existenţa garanţiei reale asupra conturilor bancare decât prin întrebări adresate în acest sens băncii.  În 

plus, în măsura în care nu ar exista un consimţământ al debitorului-titular al conturilor ce fac obiectul 

unei astfel de garanţii şi al controlului-se pune problema modului în care această prevedere ar putea 
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afecta aplicarea regulilor privind secretul bancar de către instituţia de credit care deţine controlul.  Din 

această perspectivă, se va impune completarea în acest sens a O.U.G. nr.99/2006, prin includerea 

dezvăluirilor de informaţii în legătură cu garanţiile reale mobiliare asupra conturilor, între excepţiile de 

la obligaţiile legale referitoare la secretul bancar.  Pe de altă parte, se pune problema stabilirii 

opozabilităţii faţă de terţi a acestei garanţii - cu excepţia cazului în care se instituie prezumţii legale cu 

privire la existenţa unor asemenea garanţii asupra conturilor bancare. 

(d) Secţiunea a 4-a „Concursul între creditorii ipotecari” 

[Art.2420-2427]  NCC concentrează într-o manieră sistematizată regulile actuale în cazul 

concursului între ipoteci, atât mobiliare, cât şi imobiliare.  În privinţa concursului între ipotecile 

mobiliare, NCC instituie regula conform căreia „rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit 

înscrierii sau perfectării ipotecilor”.  Între ipotecile care nu sunt perfecte, rangul se determină în 

funcţie de data constituirii lor, iar ipoteca perfectă este întotdeauna preferată ipotecilor care nu sunt 

perfecte.  În ceea ce priveşte ordinea de preferinţă între o ipotecă care nu este perfectă, întrucât la data 

înscrierii în arhivă constituitorul nu era încă proprietarul bunului ipotecat, pe de o parte, şi o ipotecă 

înscrisă ulterior, dar care îndeplinea deja aceste condiţii la data înscrierii, se dă preferinţă ipotecii 

perfecte, chiar dacă aceasta a fost înscrisă ulterior impotecii încă neperfectate. 

NCC instituie reguli exprese în caz de concurs între diverse forme de garanţie:  regula priorităţii 

conform înscrierii se păstrează şi în cazul concursului între ipoteci mobiliare şi ipoteci imobiliare, 

chestiune controversată până acum, care a primit soluţii diferite în doctrină.  În cazul concursului între 

ipoteca mobiliară şi gaj, înscrierea asigură prioritate faţă de creditorul gajist care a luat bunul în 

detenţie ulterior înscrierii. 

[Art.2424] NCC instituie concursul între ipotecile generale şi ipotecile speciale, deşi aceste 

două categorii de ipoteci nu au acelaşi obiect (universalitatea este un bun determinat, separat de 

bunurile care compun universalitatea), şi ca urmare noţiunea de concurs ar fi inaplicabilă  -  în opinia 

doctrinei actuale.  Din această perspectivă, considerăm necesar să se precizeze, prin legea de punere în 

aplicare, modalitatea de executare silită a ipotecii mobiliare asupra universalităţilor de bunuri - dacă 

acestea se execută unitar, universalitatea fiind considerată ca reprezentând un singur bun (opinia 

doctrinei), sau se execută bun cu bun, numai în acest din urmă caz intervenind un eventual concurs 

între executările silite ale ipotecii asupra universalităţii şi, respectiv, ale ipotecii asupra unui bun 

determinat ce face parte din universalitate. 

De asemenea, este necesar să fie precizat prin legea de punere în aplicare care va fi efectul executării 

silite a ipotecii asupra universalităţii asupra ipotecilor mobiliare şi imobiliare create în favoarea altor 

creditori asupra bunurilor determinate care fac parte din universalitate.  Necesitatea acestei precizări 

rezidă în contradicţia dintre opinia doctrinei actuale, care susţine că ipotecile individuale vor subzista 

executării silite a ipotecii asupra universalităţii, şi respectiv interpretarea prevederilor Art.2457 alin.(1) 

NCC (care diminuează protecţia creditorului, aşa cum vom menţiona în cele de mai jos). 

Sub titlul de ipoteci mobiliare privilegiate, NCC (Art.2425) reia prevederile Art.33 din Titlul VI al 

Legii nr.99/1999, care instituie excepţii de la regula stabilirii ordinii de preferinţă:  (i) în favoarea 

vânzătorului sau finanţatorului bunului mobil ipotecat,  (ii) privilegiul asupra recoltei sau produselor 

care se vor obţine din valorificarea acesteia în favoarea celui care asigură sumele necesare pentru a 

produce recolta,  (iii) privilegiul asupra efectivelor de animale şi produselor acestora celui care asigură 
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fonduri pentru achiziţionarea de nutreţuri, medicamente sau hormoni necesare pentru hrana sau 

tratarea animalelor. 

În materia ipotecii asupra conturilor, însă, NCC introduce o regulă nouă de preferinţă:  creditorul care 

are control asupra contului ipotecat este preferat celui care nu are control.  Regula este de natură a 

avantaja băncile şi, astfel, de a încuraja creditarea pe bază de ipoteci asupra conturilor deschise la 

bancă.  Rămâne, însă, problema asigurării opozabilităţii acestei ipoteci faţă de terţi, în sensul că un 

creditor ipotecar care nu are control asupra contului riscă să accepte o ipotecă mobiliară pe un cont 

bancar asupra căruia să existe deja o ipotecă a cărei prioritate se asigură prin control, nu prin înscriere 

în arhivă. 

(e) Secţiunea a 5-a „Stingerea ipotecilor” 

[Art.2428] În ceea ce priveşte stingerea ipotecilor, legiuitorul a optat în NCC pentru o 

sistematizare a cazurilor de stingere, această materie nebeneficiind în prezent de o reglementare 

unitară.  Astfel, cazurile generale de stingere a ipotecilor imobiliare sunt radierea şi pieirea totală a 

bunului.  În ceea ce priveşte ipotecile mobiliare, acestea se sting în acelaşi cazuri ca şi cele care 

determină radierea ipotecilor imobiliare. 

Referitor la modalitatea de stingere a ipotecilor imobiliare prin pieirea bunului, doctrina actuală 

tratează acest caz, nu atât ca pe o stingere propriu-zisă a ipotecii, ci ca pe un transfer al ipotecii asupra 

unor bunuri mobile în virtutea subrogaţiei reale cu titlu particular (alături de cazul similar al 

exproprierii).  Aceste afirmaţii rămân valabile şi în noua reglementare, în baza Art.2330 NCC care 

reglementează strămutarea garanţiei. 

În ceea ce priveşte reglementarea radierii ipotecilor, ca modalitate de stingere a acestora, aceasta este 

în deplin acord cu legislaţia în vigoare, şi anume Legea nr.7/1996 care prevede efectul extinctiv al 

radierii în ceea ce priveşte stingerea drepturilor reale.195 

Cazurile de radiere a ipotecilor din NCC reprezintă, în general, reiterări ale legislaţiei actuale sau ale 

principiilor doctrinare.  Ca element de noutate semnalăm cazurile care au în vedere condiţii suspensive 

sau extinctive care grevează obligaţia principală sau însăşi ipoteca (lit.b) şi c)).  De asemenea, NCC 

prevede cazurile în care ipoteca nu se stinge dacă părţile convin ca aceasta să garanteze o altă obligaţie 

determinată sau determinabilă. 

(iv). Capitolul IV „Executarea ipotecii” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.2429-2434]  În materia executării ipotecilor, NCC cristalizează o serie de reguli 

general aplicabile atât ipotecilor mobiliare, cât şi celor imobiliare.  Executarea ipotecii poate fi 

realizată numai în baza unui titlu executoriu şi pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă (Art.2430).  

Contractele de ipotecă sunt titluri executorii.  NCC clarifică faptul că ele trebuie învestite cu formulă 

executorie (Art.2431).  Creditorul are la dispoziţie, alternativ, atât acţiunile personale, cât şi executarea 

ipotecii conform NCPC (Art.2432).  Pactul comisoriu (clauza care prevede dreptul creditorului de a 

                                                      
195 Art.20 din Legea nr.7/1996 prevede că „Drepturile reale se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu 
consimţământul titularului dreptului”. 
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deveni proprietarul bunului ipotecat fără respectarea formalităţilor impuse de lege) este interzis 

(Art.2433). 

[Art.2434] Cu titlu de noutate, NCC instituie un drept de discuţiune în favoarea creditorilor 

ipotecari mobiliari de rang inferior, care se pot opune la urmărirea bunului, dacă au rămas alte bunuri 

mobile suficiente ipotecate în favoarea creditorului de rang superior pentru aceeaşi datorie.  Beneficiul 

de discuţiune al creditorului ipotecar de rang inferior se exercită în aceleaşi condiţii ca şi cel al 

fideiusorului.  Procedural, apreciem că beneficiul de discuţiune al creditorului ipotecar de rang inferior 

poate fi invocat pe calea opoziţiei la executare reglementată de Art.2452 NCC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Executarea ipotecii mobiliare” 

[Art.2435-2477]  În materia executării ipotecii mobiliare, NCC reia, în cea mai mare parte, 

prevederile actuale din Titlul VI al Legii nr.99/1999, cu o serie de dezvoltări şi prevederi suplimentare.  

Astfel, de exemplu, un aspect nou îl reprezintă posibilitatea creditorului ipotecar de a prelua în 

administrare bunul ipotecat, ca alternativă la dreptul de a vinde bunul sau de a şi-l însuşi pentru a 

stinge creanţa. 

1. Executarea ipotecii asupra bunurilor mobile corporale 

I. Deposedarea debitorului 

[Art.2435-2444]  Prin Art.2436 NCC clarifică, de asemenea, faptul că, în cazul unei ipoteci 

asupra accesoriilor unui bun imobil, se pot aplica regulile executării ipotecii mobiliare, dacă nu a 

început deja urmărirea potrivit regulilor stabilite pentru executarea ipotecilor imobiliare. 

[Art.2438] În privinţa dreptului creditorului ipotecar de luare în posesie a bunurilor ipotecate, 

se reiau prevederile actuale, cu instituirea unei modalităţi suplimentare de luare în posesie, şi anume 

fără deplasarea bunurilor mobile ipotecate, prin luarea unor măsuri care să asigure imposibilitatea de 

folosinţă sau dispunere de bunurile respective (de exemplu, prin preluarea cheilor unor echipamente). 

[Art.2440-2444]  Ca şi în sistemul reglementarilor actuale, NCC prevede două modalităţi 

de luare în posesie:  preluarea paşnică în posesie, sau cu ajutorul organelor de executare.  În cazul 

preluării în posesie prin mijloace proprii creditorului, NCC renunţă la necesitatea formulei 

sacramentale în contractul de credit ipotecar, prevăzută în prezent de Art.63 din Legea nr.99/1999.  În 

cazul executării contractelor de garanţie reală încheiate înainte de intrarea în vigoare a NCC, luarea în 

posesie iniţiată după intrarea în vigoare a NCC necesită existenţa acestei formule sacramentale, dată 

fiind regula ce urmează a fi instituită prin art. 95 (1) LPA (conform căreia contractul este supus legii în 

vigoare la data când a fost încheiat). 

II. Vânzarea bunului ipotecat 

[Art.2445-2459]  Regulile de vânzare a bunului mobil ipotecat sunt, în mare parte, cele 

actualmente prevăzute de Legea nr.99/1999.  NCC reia cerinţa ca vânzarea bunului ipotecat să se facă 

într-o „manieră comercial rezonabilă” în ceea ce priveşte metoda, momentul, locul, condiţiile şi toate 

celelalte aspecte ale vânzării.  Remarcăm faptul că NCC introduce o serie de criterii care să permită 

evaluarea caracterului „comercial rezonabil” al vânzării (Art.2446), ceea ce în practică este de natură a 

reduce dificultăţile şi arbitrariul în evaluarea acestui aspect de către instanţe.  Mai mult, cerinţa 

manierei comercial rezonabile de vânzare se aplică inclusiv în situaţia în care părţile au determinat prin 
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contractul de ipotecă modul de valorificare a bunurilor ipotecate,196 spre deosebire de actuala 

prevedere (Art.69 din Legea nr.99/1999) care nu extinde aplicarea principiului şi la această situaţie. 

Efectul acestei modificări constă în aceea că instanţa sesizată cu o opoziţie la executarea ipotecii va 

avea posibilitatea de a verifica respectarea acestui principiu inclusiv în situaţia în care părţile aleseseră 

metoda de vânzare prin contract, putând impune aplicarea altor reguli de vânzare dacă modalitatea 

aleasă de părţi nu asigură condiţii comercial rezonabile. 

[Art.2449-2451]  În privinţa formalităţilor de notificare anterioare vânzării, NCC reia 

obligaţia creditorului de notificare, regulile privind conţinutul notificării fiind aceleaşi ca cele 

reglementate în prezent de Legea nr.99/1999.  Ca element de noutate, NCC lărgeşte sfera destinatarilor 

notificării, prin includerea în această categorie şi a altor persoane interesate, şi prevede un termen mai 

lung de notificare, şi anume de 15 zile înaintea vânzării în loc de 5 zile cum se prevede în legislaţia 

actuală.  De asemenea, NCC dublează obligaţia notificării de înscriere a unui aviz de executare la 

arhivă, ceea ce atrage necesitatea suplimentării legislaţiei secundare (în principal a Ordinul 

nr.1929/2008) cu norme speciale privind formalităţile şi formularistica acestui tip de aviz. 

[Art.2452] NCC introduce o serie de elemente noi şi în privinţa dreptului de opoziţie la 

executare.  Termenul de opoziţie este extins de la 5 la 15 zile.  NCC extinde şi sfera celor îndreptăţiţi 

la formularea opoziţiei:  în actuala reglementare puteau formula opoziţie la executare numai debitorul, 

creditorul sau proprietarul bunului.  NCC dă dreptul celor „interesaţi sau vătămaţi prin executare” la a 

formula opoziţie. 

Sub aspectul efectelor opoziţiei, NCC prevede, spre deosebire de actuala reglementare, efectul 

suspensiv al introducerii opoziţiei până la soluţionarea definitivă a cauzei (Art.2452 alin.(2)).  Soluţia 

este criticabilă mai ales în considerarea extinderii sferei persoanelor care au dreptul la introducerea 

opoziţiei, întrucât dă posibilitatea suspendării executării prin introducerea în mod abuziv a opoziţiei de 

către persoane care nu pot justifica un interes sau o vătămare prin începerea executării.  Ca efect al 

acestor modificări, se anticipează o creştere a numărului de litigii cu acest obiect, precum şi întârzieri 

în derularea executării ipotecilor mobiliare ca urmare a suspendării de drept până la soluţionarea pe 

fond a opoziţiilor. 

Termenul de soluţionare a opoziţiei a fost extins de la 3 la 5 zile, dar în practică acest termen este 

rareori respectat, din cauza gradului de încărcare al instanţelor.  Deşi acest termen este calificat ca 

fiind unul de recomandare, care în prezent ar atrage doar sancţiuni disciplinare pentru magistratul 

vinovat, NCPC introduce instituţia contestaţiei privind tergiversarea procesului, pe care părţile ar 

putea-o folosi şi în cazul opoziţiei la executarea ipotecii.  Astfel, instanţa va fi obligată, în temeiul 

legii, să ia măsurile necesare pentru a evita tergiversarea procesului, respectând termenul de 5 zile 

prevăzut.  De asemenea, existenţa unui termen de soluţionare stabilit de lege face să se prezume 

vătămarea părţilor care nu vor mai fi ţinute să demonstreze încălcarea unui termen optim şi previzibil, 

fiind suficientă constatarea nesoluţionării opoziţiei în termenul de 5 zile. 

                                                      
196Concluzia este impusă de formularea din Art.2445 alin.(4) NCC conform căruia „în toate cazurile, vânzarea trebuie 
realizată într-o manieră comercial rezonabilă [...]”(subl.ns.). 
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A fost modificată şi calea de atac a acestor opoziţii, care în prezent este recursul, acesta fiind înlocuit 

cu calea de atac exclusivă a apelului (Art.2452 alin.(3)), în conformitate cu Art.707 alin.(1) din 

NCPC). 

[Art.2453] NCC ataşează rangului unei ipoteci nu numai preferinţa la ordinea de prioritate a 

plăţii din sumele încasate din valorificarea bunului ipotecat, dar şi preferinţa la executare.  Astfel, 

NCC instituie o nouă regulă, şi anume aceea conform căreia creditorul ipotecar de rang superior este 

preferat creditorului de rang inferior în ceea ce priveşte dreptul de a executa ipoteca.  Până când bunul 

nu a fost vândut, creditorul ipotecar de rang superior poate să continue executarea începută sau să 

înceapă o nouă executare.  Creditorul de rang superior ar putea fi obligat la restituirea cheltuielilor 

făcute de creditorul de rang inferior dacă nu ar invoca prioritatea drepturilor sale într-un termen 

rezonabil după ce a fost notificat cu privire la executarea începută. 

Prevederea poate conduce, în practică, la un concurs de executări ipotecare începute în paralel de 

creditori ipotecari care sunt garantaţi cu acelaşi bun.  O soluţie care ar putea evita astfel de executări 

paralele ar putea consta în limitarea dreptului creditorului de rang superior de a cere continuarea sau 

iniţierea unei noi executări, prin exercitarea acestui drept doar pe calea opoziţiei la executare, în 

termenul de 15 zile de la notificare sau de la înscrierea avizului de executare de către creditorul de 

rang inferior (şi nu până la vânzarea bunului ipotecat, cum prevede Art.2453 NCC în prezent). 

[Art.2457] NCC introduce o schimbare de concepţie în privinţa vânzării bunului care nu 

aparţine debitorului.  În concepţia Legii nr.99/1999, creditorul garantat poate urmări bunul afectat 

garanţiei indiferent de actele de dispoziţie săvârşite între timp de debitor197, concepţie preluată şi de 

Art.2345 alin.(1) NCC.  Art.76 din Legea nr.99/1999 obligă creditorul care a vândut bunul care nu era 

proprietatea debitorului doar la restituirea a ceea ce rămâne din bun în urma vânzării (dacă avea 

cunoştinţă că bunul nu este proprietatea debitorului), lăsând însă posibilitatea creditorului de a vinde 

bunul şi de a se îndestula din preţul vânzării, chiar atunci când are cunoştinţă că bunul nu este 

proprietatea debitorului. 

NCC prevede, însă, că de îndată ce a aflat că debitorul nu este proprietarul bunului, creditorul este 

obligat a restitui proprietarului fie lucrul, fie preţul vânzării.  Practic, NCC impune ca regulă interdicţia 

de vânzare a bunului ipotecat (în contradicţie cu Art.2345 alin.(1) NCC), sau de îndestulare a 

creditorului ipotecar din preţul vânzării, dacă bunul este proprietatea altei persoane decât debitorul, iar 

creditorul ipotecar cunoştea acest lucru.  Astfel, Art.2457 alin.(1) NCC prevede că „creditorul trebuie 

să restituie proprietarului fie lucrul, fie preţul vânzării, îndată ce a aflat că debitorul nu este 

proprietarul bunului ipotecat”.  Odată ce a aflat că bunul nu este proprietatea debitorului, creditorul 

ipotecar nu mai poate continua vânzarea sau, dacă o continuă, nu îşi poate îndestula creanţa din preţul 

vânzării.   

Excepţia de la regula insesizabilităţii bunurilor altuia menţionată mai sus este situaţia creditorului 

ipotecar care este de bună-credinţă la momentul distribuirii preţului (nu are cunoştinţă de faptul că 

                                                      
197Conform art.32 alin.(1) din Legea nr.99/1999, garanţia îşi păstra validitatea pe bunul sau dreptul afectat garanţiei chiar în 
cazul înstrăinării bunului de către debitor, cu excepţia cazului în care creditorul consimţea să urmărească doar produsele 
bunului afectat garanţiei. 
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bunul nu este proprietatea debitorului).  Acesta este exonerat de răspundere, fiind obligat doar a remite 

debitorului ceea ce rămâne din vânzarea bunului. 

[Art.2458] În privinţa regulilor de distribuire a sumelor realizate din vânzarea bunului ipotecat, 

NCC reia regulile aplicabile conform Legii nr.99/1999.  Se prevede în plus obligaţia creditorului de a 

întocmi un proces-verbal cu privire la eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare, care 

trebuie comunicat debitorului, constituitorului şi celorlalţi creditori privilegiaţi şi ipotecari.  Procesul-

verbal asupra distribuţiei sumelor se înscrie la arhivă.  Această nouă formalitate prevăzută de NCC 

atrage necesitatea modificării legislaţiei secundare care reglementează arhiva, pentru a asigura 

formularistica necesară. 

III. Preluarea bunului ipotecat 

[Art.2460-2463]  În privinţa posibilităţii creditorului ipotecar de a prelua bunul ipotecat în 

contul datoriei, NCC stabileşte reguli diferite faţă de cele prevăzute în prezent de Legea nr.99/1999198, 

mai drastice decât cele actuale, în sensul că trebuie îndeplinite trei condiţii:  (i) legea să nu dispună 

altfel,  (ii) constituitorul să consimtă la preluarea bunului de către creditor, dar acordul trebuie să fie 

scris şi ulterior neexecutării obligaţiei de către debitor, iar  (iii) persoanele care sunt îndreptăţite la 

notificarea începerii executării (prevăzute la Art.2450 NCC) să nu se opună la aceasta.  În aceste 

condiţii, o clauză de preluare a bunului de către creditor, inclusă într-un contract de ipotecă mobiliară, 

este lipsită de eficienţă dacă debitorul nu îşi reînnoieşte consimţământul după data neexecutării 

obligaţii garantate sau dacă celelalte persoane interesate din categoriile prevăzute la Art.2450 NCC se 

opun. 

În plus, NCC stabileşte o serie de condiţii procedurale în vederea preluării bunului de către creditor:  

înscrierea în arhivă a unui aviz de preluare şi notificarea ofertei de preluare către persoanele prevăzute 

la Art.2450 NCC.  Ca impact, instituirea formalităţii avizului de preluare atrage necesitatea 

modificării legislaţiei secundare care reglementează modul de funcţionare al arhivei pentru a asigura 

formularistica necesară. 

Persoanele interesate din categoriile prevăzute la Art.2450 pot formula opoziţii la preluare pe calea 

opoziţiei şi cu procedura reglementată de Art.2452 NCC.  Modul de formulare al Art.2460 alin.(1) 

pare să sugereze că simpla înregistrare a opoziţiilor la preluare împiedică preluarea de către creditor.  

2. Executarea ipotecii asupra titlurilor reprezentative 

[Art.2464] În cazul ipotecii asupra titlurilor reprezentative, NCC reia dispoziţiile Legii 

nr.99/1999.  Creditorul poate trece la vânzarea bunurilor ce fac obiectul titlurilor de valoare, conform 

regulilor prevăzute de secţiunea respectivă.  Creditorul se poate întoarce şi împotriva avaliştilor şi 

giranţilor. 

                                                      
198 Art.73 din Legea nr.99/1999 prevede că creditorul nu îşi poate adjudeca bunul afectat garanţiei în cadrul vânzării iniţiate 
de el fără ca, în prealabil, să fi dat posibilitatea terţilor de a participa la vânzare.  Părţile puteau conveni altfel prin contractul 
de garanţie. 
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3. Executarea ipotecii asupra creanţelor 

[Art.2465-2467]  În materia executării cesiunii de creanţe, ca şi în cazul actualelor 

reglementări, NCC prevede posibilitatea creditorului de a lua în posesie titlul de creanţă, de a cere şi 

obţine plata, ori de a cesiona titlul de creanţă.  Vânzarea creanţei trebuie să urmeze principiul vânzării 

comercial rezonabile. 

În privinţa executării ipotecii asupra conturilor, însă, reglementările NCC sunt mai sumare decât cele 

din Legea nr.99/1999.  În cazul în care banca este creditorul, aceasta poate trece la compensarea 

soldului creditor cu creanţa ipotecară.  În celelalte cazuri, creditorul poate cere eliberarea banilor din 

cont pentru acoperirea obligaţiei garantate.  NCC nu reia, însă, întreaga procedură prevăzută de Legea 

nr.99/1999:  informaţiile care trebuie puse la dispoziţia băncii de către creditor  odată cu notificarea de 

executare a garanţiei, informaţiile care trebuie verificate de bancă, blocarea contului etc.  Pe de altă 

parte, Art.2467 instituie principiul conform căruia creditorul trebuie să acţioneze de o manieră 

comercial rezonabilă, astfel încât se poate considera implicită obligaţia creditorului de a furniza astfel 

de informaţii băncii.  Rămâne,practic, la latitudinea băncilor să aprecieze caracterul rezonabil al 

solicitării creditorului. 

4. Preluarea bunului în vederea administrării 

[Art.2468-2473]  După cum arătam mai sus, NCC a instituit un nou drept al creditorului 

ipotecar, şi anume acela de a lua în administrare bunurile ipotecate.  Dreptul de luare în administrare se 

aplică numai în situaţia în care bunurile ipotecate aparţin unei întreprinderi.  Preluarea în administrare 

se face prin înscrierea unui aviz de executare şi formalitatea notificării prevăzută la Art.2450 NCC.  

Administrarea bunurilor se face direct de către creditorul ipotecar sau prin intermediul unei persoane 

desemnate de creditor sau instanţă în această calitate.  Regulile prevăzute la administrarea generală 

(Art.800-801 NCC) se aplică şi în acest caz.  Scopul administrării este recuperarea obligaţiei garantate, 

astfel că dreptul de administrare încetează la data acoperirii creanţei.  De asemenea, administrarea 

încetează prin alegerea unei alte modalităţi de recuperare. 

În cazul în care administrarea priveşte universalitatea bunurilor mobile ale unei întreprinderi, se poate 

ajunge chiar la administrarea afacerii în sine sau a unei părţi importante a afacerii, caz în care se ridică 

probleme de reprezentare a întreprinderii şi compatibilităţii dreptului creditorului de administrare cu 

dreptul organelor de conducere ale întreprinderii în cauză.  Pentru reglementarea acestor aspecte, 

apreciem util ca legislaţia specială în materia societăţilor comerciale sau legea de punere în aplicare a 

NCC să reglementeze modul de administrare a societăţii în aceste situaţii şi modalitatea de asigurare a 

opozabilităţii actelor de administrare ale creditorului ipotecar faţă de terţi (de exemplu, prin înscrierea 

acestuia la registrul comerţului ca reprezentant al întreprinderii în legătură cu partea respectivă de 

bunuri mobile). 

Art.2472, ultima teză, prevede că instituirea procedurii falimentului asupra debitorului executat silit în 

această modalitate nu are ca efect încetarea administrării.  Aşadar, atât în cazul în care este vorba 

despre administrarea unui bun individual, cât şi în cazul menţionat în paragraful anterior, este necesară 

stabilirea de norme care să asigure aplicabilitatea prevederii menţionate.  Mai mult, o asemenea 

prevedere poate necesita modificarea Legii nr.85/2006, în sensul corelării prevederilor acesteia din 

urmă cu cele ale NCC. 
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5. Sancţiuni 

[Art.2474-2477]  Ca şi reglementarea actuală (Art.87-89 din Legea nr.99/1999), NCC 

stabileşte anumite sancţiuni civile în cazul în care creditorul încalcă regulile de preluare a bunului 

ipotecat în posesie, a regulilor pentru valorificarea bunului ipotecat ori a celor privitoare la distribuirea 

preţului. 

(c) Secţiunea a 3-a „Executarea ipotecilor imobiliare” 

[Art.2478-2479]  În ceea ce priveşte executarea ipotecilor imobiliare, NCC trimite la 

procedura reglementată de NCPC.  Totodată, prevede că creditorul ipotecar imobiliar nu poate urmări 

în acelaşi timp şi vânzarea bunurilor imobile ipotecate şi a celor neipotecate, decât dacă cele ipotecate 

nu sunt suficiente pentru plata creanţei sale.  NCC instituie, astfel, şi o prioritate la executare, 

creditorul ipotecar trebuind să urmărească mai întâi bunurile ipotecate. 

(v). Capitolul V „Gajul” 

[Art.2480-2494]  În capitolul V dedicat gajului, NCC cuprinde o serie de reguli prevăzute 

în prezent de CC, dar şi reguli noi în materia gajului.  Noţiunea de „gaj” rămâne a desemna garanţia 

reală cu deposedare, instituită asupra bunurilor corporale sau a titlurilor negociabile199.  Gajul implică 

în mod necesar remiterea bunului sau a titlului către creditor şi de aceea publicitatea gajului se face 

chiar prin deţinerea bunului gajat.  Publicitatea se poate realiza şi prin înscrierea gajului la arhivă, cu 

excepţia gajului asupra sumelor de bani, care se realizează numai prin deţinerea acestora.  Pe baza 

acordului părţilor, deţinerea bunului de către creditor se poate face şi prin intermediul unui terţ.  

Creditorul gajist sau intermediarul, după caz, au calitatea unui administrator al bunurilor altuia, fiind 

aplicabile dispoziţiile Art.759-799 NCC.  În afara regulilor expres instituite la acest capitol, şi în 

materia gajului sunt aplicabile regulile de publicitate, prioritate, executare şi stingere prevăzute de 

NCC pentru ipoteca mobiliară. 

(vi). Capitolul VI „Dreptul de retenţie” 

[Art.2495-2499]  Faţă de absenţa unei reglementări generale exprese în CC actual a 

dreptului de retenţie, NCC prevede în mod expres acest tip de garanţie reală imperfectă, cristalizând 

reguli actualmente dezvoltate de doctrină şi practică în jurul celor câteva situaţii expres reglementate 

de CC. 

Este de reţinut că NCC reglementează un drept de retenţie general pentru cheltuielile necesare şi utile 

făcute cu bunul ori pentru prejudiciile cauzate de bun în favoarea oricui are bunul în detenţie şi este 

dator să îl remită sau să îl restituie (Art.2495).  Practic, dispoziţiile speciale aplicabile conform 

actualelor prevederi ale CC cu privire la locator asupra bunurilor mobile ale locatarului, ale 

arendaşului asupra recoltei, ale transportatorului asupra bunurilor transportate etc. au fost cristalizate 

într-o regulă general aplicabilă. 

Însă, cu titlul de impact legislativ, remarcăm că actuala reglementare din NCC dedicată dreptului de 

retenţie cuprinde o definiţie care pare incompletă în raport cu dreptul de retenţie actualmente prevăzut 

                                                      
199 Remarcăm faptul că Proiectul LPA NCC are în vedere modificarea Art.2480 NCC pentru a face precizarea, pentru 
claritate, că obiect al gajului îl pot constitui numai titlurile negociabile emise în formă materială, nu şi cele dematerializate, 
care nu pot face obiectul posesiei în sens material. 
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de CC în cazuri speciale:  dreptul de retenţie este definit de NCC ca fiind dreptul celui obligat a remite 

sau restitui un bun de a reţine acel bun cât timp creditorul său nu îi restituie cheltuielile necesare şi 

utile pe care le-a făcut pentru acel bun sau prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat.  Ceea ce lipseşte 

este dreptul de retenţie pentru neplata unei obligaţii principale în legătură cu bunul respectiv.  De 

exemplu, în cazul contractului de transport, transportatorul ar putea exercita un drept de retenţie pentru 

neplata cheltuielilor de transport de către client, dar nu şi pentru neplata serviciului de transport.  

Remarcăm faptul că Proiectul LPA NCC are în vedere completarea în acest sens a definiţiei dreptului 

de retenţie (Art.184 pct.167 din Proiectul LPA NCC). 

NCC consolidează poziţia titularului dreptului de retenţie, recunoscând acestuia posibilitatea de a 

introduce o acţiune pentru recuperarea bunului în cazul unei desesizări involuntare.  Conform Art.2498 

alin.(1) NCC, dreptul de retenţie este opozabil terţilor fără îndeplinirea vreunei formalităţi.  În privinţa 

ordinii de prioritate, NCC consacră expres creditorilor beneficiari ai unui drept de retenţie prioritatea 

înaintea creditorilor ipotecari sau gajişti (Art.2339 coroborat cu Art.2342 alin(1) NCC).  Prioritatea se 

asigură, însă, prin înscrierea în arhivă (a se vedea Art.2339 alin.(2) NCC). 

1.7. Cartea a VI-a „Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul 

termenelor” 

[Art.2500-2556]  Spre deosebire de soluţia Codului Civil din 1864 care tratează, după 

modelul francez, instituţia prescripţiei într-un mod unitar, NCC reglementează într-o carte distinctă 

regulile aplicabile prescripţiei extinctive (alături de decăderea din exerciţiul unui drept subiectiv civil), 

tratând prescripţia achizitivă (uzucapiunea) separat, în Cartea a III-a („Despre bunuri”), printre efectele 

juridice ale posesiei (Art.686 şi urm.), prevăzând totuşi, spre a se asigura corelarea dintre cele două 

instituţii, faptul că dispoziţiile aplicabile uzucapiunii se completează, în mod corespunzător, cu cele 

din materia prescripţiei extinctive. 

Din punct de vedere normativ, noua reglementare preia, dezvoltă sau modifică, prevederile Decretului 

nr.167/1958 (Titlul I), sistematizate pe probleme specifice (dispoziţii generale, termenul prescripţiei 

extinctive, cursul prescripţiei extinctive, împlinirea prescripţiei extinctive), la care se adaugă o 

reglementare generală a termenelor de decădere (Titlul II), aceasta din urmă constituind o noutate 

absolută în dreptul civil român. 

1.7.(a). Titlul I „Prescripţia extinctivă” 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.2500-2516]  Instituţia prescripţiei extinctive cunoaşte o regândire şi sistematizare de 

ansamblu în NCC.  În primul rând, plecând de la definirea obiectului prescripţiei extinctive, NCC 

rezolvă una dintre vechile controverse, relevate atât în doctrină, cât şi în practică, privind natura 

dreptului ce se stinge ca efect al prescripţiei extinctive, i.e. material sau procedural.200  În acest sens, 

Art.2500 menţionează în mod expres faptul că ceea ce se stinge este „dreptul material la acţiune”, 

definind totodată acest drept ca fiind „dreptul de a constrânge o persoană, cu ajutorul forţei publice, să 

execute o anumită prestaţie, să respecte o anumită situaţie juridică sau să respecte orice altă sancţiune 

                                                      
200 Decretul nr.167/1958 nu conţine o prevedere expresă privind natura materială sau, respectiv, procedurală a dreptului ce se 
stinge ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie extinctivă. 
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civilă, după caz”.  Se observă, aşadar, faptul că, în viziunea NCC, dreptul material la acţiune 

înglobează atât dreptul la acţiunea condamnatorie, cât şi dreptul la acţiunea executorie.  Cu toate 

acestea, prescripţia dreptului de a obţine executarea silită este reglementată în NCPC (Art.2516). 

În ceea ce priveşte domeniul prescripţiei extinctive, Art.2501 din NCC dezvoltă vechea reglementare 

menţionând faptul că sunt supuse prescripţiei nu numai drepturile la acţiune privind drepturi 

patrimoniale (de exemplu, drepturi de creanţă sau unele drepturi reale), dar şi, în cazurile anume 

prevăzute de lege, alte drepturi la acţiune, indiferent de obiectul lor (de exemplu, drepturi 

nepatrimoniale, potestative etc.).  În materia drepturilor reale, regula este imprescriptibilitatea, însă 

NCC prevede şi anumite excepţii, printre care amintim acţiunea posesorie, acţiunea confesorie de 

uzufruct, acţiunile privind protejarea drepturilor reale „de tip nou” (drepturile reale corespunzătoare 

proprietăţii publice), cum sunt dreptul de administrare (Art.870), dreptul de concesiune (Art.873) şi cel 

de folosinţă cu titlu gratuit (Art.875).  De asemenea, în materia drepturilor nepatrimoniale, regula este 

tot cea a imprescriptibilităţii, cu excepţii precum:  acţiunea în anularea căsătoriei (Art.301), acţiunea în 

tăgada paternităţii de către mama copilului sau soţul acesteia (Art.430-431) şi acţiunea în anularea 

recunoaşterii filiaţiei (Art.419). 

O modificare substanţială o reprezintă, însă, schimbarea naturii însăşi a instituţiei prescripţiei 

extinctive, centrul de atenţie fiind mutat de pe caracterul imperativ, de ordine publică a prescripţiei 

extinctive, pe cel privat, dispozitiv, introducându-se astfel posibilitatea încheierii de convenţii (pacte) 

cu privire la prescripţia extinctivă (Art.2515).201  În plus, ca un corolar al modificării caracterului 

imperativ, şi spre deosebire de concepţia Decretului nr.167/1958, care reţinea, în Art.18, obligaţia 

instanţelor de judecată şi a tribunalelor arbitrale de a cerceta ex oficio dacă dreptul la acţiune sau la 

executarea silită este prescris,202 NCC prevede expres faptul că „prescripţia poate fi opusă doar de cel 

în folosul căruia curge” şi „organul de jurisdicţie nu poate aplica prescripţia din oficiu”, indiferent 

dacă este vorba de interese particulare sau de cele ale statului (Art.2512).  Mai mult, Proiectul LPA 

NCC propune includerea unei referinţe suplimentare exprese potrivit căreia prescripţia nu operează de 

plin drept (Art.200 pct.2 din Proiectul LPA NCC). 

NCC prevede posibilitatea invocării prescripţiei pentru prima dată direct în apel (Art.2513 alin.(1)).  În 

plus, NCC introduce menţiunea că, în materia arbitrajului, excepţia prescripţiei poate fi invocată pe tot 

parcursul soluţionării litigiului.  Pe de altă parte, Proiectul LPA NCC propune modificarea acestui text 

prin eliminarea referirii la litigiile arbitrale şi limitarea posibilităţii invocării prescripţiei doar în faţa 

primei instanţe, prin întâmpinare sau, în lipsă, cel mai târziu la primul termen de judecată, când părţile 

sunt legal citate (Art.200 pct.3 din Proiectul LPA NCC).  Această propunere este aparent motivată de 

dorinţa corelării prevederilor privind invocarea prescripţiei cu cele privind invocarea, în general, a 

excepţiilor relative, prevăzute de NCPC203.  Adoptarea uneia dintre cele două soluţii, i.e. excepţie 

relativă de fond ce conduce spre o limitare a posibilităţii invocării in limine litis şi, respectiv, o 

                                                      
201 În reglementarea actuală, Art.1 din Decretul nr.167/1958 consacră în mod expres caracterul imperativ al normelor privind 
prescripţia extinctivă, prevăzând faptul că „orice clauză care se abate de la reglementarea legală a prescripţiei este nulă”. 
202 Este de observat, totuşi, că dispoziţiile Art.18 din Decretul nr.167/1958 sunt în opoziţie cu prevederile Art.1841 din CC, 
care reţine faptul că „în materie civilă, judecătorii nu pot aplica prescripţia, dacă cel interesat nu va fi invocat acest mijloc”. 
203 Potrivit Art.241 alin.(2) din NCPC, „excepţiile relative pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu la 
primul termen de judecată după săvârşirea neregularităţii procedurale, în etapa cercetării procesului şi înainte de a se pune 
concluzii în fond”. 
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apărare de fond ce ar justifica posibilitatea invocării inclusiv în apel, rămâne o chestiune de opţiune a 

legiuitorului.  În orice caz, soluţia legislativă prevăzută de NCC este reţinută nu doar de CCR 

(Art.1842), dar este prevăzută şi de principalele coduri civile moderne (de exemplu, Art.2248 din CCF, 

Art.2881 CCQ).  În ceea ce priveşte eliminarea textului legat de posibilitatea invocării prescripţiei în 

cadrul arbitrajului, ţinând cont în principal de particularităţile procedurilor arbitrale, considerăm utilă 

menţinerea prevederii reţinute iniţial de NCC.  Cu toate acestea, având în vedere natura consensuală a 

arbitrajului, credem că textul ar trebui să capete o natură dispozitivă, în sensul includerii posibilităţii 

părţilor de a deroga de la această prevedere. 

Revenind la posibilitatea încheierii de convenţii privind prescripţia extinctivă, Art.2515 din NCC 

prevede, ca o noutate absolută pentru dreptul civil român, faptul că părţile cu capacitate deplină de 

exerciţiu pot, în limitele dispoziţiilor legale, să încheie, prin acord expres, convenţii prin care să 

modifice durata termenelor de prescripţie sau cursul prescripţiei extinctive prin fixarea începutului 

acesteia sau prin modificarea cauzelor legale de suspendare ori întrerupere a acesteia.  Astfel, NCC 

prevede posibilitatea reducerii sau micşorării termenelor de prescripţie.  Subliniem, în acest context, o 

inadvertenţă a textului Art.2515 alin.(4), care prevede doar posibilitatea reducerii sau micşorării 

termenelor, fără a preciza posibilitatea măririi acestora.  Această inadvertenţă este însă rezolvată de 

Art.200 pct.4 din LPA NCC.  În plus, posibilitatea încheierii unor convenţii prin care părţile măresc 

termenele de prescripţie extinctivă aplicabile este implicit recunoscută de teza a II-a a Art.2515 

alin.(4), care prevede faptul că durata termenelor de prescripţie stabilită de părţi nu poate fi „mai mică 

de un an şi nici mai mare de 10 ani, cu excepţia termenelor de prescripţie de 10 ani sau mai lungi care 

pot fi prelungite până la 20 de ani.” (subl.ns.).  Potrivit Art.2515 alin.(6), sunt lovite de nulitate 

absolută convenţiile care au ca obiect: 

- drepturile la acţiune imprescriptibile şi/sau incesibile precum: acţiunile reale imprescriptibile (de 

exemplu, Art.563 alin.(2), Art.564 alin.(2), Art.696 alin.(2), Art.861 alin.(1)), acţiunea în 

constatarea nulităţii absolute (Art.2502 alin.(2), acţiunile derivând din starea şi capacitatea 

persoanelor (de exemplu, cf. Art.29, Art.437), acţiunile derivând din contracte de adeziune, de 

asigurare şi cele supuse legislaţiei privind protecţia consumatorului (Art.2515 alin.(5) teza II); 

- fixarea unor termene de prescripţie cu nerespectarea duratei minime sau maxime legale; 

- stabilirea momentului începutului prescripţiei la o dată în raport cu care prescripţia ar fi socotită 

împlinită, deoarece aceasta ar echivala practic cu o suprimare a dreptului la acţiune; 

- suprimarea cauzelor legale de suspendare ori întrerupere a cursului prescripţiei (legea permite 

doar modificarea acestora); 

- înlăturarea posibilităţii repunerii în termenul de prescripţie, atunci când depăşirea termenului de 

prescripţie a fost cauzată de existenţa unor motive temeinic justificate (Art.2522).  În opinia 

doctrinei recente, o astfel de clauză ar fi abuzivă sau contrară echităţii şi bunelor moravuri, fapt 

ce este prohibit de NCC (Art.15 şi Art.1169). 

În ceea ce priveşte efectele împlinirii prescripţiei extinctive, NCC păstrează prevederile reglementării 

actuale,204 potrivit cărora, după împlinirea prescripţiei, cel obligat este îndreptăţit să refuze executarea 

                                                      
204 A se vedea Art.1 alin.(2) şi Art.12 din Decretul nr.167/1958. 
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prestaţiei cu menţiunea că, odată cu stingerea dreptului material la acţiune privind un drept principal, 

se stinge şi dreptul la acţiune privind un drept accesoriu (Art.2503 alin.(1) şi, respectiv, faptul că, în 

cazul în care un debitor este obligat la prestaţii succesive, dreptul la acţiune cu privire la fiecare 

prestaţie se stinge printr-o prescripţie deosebită (Art.2503 alin.(2)).  În schimb, NCC introduce, cu titlu 

de noutate, o serie de excepţii de la aceste reguli generale.  În primul rând, în cazul creanţelor garantate 

cu o ipotecă, prescripţia dreptului la acţiune privind creanţa principală nu atrage şi stingerea dreptului 

la acţiunea ipotecară.  În acest caz, creditorul ipotecar va putea urmări, în condiţiile legii, doar bunurile 

mobile sau imobile garantate, însă numai în limita valorii acestor bunuri, şi doar în vederea acoperirii 

debitului principal şi nu şi a accesoriilor acestuia (Art.2504).  Se impune precizarea că, deşi textul 

Art.2504 vorbeşte doar de ipotecă, apreciem că dispoziţia legală ar trebui să fie aplicabilă şi în cazul 

gajului.  Astfel, având în vedere, în principal, dispoziţiile Art.2494 din materia gajului, considerăm că 

nici acţiunea creditorului gajist nu se va stinge odată cu stingerea dreptului material la acţiunea privind 

creanţa principală.  Soluţii legislative similare sunt întâlnite în special în sistemele de drept civil de 

influenţă germană. 205  În al doilea rând, în cazul în care prestaţiile succesive alcătuiesc, prin finalitatea 

lor, rezultată din lege sau din convenţia părţilor, un tot unitar, dreptul la acţiune se va stinge printr-o 

singură prescripţie (Art.2503 alin.(2)).  Nu în ultimul rând, NCC prevede şi faptul că prescripţia nu 

împiedică stingerea prin compensaţie (legală sau judiciară) a creanţelor reciproce, şi nici exercitarea 

dreptului de retenţie, dacă dreptul la acţiune nu era prescris în momentul la care s-ar fi putut opune 

compensarea sau dreptul de retenţie (Art.2505). 

În ceea ce priveşte renunţarea la prescripţie, NCC menţine, în termeni similari, prevederile din actuala 

reglementare, i.e. Art.1838-1840 CC.  Astfel, NCC prevede în continuare posibilitatea renunţării la 

prescripţia împlinită, însă adaugă menţiunea că cel îndreptăţit poate renunţa şi la beneficiul termenului 

scurs pentru prescripţia începută şi neîmplinită (Art.2507).  Nu poate renunţa la prescripţie decât cel 

care are capacitate de a face acte de dispoziţie ori de a se obliga (Art.2509), iar renunţarea poate fi atât 

expresă, cât şi tacită (Art.2508).  Ca urmare a renunţării, începe să curgă un nou termen de prescripţie, 

NCC adăugând faptul că, atunci când se renunţă la beneficiul termenului scurs, devin aplicabile 

prevederile din materia întreruperii prescripţiei extinctive (Art.2510).  În plus, NCC consacră în 

Art.2511 efectul relativ al renunţării la prescripţie, prevăzând faptul că aceasta nu poate fi opusă 

codebitorilor solidari ori ai unei obligaţii indivizibile, şi nici împotriva fideiusorilor. 

[Impact]  Având în vedere posibilitatea trecerii problematicii prescripţiei dreptului material la 

acţiune pe tărâm contractual, apreciem că va opera o modificare substanţială a modului în care 

instanţele de judecată vor trebui să cerceteze problemele legate de prescripţie, în special având în 

vedere că pot deveni incidente o serie de reguli specifice materiei contractelor, precum nulitatea, 

ineficacitatea, caducitatea etc.  Din acest punct de vedere, considerăm că există inclusiv posibilitatea 

prelungirii duratei procesului, având în vedere necesitatea administrării de către instanţă a unui 

probatoriu semnificativ mai complex. 

                                                      
205 A se vedea în special Art.216 din CCG, Art.140 din CEO, sau Art.3323 din CCO. 
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(ii). Capitolul II „Termenul prescripţiei extinctive” 

[Art.2517-2522]  NCC operează o sistematizare a termenelor de prescripţie extinctivă 

stabilind, pe lângă termenul general de prescripţie care rămâne de 3 ani, alte trei categorii de termene 

speciale (Art.2517). 

O primă categorie o reprezintă termenul special de 10 ani.  Acesta este aplicabil, potrivit Art.2518,  (i) 

drepturilor reale care nu sunt declarate prin lege drept imprescriptibile sau care nu sunt supuse unui alt 

termen de prescripţie;  (ii) acţiunii în repararea prejudiciului moral sau material cauzat unei persoane 

prin tortură sau acte de barbarie sau, după caz, a celui cauzat prin violenţă ori agresiuni sexuale comise 

contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi exprima 

voinţa, precum şi  (iii) în cazul acţiunii în repararea prejudiciului adus mediului înconjurător. 

A doua categorie este reprezentată de termenul special de 2 ani aplicabil dreptului la acţiune întemeiat 

pe un raport de asigurare sau reasigurare (Art.2519).  Proiectul LPA NCC propune adăugarea, în 

această categorie, a dreptului la acţiune privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru 

serviciile prestate în baza contractului de intermediere (Art.200 pct.5 din Proiectul LPA NCC). 

Ultima categorie este reprezentată de termenul special de 1 an (Art.2520-2521), aplicabil unei serii de 

acţiuni derivate din raporturile de prestări servicii făcute fie cu caracter profesional, ori fără un astfel 

de caracter.  Trebuie precizat că situaţiile prevăzute de Art.2520 reprezintă o adaptare a vechilor 

dispoziţii cuprinse în Art.1903-1904 CC.  Se observă, totuşi, câteva formulări ce sunt susceptibile a 

genera confuzie.  Astfel, în cazul acţiunii „medicilor, moaşelor, asistentelor şi farmaciştilor, pentru 

vizite, operaţii sau medicamente”, este neclar atât obiectul acestor acţiuni, cât şi sfera subiectelor 

împotriva cărora aceste acţiuni pot fi exercitate (de exemplu, acţiunea farmaciştilor împotriva 

furnizorilor de medicamente, sau acţiunea farmaciştilor împotriva cumpărătorilor de medicamente).  

Tot astfel, în cazul acţiunilor avocaţilor împotriva clienţilor lor, este ambiguu care este semnificaţia 

sintagmei „afaceri neterminate” pentru care NCC prevede imposibilitatea solicitării onorariilor şi 

cheltuielilor mai vechi de 3 ani.  În plus, în cazul acţiunii inginerilor, arhitecţilor, geodezilor, 

contabililor şi altor liberi profesionişti, este neclar ce se înţelege prin sintagma terminarea lucrării (în 

special în situaţia contabililor), de care este legat momentul începerii curgerii termenului de 

prescripţie.  De asemenea, în acest din urmă caz, este neclar care este soluţia (din punct de vedere al 

termenului de prescripţie), în cazul în care lucrarea nu este terminată, dar aceasta nu mai poate fi 

terminată, existând totuşi plăţi pretins a fi datorate. 

În ciuda acestei sistematizări, se remarcă totuşi faptul că NCC prevede ,în cuprinsul său, şi alte 

termene de prescripţie speciale ce variază între 6 luni (de exemplu, acţiunea în anularea căsătoriei, 

menţionată de Art.301 alin.(1);  acţiunea în anularea acceptării sau renunţării la moştenire, Art.1124;  

acţiunea prin care se cere pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract în cazul promisiunii 

bilaterale de vânzare, Art.1669 alin.(2) etc.) şi 5 ani (de exemplu, acţiunea în restituirea soldului 

creditor rezultat la închiderea contului curent, Art.2190). 

Remarcăm noutatea dispoziţiei cuprinse în Art.1394 NCC, prin care se introduce un caz de prorogare 

legală a termenului de prescripţie în cazul răspunderii civile delictuale;  astfel, „în toate cazurile în care 

despăgubirea derivă dintr-un fapt supus de legea penală unei prescripţii mai lungi decât cea civilă, 

termenul de prescripţie a răspunderii penale se aplică şi dreptului la acţiunea în răspundere civilă”.  

Din formularea textului reiese, per a contrario, faptul că, în cazul în care termenul de prescripţie 
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prevăzut de legea penală este mai scurt, acesta nu va înlocui termenul de prescripţie din materie civilă.  

Soluţia adoptată de NCC este prevăzută şi în alte sisteme de drept civil (de exemplu, Art.60 alin.(2) 

CEO), şi are drept scop oferirea unei protecţii superioare victimei. 

[Art.2522] NCC preia, în termeni similari, prevederile existente în reglementarea actuală 

privind instituţia repunerii în termenul de prescripţie, înlocuind termenul de o lună, în care se poate 

solicita repunerea în termen, cu unul de 30 de zile. 

(iii). Capitolul III „Cursul prescripţiei extinctive” 

(a) Secţiunea 1 „Începutul prescripţiei extinctive” 

[Art.2523-2531] NCC introduce o nouă regulă generală privind momentul de la care începe să curgă 

termenul prescripţiei extinctive, înlocuind criteriul obiectiv al datei de la care se naşte dreptul material 

la acţiune cu un criteriu mixt ce combină un criteriu de natură subiectivă, i.e. data la care titularul 

dreptului la acţiune a cunoscut naşterea lui cu un criteriu obiectiv, i.e. data la care, după împrejurări, 

titularul dreptului la acţiune trebuia să cunoască naşterea lui (Art.2523). 

Având în vedere complexitatea practică în aplicarea acestui principiu general privind începutul 

prescripţiei dreptului material la acţiune, NCC include, fie preluând şi adaptând vechea reglementare, 

fie introducând prevederi noi, o serie de cazuri speciale de stabilire a momentului de la care începe să 

curgă termenul de prescripţie. 

[Impact] Prin introducerea criteriului subiectiv de determinare a momentului de la care începe să 

curgă prescripţia dreptului material la acţiune, NCC conferă instanţelor o marjă mai largă de apreciere 

şi determinare in concretu a momentului de la care prescripţia extinctivă îşi începe cursul.  Coroborând 

această reglementare cu cea propusă de Proiectul LPA NCC privind limitarea momentului până la care 

excepţia prescripţiei poate fi invocată, suntem de părere că într-adevăr, soluţia propusă iniţial de NCC, 

i.e. posibilitatea invocării prescripţiei chiar şi în apel, poate apărea drept preferabilă. 

[Art.2524] În ceea ce priveşte ipoteza obligaţiilor contractuale de a da sau de a face, Art.2524 

reglementează o soluţie parţial nouă potrivit căreia termenul curge de la data când obligaţia devine 

exigibilă, cu menţiunea că, în cazul obligaţiilor afectate de un termen suspensiv ori de o condiţie 

suspensivă, termenul curge de la data împlinirii termenului sau, respectiv, de la data îndeplinirii 

condiţiei. 

[Art.2525] În ceea ce priveşte ipoteza acţiunilor în restituirea prestaţiilor, NCC introduce prin 

Art.2525 o regulă nouă potrivit căreia prescripţia dreptului la acţiune în restituirea prestaţiilor făcute în 

temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau altă cauză de ineficacitate începe să 

curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desfiinţat actul, cu excepţia cazului când 

dreptul la acţiune a fost exercitat chiar în procesul în care s-a dispus desfiinţarea actului.  Astfel, chiar 

dacă dreptul la restituire subzistă chiar din momentul efectuării prestaţiilor, NCC amână momentul 

începerii prescripţiei la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a desfiinţat actul, deoarece pana 

la aceasta data, acest drept nu este decât un drept eventual.  În acest sens trebuie precizat mai întâi 

faptul că textul are în vedere doar acţiunea în restituirea prestaţiilor, nu şi acţiunea în desfiinţarea 

actului.  În ceea ce priveşte excepţia reţinută de teza finală a Art.2525, menţionăm faptul că aceasta 

este eliminată prin Proiectul LPA NCC, deoarece, în cazul exercitării acţiunii în restituire a prestaţiilor 

în cadrul acţiunii de desfiinţare a actului în cauză nu se mai poate pune problema prescripţiei.  Cu toate 
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acestea, prin eliminarea textului există şi riscul generării unei confuzii în sensul că s-ar putea interpreta 

că solicitarea restituirii prestaţiilor în cadrul acţiunii în desfiinţarea actului nu este posibilă întrucât 

dreptul material la acţiune nu s-a născut încă, conducând la ideea că cele două acţiuni trebuie 

exercitate întotdeauna separat, ceea ce este absurd. 

[Art.2526] În cazul prestaţiilor succesive datorate în temeiul unor obligaţii cu executare 

succesivă, NCC preia soluţia prevăzută implicit de Art.12 din Decretul nr.167/1958, în sensul că 

prescripţia începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă acestea 

alcătuiesc un tot unitar, de la data ultimei prestaţii neexecutate.  Ca o menţiune de ordin terminologic, 

considerăm utilă propunerea de modificare a sintagmei „prestaţii neexecutate” cu cea de „prestaţii ce 

trebuie executate” sau „prestaţii datorate” (aşa cum propune şi Art.200 pct.8 din Proiectul LPA NCC). 

[Art.2527] În materia asigurărilor, NCC introduce, cu titlu de noutate, o prevede expresă care 

stabileşte faptul că, în această materie prescripţia curg,e de la data expirării termenelor prevăzute de 

lege ori stabilite de părţi pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemnizaţiei sau, 

după caz, a despăgubirilor datorate de asigurător. În legătură cu ultimul caz prevăzut de Art.2527, se 

observă faptul că NCC nu leagă momentul de începere a cursului prescripţiei de producerea 

evenimentului asigurat sau de cel al finalizării dosarului de daune astfel cum a fost sugerat uneori în 

literatura de specialitate ci, dimpotrivă, leagă momentul de cel al expirării termenului (stabilit de lege 

ori de către părţi prin contract), în care asigurătorul ar fi trebuit să plătească despăgubirea.  Deşi 

suntem de părere că legarea momentului de la care începe să curgă prescripţia dreptului material la 

acţiune de un eveniment ulterior producerii riscului asigurat este de natură a favoriza asiguratul, 

apreciem că acest moment este susceptibil de a comporta şi anumite riscuri.  Astfel, în cazul în care 

părţile, prin contractul de asigurare, ar stabili faptul că obligaţia asigurătorului de a plăti despăgubirea 

curge de la un moment a cărui determinare este subiectivă, ce depinde inclusiv de conduita 

asigurătorului, există posibilitatea ca acest moment să nu ia naştere şi, prin urmare, termenul de plată 

să nu se poată împlini, cu consecinţa imediată că nici dreptul material la acţiune al asiguratului nu se 

naşte, ceea ce este absurd.  Ca o ultimă precizare, apreciem că textul Art.2527 vizează doar cazurile de 

asigurare contractuală (contra daunelor ori de persoane) şi priveşte doar raporturile, dintre asigurat şi 

asigurător. 

[Art.2528] În ceea ce priveşte ipoteza dreptului la acţiune în repararea pagubei cauzate printr-o 

faptă ilicită, NCC preia întocmai soluţia prevăzută de Art.8 alin.(1) din Decretul nr.167/1958, 

adăugând, însă, la alin.(2) două cazuri asimilate, pe lângă cel al îmbogăţirii fără just temei, i.e. plata 

nedatorată şi, respectiv, gestiunea de afaceri. 

[Art.2529] Începutul prescripţiei dreptului material la acţiune în cazul acţiunii în anularea unui 

act juridic este stabilit de NCC în mod similar prevederilor Art.9 din Decretul nr.167/1958, 

reglementând, însă, separat, faptul că, în cazul dolului, prescripţia curge de la data la care acesta a fost 

descoperit. 

[Art.2530] Decretul nr.167/1958 nu reglementează prescripţia dreptului la acţiunea în 

răspundere pentru vicii aparente, ci doar pentru cele ascunse (Art.11 din Decretul nr.167/1958).  Acest 

lucru se explică prin faptul că, potrivit Art.1353 CC, vânzătorul nu este răspunzător de viciile aparente 

şi, astfel, problema prescripţiei în acest caz nu se poate pune.  Cu toate acestea, răspunderea 

vânzătorului pentru vicii aparente nu este exclusă nici în sistemul codului civil, aceasta putând fi 
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prevăzută, spre exemplu, prin clauze contractuale exprese.  În acest din urmă caz, s-a considerat că 

prescripţia este supusă regulilor generale, şi nu celor prevăzute de Art.11 din Decretul nr.167/1958 

pentru vicii ascunse.  Având în vedere aceste scurte considerente, considerăm oportun ca NCC să 

prevadă reguli exprese aplicabile în cazul în care legea sau contractul obligă la garanţie şi pentru vicii 

aparente.  Astfel, Art.2530 instituie, cu titlu de noutate, două momente alternative de la care prescripţia 

începe să curgă, i.e. data predării sau recepţiei finale a bunului ori a lucrării şi, în subsidiar, data 

împlinirii termenului pentru înlăturarea de către debitorul obligaţiei a viciilor constatate, astfel cum 

acest termen a fost prevăzut de lege ori stabilit prin proces-verbal de constatare a viciilor.  Două 

observaţii ni se par relevante în legătură cu acest articol.  În primul rând, faptul că textul legal vizează 

data recepţiei finale a lucrării şi nu cea a recepţiei iniţiale, preliminare sau provizorii.  În al doilea rând, 

trebuie precizat că, dacă potrivit legii sau contractului, viciile trebuie denunţate într-un anumit termen, 

sub sancţiunea decăderii, neobservarea acestui termen atrage pierderea dreptului de garanţie, astfel 

încât prescripţia devine lipsită de obiect.  Considerăm că aceste menţiuni pot avea implicaţii 

semnificative în practică, mai ales în cazul unor contracte de antrepriză complexe, bazate pe clauze 

standard de contract, precum cele elaborate de Federaţia Internaţională a Inginerilor Constructori 

(„FIDIC”), în care părţile oferă o semnificaţie aparte noţiunilor de recepţie la finalizarea lucrărilor (ce 

marchează inter alia momentul de la care începe să curgă perioada contractuală de notificare a 

viciilor), şi cea de recepţie finală.  Mai mult, în materia antreprizei, observăm o dublare a prevederilor 

prezentului articol prin Art.1880 din NCC, fapt ce considerăm că ar trebui înlăturat de către legiuitor 

pentru a asigura o reglementare unitară în materia prescripţiei dreptului la acţiune în răspundere pentru 

vicii aparente. 

[Art.2531] În ceea ce priveşte dreptul la acţiune în răspundere pentru vicii ascunse, NCC 

păstrează în mare măsură soluţiile prevăzute de Art.11 din Decretul nr.167/1958, operând, cu toate 

acestea, o serie de dezvoltări şi completări.  Astfel, noul text distinge între viciile ascunse ale unui bun 

transmis sau ale unei lucrări executate şi cele ale unei construcţii executate.  În al doilea rând, textul 

distinge, pentru ambele categorii evidenţiate mai sus, între lucrările noi şi cele curente, de întreţinere.  

Având în vedere aceste prime clasificări, textul stabileşte două momente alternative în raport cu care 

începe să curgă termenul de prescripţie, i.e. un moment subiectiv, principal, care constă în 

descoperirea viciilor şi, în subsidiar, un moment obiectiv ce constă în data expirării termenului de 

garanţie:  de un an în cazul unui bun sau al unei lucrări, şi de 3 ani, în cazul unei construcţii şi, 

respectiv, de o lună în cazul unor lucrări curente la bunuri sau lucrări, şi 3 luni în cazul unor lucrări 

curente la o construcţie.  Se observă faptul că Art.2531 adaugă, faţă de vechea reglementare, regulile 

privind începutul prescripţiei se aplică în mod similar şi în cazul lipsei calităţilor convenite, ori a 

lipsurilor cantitative ascunse cu viclenie, însă numai dacă oricare dintre acestea nu puteau fi 

descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală.  Este, de asemenea, important de 

observat faptul că Art.2531 alin.(5) prevede în mod expres faptul că termenele de mai sus sunt termene 

de garanţie legală generale, ce se aplică doar în cazul în care nu se aplică termene speciale legale sau 

convenţionale.  Această ultimă observaţie prezintă importante semnificaţii practice mai ales în cazul 

unor contracte de antrepriză de construcţii complexe, care prevăd de regulă o perioadă convenţională 

de notificare a defecţiunilor înainte de recepţia finală, dar după recepţia la finalizarea lucrărilor, şi 

care, sub regimul actualelor reglementări, suscită numeroase probleme în legătură cu momentul de la 

care începe să curgă termenul legal de garanţie. 
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[Impact]  Reglementarea prescripţiei dreptului la acţiune pentru vicii ascunse în domeniul 

construcţiilor prin stabilirea unor termene legale de garanţie va avea un impact asupra prezentelor 

reglementări speciale din domeniul construcţiilor, i.e. Legea nr.10/1995.  În acest sens, precizăm că, 

potrivit Legii nr.10/1995 (lege specială în raport cu NCC), termenele de garanţie aplicabile sunt de 10 

ani pentru vicii ascunse, respectiv întreaga perioadă de existenţă a construcţiei pentru viciile de 

structură.  Astfel, ţinând cont şi de faptul că Art.2531 NCC se aplică doar în măsura în care prin legea 

specială sau prin convenţia părţilor nu se prevede altfel, se pune întrebarea în ce cazuri concrete se vor 

aplica dispoziţiile Art.2531 NCC în materia construcţiilor. 

(b) Secţiunea a 2-a „Suspendarea prescripţiei extinctive” 

[Art.2532-2533] În afară de cauzele de suspendare prevăzute de Art.13-14 din Decretul nr.167/1958 

şi de Art.1882 CC (aplicabil în materie succesorală), NCC adaugă două cazuri noi, dezvoltând, 

totodată, unele dintre cazurile deja prevăzute de actuala reglementare (Art.2532). 

Astfel, se prevede, cu titlu de noutate, suspendarea prescripţiei pe perioada negocierilor purtate între 

părţi în vederea soluţionării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, însă doar în cazul în care 

acestea au fost ţinute în ultimele şase luni înainte de expirarea termenului de prescripţie (Art.2532 

pct.6).  Acest nou caz de suspendare are o deosebită importanţă practică, cu atât mai mult în cazul în 

care relaţiile contractuale dintre părţi prevăd etape preliminare obligatorii de încercare de soluţionare a 

diferendelor (inclusiv prin mecanisme de tipul determinării de către un expert sau alte proceduri ce nu 

sunt asimilate unor cereri de chemare în judecată sau cereri arbitrale de natură a întrerupe cursul 

prescripţiei).  În acest sens, considerăm că ar fi putut fi util de prevăzut în mod expres faptul că 

prescripţia se suspendă şi pe timpul derulării oricăror mecanisme convenţionale de soluţionare a 

diferendului.  Menţionăm, totuşi, posibilitatea unei interpretări extensive a sintagmei „procedură 

prealabilă”, sintagmă prevăzută de Art.2532 pct.7, punctând în acelaşi timp faptul că textul vizează 

doar acele proceduri prealabile pe care cel îndreptăţit la acţiune trebuie sau poate, potrivit legii, să le 

folosească, astfel încât ne par excluse acele mecanisme prealabile prevăzute convenţional.  Cu toate 

acestea, considerăm că procedura prealabilă a medierii, prevăzută de Legea nr.192/2006, ar putea intra 

în sfera de reglementare a Art.2532 pct.7.206  În legătură cu obligaţia privind purtarea negocierilor în 

ultimele şase luni, apreciem că pentru legiuitor important a fost nu momentul la care negocierile au 

fost demarate, ci perioada de timp cât acestea au fost efectiv purtate în interiorul celor şase luni 

anterioare împlinirii termenului de prescripţie. 

Un al doilea nou caz de suspendare a cursului prescripţiei este cel al ascunderii de către debitor, în 

mod deliberat, a existenţei creanţei ori a exigibilităţii acesteia.  Această cauză este prevăzută şi de alte 

coduri civile moderne, precum cel italian (Art.2941 pct.8 CCI) sau cel olandez (Art.3321 par.1 lit.f), şi 

reprezintă o aplicare a principiului fraus omnia corumpit în materia prescripţiei. 

Nu în ultimul rând, NCC modifică şi conţinutul cazului de suspendare pentru forţă majoră.  În acest 

sens, potrivit soluţiei prevăzute de NCC pentru suspendarea prescripţiei, forţa majoră trebuie să 

privească doar pe cel împotriva căruia prescripţia curge, iar în cazul în care nu are caracter permanent, 

ci doar temporar, ea trebuie să intervină în ultimele şase luni înainte de expirarea termenului de 

                                                      
206 În prezent, potrivit Art.49 din Legea nr.192/2006, iniţierea procedurii medierii are ca efect suspendarea cursului 
prescripţiei. 
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prescripţie (spre deosebire de soluţia prevăzuta de Decretul nr.167/1958, care nu distinge între efectul 

permanent ori temporar al forţei majore). 

[Art.2.534-2536] În ceea ce priveşte efectul produs de suspendarea cursului prescripţiei, NCC 

menţine în termeni similari soluţiile actuale prevăzute de Art.15 din Decretul nr.167/1958. 

(c) Secţiunea a 3-a „Întreruperea prescripţiei extinctive” 

[Art.2537-2540] Plecând de la cazurile prevăzute de Art.16 din Decretul nr.167/1958 pe care le 

completează şi le dezvoltă, NCC introduce un caz nou de întrerupere a cursului prescripţiei, i.e. 

punerea în întârziere a celui în folosul căruia curge, pe care o circumstanţiază în Art.2540, în sensul că 

aceasta trebuie să fie urmată de chemarea în judecată a celui în folosul căruia curge, într-un termen de 

6 luni de la data punerii în întârziere.  Această soluţie legislativă nouă a fost totuşi prevăzută şi de 

CC1940 (Art.1433 pct.3). 

În plus, NCC completează cazurile de întrerupere a prescripţiei legate de introducerea unei cereri de 

chemare în judecată sau arbitrale, în sensul cuprinderii inclusiv a înscrierii creanţei la masa credală în 

cadrul procedurii insolvenţei;  depunerea cererii de intervenţie în cadrul urmăririi silite pornite de alţi 

creditori;  invocarea, pe cale de excepţie, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, precum şi constituirea 

ca parte civilă în cadrul urmăririi penale sau în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de 

sesizare.  Menţionăm că, potrivit Proiectului LPA NCC, textul este modificat pentru a se pune în acord 

cu prevederile NCPP, în sensul posibilităţii constituirii ca parte civilă în faţa instanţei până la 

începerea cercetării judecătoreşti.  Mai mult, în cazul în care despăgubirile se acordă din oficiu, 

începerea urmăririi penale întrerupe cursul prescripţiei chiar dacă nu a avut loc constituirea ca parte 

civilă.  Nu în ultimul rând, credem că este util a menţiona şi noul text potrivit căruia, în cazul 

respingerii sau anulării cererii (pentru motive formale, iar nu de fond, precum prematuritate, lipsă de 

timbrare sau timbrare necorespunzătoare, cerere îndreptată împotriva unei persoane ce nu are locus 

standi etc), dacă reclamantul, în termen de 6 luni de la data când hotărârea de respingere sau anulare a 

rămas definitivă, introduce o nouă cerere, prescripţia este considerată întreruptă prin cererea de 

chemare în judecată (sau cererea arbitrală) precedentă, cu condiţia ca noua cerere să fie admisă 

(Art.2539 alin.(2)).  Această soluţie are drept scop asigurarea unei protecţii concrete şi efective 

titularului dreptului la acţiune, fiind prevăzută şi de alte coduri civile moderne precum cel olandez 

(Art.3316.2) sau CCQ (Art.2895 alin.(1)). 

[Art.2541-2543]  În ceea ce priveşte efectele întreruperii prescripţiei, Art.2541 NCC 

detaliază (fără a aduce modificări de substanţă), prevederile Art.17 din Decretul nr.167/1958 pentru 

fiecare dintre cazurile de întrerupere avute în vedere de Art.2537, stabilind mai ales tipul noii 

prescripţii ce începe să curgă şi data de la care aceasta din urmă începe să curgă.  Conform Art.2542, 

întreruperea produce efecte relative, i.e. efectele profită doar celui de la care emană actul întreruptiv şi 

nu pot fi opuse decât celui împotriva căruia a fost îndreptat un asemenea act.  Tot astfel, în cazul 

recunoaşterii dreptului, efectele întreruperii profită celui împotriva căruia a curs şi nu pot fi opuse 

decât autorului recunoaşterii.  Cu toate acestea, în cazul obligaţiilor indivizibile sau solidare, efectele 

întreruperii prescripţiei se extind, în principiu şi la ceilalţi cocreditori sau codebitori (Art.1433 alin.(2), 

Art.1441 alin.(2), Art.1449).  Mai mult, în cazul garanţiilor personale, în contrast cu actuala 

reglementare (Art.1873 CC), întreruperea prescripţiei împotriva debitorului principal sau contra 

fideiusorului produce efecte împotriva amândurora (Art.2543). 
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(d) Secţiunea a 4-a „Împlinirea prescripţiei” 

[Art.2.544] În ceea ce priveşte calculul prescripţiei, NCC face trimitere la titlul III din Cartea a 

VI-a privind calculul termenelor în general, de interes fiind în special prevederile privind calculul 

termenelor pe săptămâni, luni şi ani (Art.2522). 

1.7.(b). Titlul II Regimul general al termenelor de decădere 

[Art.2545-2550]  NCC reglementează sancţiunea decăderii pentru neexercitarea unui drept 

într-un anumit termen, acoperind, astfel, o importantă lacună legislativă prin reglementarea generală a 

instituţiei decăderii.207  Potrivit Art.2545 alin.(2), neexercitarea unui drept subiectiv înlăuntrul 

termenului stabilit atrage pierderea lui, i.e. a însuşi dreptului subiectiv şi nu a dreptului material la 

acţiune.  În încercarea de a facilita calificarea, uneori deosebit de complexă, a unui termen ca fiind de 

prescripţie sau de decădere, Art.2547 prevede faptul că, dacă din lege nu rezultă în mod neîndoielnic 

că un anumit termen este de prescripţie sau de decădere, se vor aplica regulile din materia prescripţiei.  

Considerăm că, în mod corect, Proiectul LPA NCC propune completarea acestui text prin introducerea 

faptului că soluţia este similară şi în cazul în care din contract nu reiese cu claritate natura termenului 

(Art.200 pct.11).  Este interesant de remarcat faptul că, spre deosebire de termenele de prescripţie, cele 

de decădere nu sunt susceptibile de întrerupere sau suspendare, cu excepţia cazului de forţă majoră, 

când termenul a început să curgă, precum şi în cazul în care realizarea dreptului presupune exercitarea 

unei acţiuni în justiţie sau a unei acţiuni arbitrale, sau în caz de punere în întârziere, când termenul se 

întrerupe (Art.2548).  Pe de altă parte, se observă că NCC prevede (spre deosebire de materia 

prescripţiei), posibilitatea invocării decăderii direct de către instanţă ex oficio. 

[Impact] Având în vedere problemele ce pot apărea în practică în ceea ce priveşte calificarea unui 

termen ca fiind de prescripţie sau de decădere, considerăm aplicarea coerentă, crearea unei practici 

uniforme în această materie nou reglementată urmând a depinde, în mare măsură, de modul în care 

instanţele vor interpreta in concretu anumite termene prevăzute de lege sau de convenţia părţilor. 

1.7.(c). Titlul III Calculul termenelor 

[Art.2551-2554] În ceea ce priveşte regulile de calcul ale termenelor în general, NCC preia, 

sistematizează şi dezvoltă dispoziţiile privind modul de calcul al termenelor prevăzute de Art.101 din 

CPC.  Astfel, categoriile de termene sunt cele stabilite pe săptămâni, luni sau ani (Art.2522); pe zile 

(Art.2553), şi respectiv pe ore (Art.2555).  NCC introduce o menţiune suplimentară în cazul 

termenelor stabilite pe săptămâni, luni sau ani, în sensul că mijlocul lunii se consideră a cincisprezecea 

zi şi că, în cazul unui termen de o lună (sau mai multe) şi jumătate, cele 15 zile se vor socoti la 

sfârşitul termenului.  În plus, Art.2554 reglementează un caz de prorogare a termenului în cazul în care 

ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, caz în care termenul se consideră împlinit la sfârşitul 

primei zile lucrătoare care îi urmează.  Mai mult, Art.2556 reglementează prezumţia efectuării în 

termen a actelor, potrivit căreia actele se socotesc efectuate în termen dacă înscrisurile care le constată 

au fost predate oficiului poştal sau telegrafic cel mai târziu la ultima zi a termenului, până la ora când 

încetează în mod obişnuit activitatea la acel oficiu.  Se observă faptul că NCC nu reglementează cazul 

transmiterii actelor prin mijloace moderne de transmitere, precum fax sau e-mail. 

                                                      
207 O reglementare generală a decăderii este prevăzută spre exemplu de CCI (Art.2964-2969). 
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1.7. Cartea a VII-a „Dispoziţii de drept internaţional privat” 

[Art.2557-2664]  Spre deosebire de soluţia Codului Civil din 1864, NCC are, ca deziderat, 

reglementarea unitară a principalelor ramuri ale dreptului privat, inclusiv pe cea a dreptului 

internaţional privat care este astfel inclusă în ultima Carte a NCC. 

Din punct de vedere normativ, noua reglementare preia, dezvoltă sau modifică prevederile Legii 

nr.105/1992, sistematizare care urmăreşte în linii mari organizarea din actul normativ sus-menţionat. 

[Impact]  Ca impact legislativ al acestor prevederi, remarcăm necesitatea abrogării parţiale a 

Legii nr.105/1992, de la intrarea în vigoare a NCC urmând a se aplica normele de drept internaţional 

privat cuprinse în Cartea a VII-a a NCC.  Menţionăm că Proiectul LPA NCC are în vedere doar 

abrogarea Art.1-33 şi 36-147 din Legea nr.105/1992, ceea ce înseamnă menţinerea în vigoare a Art.34-

35 din această lege, care reglementează normele de drept internaţional privat aplicabile „obligaţiei de 

întreţinere”, precum şi a Art.148-181, care reglementează „norme procedurale în materie de drept 

internaţional privat”.  De altfel, în legătură cu normele de drept internaţional privat aplicabile 

„obligaţiei de întreţinere”, facem precizarea că NCC prevede, la Art.2612, că „legea aplicabilă 

obligaţiei de întreţinere se determină potrivit reglementărilor dreptului european”.  La nivel european, 

legea aplicabilă obligaţiei de întreţinere este determinată de Protocolul de la Haga din 2007 şi de 

Regulamentul Consiliului nr.4/2009 privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea 

hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere, care însă nu sunt încă în vigoare.  

Potrivit Proiectului LPA NCC, la data intrării în vigoare a acestor acte normative, urmează a se abroga 

şi Art.34-35 din Legea nr.105/1992 (a se vedea Art.203, Proiectul LPA NCC). 

În ceea ce priveşte normele de procedură de drept internaţional privat reglementate de Legea 

nr.105/1992 (Art.148-181), acestea sunt preluate, cu o serie de amendamente în NCPC, prin urmare 

legea de aplicare a NCPC ar trebui să aibă în vedere şi abrogarea articolelor relevante din Legea 

nr.105/1992. 

1.7.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.2557-2571]  Spre deosebire de sistemul Legii nr.105/1992 (a se vedea în special Art.1 

din Legea nr.105/1992), NCC nu reţine o reglementare unitară atât a raporturilor de drept material, cât 

şi a celor de drept procesual.  Astfel, Cartea a VII-a a NCC reglementează doar legea aplicabilă 

raporturilor de drept internaţional privat‚ aspectele procedurale fiind reglementate de NCPC în Cartea 

a VII-a „Procesul civil internaţional”. 

În ceea ce priveşte circumstanţierea noţiunii de „raport de drept internaţional privat”, spre deosebire de 

Art.1 din Legea nr.105/1992, NCC nu mai oferă o definiţie la fel de largă a acesteia, făcând referire 

expresă numai la raporturile civile şi comerciale, nemaincluzând în mod expres şi raporturile care 

izvorăsc din dreptul muncii sau dreptul procesual civil.  Cu toate acestea, aşa cum s-a exprimat şi în 

doctrină, noţiunea de raport de drept internaţional privat cuprinde, în continuare, şi toate raporturile 

care au ca izvor alte ramuri de drept privat precum:  dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul 

transporturilor, dreptul comerţului internaţional, indiferent de reglementarea acestora în cadrul NCC 

sau în alte legi speciale separate.  Pe de altă parte, având în vedere concepţia monistă promovată de 

NCC, care înlătură clasificarea raporturilor legale în raporturi civile şi comerciale, pare necesar a 

reflecta această modificare de concepţie şi în materia regulilor de drept internaţional privat.  Prin 

urmare, s-ar impune modificarea definiţiei conceptului de „raport internaţional privat” cuprinsă în 
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alin.(2) al Art.2557 NCC pentru a înlocui expresia „raporturi civile, comerciale” cu „raporturile 

patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane”, utilizată în Art.3 alin.(1) NCC. 

Art.2557 alin.(3) reiterează prevederile constituţionale conform cărora dreptul european şi Convenţiile 

la care România este parte au prioritate faţă de reglementările cu caracter intern, instituind, totodată, 

caracterul de drept comun al Cărţii a VII-a în ceea ce priveşte raporturile de drept internaţional privat.  

Această prevedere cu caracter general este reiterată şi în cuprinsul Titlului II referitor la conflictele de 

legi, în cadrul materiilor care se bucură deja de o consacrare la nivelul Uniunii Europene, pentru a 

înlătura orice formă de aparentă controversă privind relaţiile dintre aceste norme şi dreptul intern.  În 

orice caz, în măsura în care un asemenea conflict ar subzista şi în NCC, acesta va fi tranşat în baza 

principiului aplicabilităţii directe şi imediate a normelor de drept european. 

[Art.2558] În ceea ce priveşte instituţia calificării, NCC reiterează prevederile cuprinse în 

prezent în Art.3 din Legea nr.105/1992 (şi, pentru cazul special al determinării naturii mobiliare sau 

imobiliare, prevederile Art.50 din Legea nr.105/1992), reglementând totodată în mod expres şi situaţia 

calificării anumitor instituţii necunoscute dreptului românesc conform legii străine care le recunoaşte, 

situaţie care era în prezent dezvoltată doar în doctrină.  Astfel, potrivit Art.2558 alin.(4), „dacă legea 

română nu cunoaşte o instituţie juridică străină sau o cunoaşte sub o altă denumire ori cu un alt 

conţinut, se poate lua în considerare calificarea juridică făcută de legea străină”.  Considerăm că 

reglementarea expresă a acestui caz are o deosebită importanţă practică, deoarece adeseori raporturile 

dintre părţi sunt supuse unor contracte complexe ce au la bază modele de clauze standard dezvoltate de 

diferite organisme internaţionale şi care conţin sau fac trimitere la numeroase instituţii inexistente în 

dreptul românesc sau, şi mai dificil, existente din punct de vedere formal în dreptul românesc dar 

diferite din punct de vedere al conţinutului.  În plus, NCC conferă acestui articol un caracter supletiv, 

permiţând părţilor să califice juridic o anumită noţiune. 

[Art.2559] Legat de instituţia retrimiterii, NCC reglementează, în plus faţă de actuala 

reglementare, una dintre condiţiile esenţiale ale instituţiei retrimiterii, exprimată, în prezent, doar 

doctrinar, şi anume faptul că legea trimite la întreg sistemul de drept străin, inclusiv la normele 

conflictuale ale acestuia.  Proiectul LPA NCC propune adăugarea condiţiei ca legea străină să nu 

cuprindă dispoziţii contrare (Art.204 pct.1, Proiectul LPA NCC).  Spre deosebire de Art.4 din Legea 

nr.105/1992, conform căruia, în cazul în care legea străină trimite la o altă lege, retrimiterea este fără 

efect, NCC prevede în mod expres faptul că, indiferent dacă legea străină retrimite la legea română sau 

la o altă lege, se va aplica legea română.  În plus, NCC a avut în vedere şi faptul că anumite dispoziţii 

de drept european cu incidenţă în raporturile de drept internaţional privat exclud cu desăvârşire 

instituţia retrimiterii, fără a distinge în raport de gradul acesteia.  Este vorba în special de 

Regulamentul Roma I şi Regulamentul Roma II.  Pentru a da relevanţă internă acestor regulamente, 

NCC prevede anumite cazuri în care retrimiterea nu operează, printre care voinţa părţilor şi normele de 

drept european, acest articol aplicându-se cu titlu de drept comun.  Şi în baza normelor actuale, în lipsa 

unei reglementări exprese, se ajunge la aceeaşi soluţie în practică, datorită caracterului prioritar al 

regulamentelor europene. 

[Art.2560-2561] În cazul sistemelor plurilegislative şi al condiţiei reciprocităţii, legiuitorul a optat 

pentru o soluţie identică cu cea reglementată în prezent (Art.5-6 din Legea nr.105/1992).  Ca element 

de noutate, NCC introduce noţiunea de sistem legislativ cu care raportul juridic prezintă cele mai 

strânse legături.  Această sintagmă nu este explicitată în NCC, şi nici în Proiectul LPA NCC.  În lipsa 
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unei atare precizări, în practică se va recurge de către instanţă la o analiză a elementelor concrete ale 

raportului juridic pentru a stabili cu care sistem de drept există cele mai multe elemente în comun. 

[Art.2562] NCC reiterează prevederile actuale cuprinse în Art.7 din Legea nr.105/1992 privind 

conţinutul legii străine.  Ca element de noutate absolută, însă, NCC face referire la condiţia respectării 

unui termen rezonabil pentru stabilirea conţinutului legii străine.  Cu toate acestea, legiuitorul nu 

indică şi o definiţie a noţiunii, sau măcar anumite elemente orientative pentru circumscrierea acesteia.  

În aceste condiţii, apreciem că, în principiu, vor fi incidente dispoziţiile procedurale ce reglementează 

contestaţia privind tergiversarea procesului din Art.515 şi urm. NCPC. 

[Art.2563] NCC reglementează cu titlu de noutate obligaţia interpretării şi aplicării legii 

străine în raport cu sistemul de drept din care provine.  Acest principiu nu era reglementat de Legea 

nr.105/1992, fiind doar formulat cu caracter general în doctrină. 

[Art.2564-2565]  În ceea ce priveşte înlăturarea aplicării legii străine, NCC preia şi 

dezvoltă prevederile Art.8 din Legea nr.105/1992, oferind şi o definiţie legală a noţiunii de ordine 

publică de drept internaţional privat român, făcând referire directă la principiile fundamentale ale 

dreptului român, european şi ale dreptului internaţional al drepturilor omului.  Aceste principii vor fi 

extrase, pe cale de interpretare, din prevederile constituţionale, cele de drept european şi tratatele 

privind drepturile omului, în special CEDO.  De asemenea, tot cu titlu de noutate, se instituie şi o 

posibilitate de înlăturare excepţională a legii aplicabile în cazul în care raportul juridic are, datorită 

circumstanţelor cauzei, o legătură foarte îndepărtată cu legea străină, legiuitorul având din nou în 

vedere aplicarea sistemului de drept cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături.  Acest 

caz de înlăturare excepţională este în concordanţă cu prevederile Regulamentului Roma I (a se vedea, 

spre exemplu, preambulul pct.20-21, Art.4 alin.(3), Art.5 alin.(3) şi Art.7 alin.(2)), şi respectiv cele ale 

Regulamentului Roma II (a se vedea, spre exemplu, Art.4 alin.(3) şi Art.5alin.(2)).  Potrivit textelor 

europene, pentru determinarea legii cu care raportul juridic se află în strânsă legătură se pot avea în 

vedere criterii precum existenţa unui contract, între aceleaşi părţi, ce se află în strânsă legătură cu 

raportul juridic în cauză. 

[Art.2566] NCC reglementează noţiunea de normă de aplicaţie imediată,208 definită şi explicată 

în prezent doar în doctrină.  Astfel, potrivit NCC; dispoziţiile imperative prevăzute de legea română 

pentru reglementarea unui raport juridic cu element de extraneitate se aplică în mod prioritar.  

Existenţa acestei instituţii este recunoscută şi de Art.9 din Regulamentul Roma I, precum şi de Art.16 

din Regulamentul Roma II.  În prezent normele de aplicare imediată nu sunt recunoscute de lege per 

se, existând doar aplicaţii ale acestora în diferite materii specifice de drept internaţional privat.  NCC a 

reţinut definirea şi trăsăturile acestor tipuri de norme formulate de doctrină, principala lor 

caracteristică fiind aceea de a înlătura raţionamentul de ordin conflictual, indicând direct soluţia 

juridică a respectivei situaţii pe care o reglementează.  De asemenea, se instituie posibilitatea aplicării 

normelor imperative ale altui stat, dacă există legături strânse cu acesta, NCC stabilind şi criteriile de 

evaluare a acestei împrejurări. 

                                                      
208 Proiectul LPA NCC prevede înlocuirea sintagmei „normă de aplicaţie imediată” cu cea de „normă de aplicare imediată”. 
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[Art.2567] În ceea ce priveşte recunoaşterea drepturilor câştigate, NCC preia întocmai 

dispoziţiile Art.9 din Legea nr.105/1992. 

[Art.2568-2571]  În materia determinării legii naţionale, NCC a păstrat regula generală, 

menţinând acelaşi punct de legătură principal, şi anume cetăţenia - pentru persoana fizică (Art.12 din 

Legea nr.105/1992), respectiv naţionalitatea persoanei juridice (Art.40 din Legea nr.105/1992).  

Modificări substanţiale se introduc pentru situaţia persoanelor fizice cu mai multe cetăţenii, caz în care 

punctul de legătură nu mai este lex domicilii sau, în subsidiar, legea reşedinţei, ci cetăţenia statului cu 

care există cea mai strânsă legătură, aceasta determinându-se, în special prin reşedinţa obişnuită.  

Noţiunea de „reşedinţă obişnuită” este definită ca locul unde se află locuinţa sau aşezarea principală.  

Această definiţie a reşedinţei obişnuite pare a se suprapune cu cea de domiciliu, definită de Art.87 

NCC ca fiind locul în care persoana îşi are principala aşezare.  Această neconcordanţă terminologică 

este, însă, doar aparentă, deoarece Art.2570 alin.(1) NCC prevede în mod expres faptul că noţiunea de 

reşedinţă obişnuită are un conţinut specific în cadrul cărţii privind dreptul internaţional privat şi, pe 

cale de consecinţă, aceasta nu se aplică şi în celelalte materii reglementate de NCC.  Mai mult, 

utilizarea sintagmei reşedinţă obişnuită provine din dorinţa legiuitorului de a uniformiza termenii 

juridici utilizaţi în materia dreptului internaţional privat cu cei folosiţi în Regulamentele Roma I şi 

Roma II, care au în vedere tocmai noţiunea de „reşedinţă obişnuită”.  Prin urmare, noţiunea de 

„reşedinţa obişnuită” trebuie înţeleasă ca având un conţinut specific dreptului internaţional privat, 

pentru determinarea căruia se vor folosi criteriile indicate de NCC (Art.2570), şi anume:  legăturile 

durabile cu un stat sau intenţia de a stabili asemenea legături din punct de vedere personal sau 

profesional. 

În ceea ce priveşte punctul de legătură al legii aplicabile persoanelor juridice, NCC a păstrat întocmai 

soluţia legislativă actuală consacrată în Art.40 din Legea nr.105/1992.  Cu toate acestea, NCC 

detaliază, în plus faţă de reglementarea actuală, situaţia în care dreptul străin retrimite la dreptul 

statului în conformitate cu care este constituită persoana juridică, caz special singular în care este 

admisă retrimiterea de gradul II către legea statutului care reglementează constituirea persoanei 

juridice. 

1.7.(b). Titlul II „Conflicte de legi” 

(i). Capitolul I „Persoane” 

(a) Secţiunea 1 „Persoana fizică” 

[Art.2572-2579] NCC preia, în linii generale, reglementările reţinute în actuala Lege nr.105/1992, 

fără a opera modificări de substanţă a prevederilor, ci doar de formă, care nu schimbă soluţia juridică 

în cauză.  Cu toate acestea, semnalăm următoarele elemente de noutate în materia persoanei fizice: 

(i) în primul rând, în cazul stabilirii numelui, Art.2576 NCC prevede o situaţie specială, inexistentă 

în reglementarea actuală (a se vedea în special Art.14 din Legea nr.105/1992), pentru stabilirea 

numelui copilului la naştere în funcţie de lex patrii comună cu cea a părinţilor sau legea locului 

naşterii şi a locuinţei copilului; 

(ii) în al doilea rând, Art.2577 NCC stabileşte ca lege aplicabilă pentru drepturile inerente fiinţei 

umane legea naţională a persoanei fizice.  Observăm că Art.2577 NCC nu defineşte noţiunea de 

drept inerent al fiinţei umane.  În lipsa unei calificări exprese, sfera acestora poate fi determinată 
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atât prin raportare la Cartea I, Titlul II, Capitolul II din NCC (Respectul fiinţei umane şi al 

drepturilor ei inerente), cât şi prin raportare la drepturile fundamentale ale omului reglementate 

de Constituţie, CEDO şi alte convenţii internaţionale la care România este parte; 

(iii) în al treilea rând, Art.2578 reglementează legea aplicabilă măsurilor de ocrotire ale majorului şi 

cea aplicabilă în situaţia puterii de reprezentare încredinţate de o persoană majoră capabilă 

pentru cazul unei viitoare incapacităţi.  În legătură cu măsurile de ocrotire ale majorului, se 

instituie legea reşedinţei obişnuite din momentul luării măsurii de ocrotire ca lege aplicabilă.  Ca 

excepţie, se poate lua în considerare legea statului cu care există cele mai strânse legături.  În 

ceea ce priveşte legea aplicabilă în situaţia puterii de reprezentare încredinţate de o persoană 

majoră capabilă pentru cazul unei viitoare incapacităţi, sunt prevăzute alternativ mai multe legi 

aplicabile posibile pe care persoana în cauză le poate alege.  Măsurile concrete privitoare la 

bunuri sau persoana celui ocrotit aparţin legii statului în care sunt autorităţile care 

supraveghează pe cel care exercită ocrotirea; 

(iv) nu în ultimul rând, Art.2579 NCC introduce o nouă ipoteză destinată protejării terţilor, în 

anumite condiţii, faţă de lipsa calităţii de reprezentant. 

(b) Secţiunea a 2-a „Persoana juridică” 

[Art.2580-2584] În materia persoanelor juridice, NCC a reţinut soluţia normativă din prezent, fără a 

aduce modificări de substanţă.  Notăm că, în cazul hotărârilor de recunoaştere a persoanelor juridice 

străine, se va putea exercita şi apelul, şi nu direct recursul, aşa cum se prevede în prezent în Art.43 din 

Legea nr.105/1992.  În ceea ce priveşte fuziunea persoanelor juridice, în mod justificat s-a eliminat 

referirea limitativă din Art.46 din Legea nr. 105/1992 la „cele două legi naţionale", deoarece poate fi 

vorba de o fuziune între mai mult de două persoane juridice având mai mult de două legi naţionale. 

(ii). Capitolul II „Familia” 

(a) Secţiunea 1 „Căsătoria” 

1. Încheierea căsătoriei 

[Art.2585-2588]  Legiuitorul a reiterat prevederile din prezent în materia încheierii 

căsătoriei, operând totuşi două modificări de substanţă.  Prima dintre acestea are în vedere consecinţa 

reglementării instituţiei logodnei în NCC (Art.266 şi urm), distingându-se între condiţiile de fond ale 

promisiunii de căsătorie şi efectele acesteia în ceea ce priveşte legea aplicabilă.  Aşadar, în ceea ce 

priveşte condiţiile de fond, Art.2585 alin.(1) NCC prevede faptul că acestea sunt cârmuite de legea 

naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii promisiunii.  Cu toate acestea, NCC nu 

menţionează care sunt consecinţele în cazul în care legea naţională a unuia dintre viitorii soţi nu 

consacră instituţia promisiunii de căsătorie.  În ceea ce priveşte efectele promisiunii de căsătorie, 

Proiectul LPA NCC propune o completare necesară a Art.2585 alin.(2), în sensul adăugării menţiunii 

exprese că cele trei legi potenţial aplicabile sunt alternative, ele aplicându-se în ordinea descrisă, i.e.  

(a) legea reşedinţei obişnuite a viitorilor soţi;  (b) legea naţională comună a viitorilor soţi în cazul în 

care aceştia nu au reşedinţa obişnuită în acelaşi stat; şi, respectiv,  (c) legea română, în lipsa legii 

naţionale comune. 

Al doilea element de noutate îl reprezintă faptul că Art.2587 NCC nu mai reţine norma de imediată 

aplicare de la Art.19 alin.(2) din Legea nr.105/1992, care avea ca scop înlăturarea efectelor unei 
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căsătorii încheiate de un cetăţean român în străinătate, în faţa altor persoane/instituţii decât autorităţile 

locale de stat competente sau agentul diplomatic ori funcţionarul consular.  Prin urmare, conform NCC 

astfel de căsătorii, precum cele religioase încheiate în afara ţării, conform formalităţilor statului unde 

s-a încheiat căsătoria, vor fi valabile şi recunoscute în România.  Semnalăm, totuşi, că în acest caz ar 

putea interveni anumite probleme specifice legate de probarea unei asemenea căsătorii care, în 

principiu, se va face conform legii statului care o va recunoaşte, precum şi cu privire la nulitatea unei 

asemenea căsătorii care va fi soluţionată în raport de prevederile Art.2588 NCC. 

2. Efectele căsătoriei 

[Art.2589-2596]   NCC aduce modificări substanţiale în materia efectelor căsătoriei.  

Legiuitorul a optat, în primul rând, pentru schimbarea punctelor de legătură şi a priorităţii acestora în 

ceea ce priveşte legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei, ca o consecinţă directă a 

modificărilor corespunzătoare operate în cadrul legii naţionale (Art.2589 NCC).  Astfel, punctele de 

legătură se modifică în favoarea reşedinţei comune, a cetăţeniei comune sau a locului încheierii 

căsătoriei.  De asemenea, drepturile soţilor privitoare la locuinţa familiei şi regimul actelor asupra 

acestei locuinţe sunt supuse legii locului situării ei. 

În al doilea rând, NCC reglementează amănunţit asupra legii aplicabile regimului convenţiilor 

matrimoniale, admise cu titlu de noutate în legislaţia noastră209.  Astfel, NCC nu mai face diferenţierea 

între legea aplicabilă condiţiilor de fond ale convenţiei matrimoniale şi cea privind efectele acesteia 

(Art.2590 NCC).  Se reglementează o lege aplicabilă unică, lăsată la alegerea părţilor, alegere limitată 

în funcţie de trei puncte de legătură:  (i) reşedinţa obişnuită;  (ii) cetăţenia; sau  (iii) prima reşedinţă 

comună după celebrarea căsătoriei.  Tot ca element de noutate, se reglementează momentul în care se 

poate încheia convenţia de alegere a legii regimului matrimonial şi condiţiile de formă ale acestei 

convenţii care sunt cuprinse fie în legea locului, fie în legea aplicabilă însuşi regimului matrimonial 

(Art.2591 NCC).  Convenţia trebuie să fie expresă şi se constată în scris sau prin clauzele dispoziţiei 

matrimoniale.  Se prevede posibilitatea soţilor de a modifica legea aplicabilă regimului matrimonial, 

care va avea efect ex nunc, în afara cazului în care soţii prevăd expres altfel.  În lipsa convenţiei 

părţilor, regimul matrimonial va avea ca lege aplicabilă legea efectelor generale ale căsătoriei 

(Art.2592 NCC), determinată conform Art. 2589 NCC.  În plus, Art.2593 circumstanţiază materiile 

care vor fi reglementate de legea aplicabilă regimului matrimonial, aşa cum a fost ea determinată.  Se 

precizează că împărţirea bunurilor va fi supusă legii locului situării bunurilor la momentul partajului.  

Nu în ultimul rând, menţionăm că în ceea ce priveşte condiţiile de formă pentru încheierea convenţiei 

matrimoniale, Art.2594 NCC prevede faptul că acestea sunt cele prevăzute de legea aplicabilă 

regimului matrimonial sau cele prevăzute de legea locului unde se încheie convenţia. 

În ceea ce priveşte publicitatea şi opozabilitatea regimului matrimonial, Art.2595 NCC prevede că 

aceasta se va face în funcţie de legea aplicabilă regimului matrimonial, cu excepţia cazului în care la 

data naşterii unui raport juridic între soţ şi terţ, aceştia aveau reşedinţa obişnuită în acelaşi stat, caz în 

care este aplicabilă legea acelui stat. (acest din urmă caz comportând la rândul său trei excepţii 

limitativ prevăzute de NCC). 

                                                      
209 A se vedea Art.312 şi urm. NCC. 
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În materia schimbării reşedinţei obişnuite sau a cetăţeniei soţilor, respectând acelaşi principiu ca în 

prezent, dar având în vedere noile puncte de legătură aplicabile în cazul căsătoriei, se reglementează 

conflictul mobil de legi din această materie în favoarea legii vechi (cum este cazul şi în reglementarea 

actuală, Art.20 din Legea nr.105/1992).  Ca element de noutate se prevede, însă, că o eventuală 

schimbare a legii aplicabile căsătoriei produce efecte ex nunc, fără a putea aduce atingere drepturilor 

terţilor.  Mai mult, ultimul aliniat al Art.2596 NCC prevede faptul că, şi dacă va opera schimbarea legii 

aplicabile căsătoriei, legea aleasă a regimului matrimonial va rămâne aceeaşi. 

3. Desfacerea căsătoriei 

[Art.2597-2602]  NCC introduce câteva modificări esenţiale regimului aplicabil desfacerii 

căsătoriei.  În primul rând, spre deosebire de reglementarea actuală, legea aplicabilă în materia 

divorţului nu mai este determinată în mod absolut de lege, ci poate fi aleasă de către părţi care pot opta 

pentru una dintre legile enumerate în mod limitativ de Art.2597 alin.(2) NCC:  (i) legea statului pe 

teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data convenţiei de alegere a legii aplicabile;  (ii) 

legea statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul 

dintre ei mai locuieşte acolo la data convenţiei de alegere a legii aplicabile;  (iii) legea statului al cărui 

cetăţean este unul dintre soţi;  (iv) legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani; sau  

(v) legea română.  Momentul final până la care poate opera convenţia de alegere a legii aplicabile 

divorţului este data sesizării autorităţii competente, dar nu mai târziu de primul termen de judecată 

(Art. 2598 NCC).  Convenţia părţilor trebuie constatată în scris, semnată şi datată de acestea (Art.2599 

NCC).  În lipsa convenţiei părţilor, legea aplicabilă divorţului este stabilită de legiuitor în funcţie de 

mai multe puncte de legătură, expres enumerate de Art.2600 NCC. 

NCC reglementează, de asemenea, posibilitatea recunoaşterii numai în anumite condiţii restrictive a 

„actul[ui] întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a bărbatului de a desface 

căsătoria, fără ca femeia să aibă un drept egal”.  Remarcăm faptul că, cel puţin la nivel teoretic, ar 

putea exista legislaţii care să recunoască dreptul unilateral al femeii de a denunţa căsătoria, fără un 

drept echivalent pentru bărbat.  În aceste condiţii, textul NCC poate părea ca având un caracter 

discriminatoriu, nerespectându-se principiul egalităţii sexelor.  Chiar dacă raţiunea textului este tocmai 

aceea de a limita posibilitatea recunoaşterii unui act unilateral de divorţ care ar pune în discuţie chiar 

problema egalităţii dintre sexe, considerăm că formularea Art.2601 NCC este deficitară.  De aceea, 

este recomandabil ca textul să reglementeze într-o manieră generală această situaţie evitând orice 

formă de potenţiale discriminări.210 

(b) Secţiunea a 2-a „Filiaţia” 

[Art.2603-2610]   În materia filiaţiei, legiuitorul a reiterat prevederile actuale (a se vedea 

Art.25-33 din Legea nr.105/1992), fără a aduce modificări de substanţă acestora.  Totuşi, se observă 

faptul că legea aplicabilă filiaţiei nu mai reglementează şi raporturile dintre părinţi şi copil.  Aceste 

raporturi vor fi, în schimb, supuse Legii nr.361/2007 care ratifică Convenţia de la Haga adoptată la 19 

octombrie 1996. 

                                                      
210 De exemplu, aparenţa caracterului discriminatoriu ar putea fi înlăturată prin utilizarea în cadrul Art.2601 NCC a unei 
formulări de genul: „actul întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a unuia dintre soţi de a desface 
căsătoria, fără ca soţului de sex opus să i se recunoască un drept egal [...]”. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Autoritatea părintească.  Protecţia 

copiilor” 

[Art.2611] Ca element de noutate, în ceea ce priveşte răspunderea părintească şi măsurile 

privind protecţia copiilor, legea aplicabilă se va stabili conform Convenţiei de la Haga din 19 

octombrie 1996 ratificată prin Legea nr.361/2007. 

(d) Secţiunea a 4-a „Obligaţia de întreţinere” 

[Art.2612] NCC înlătură toate prevederile din legea actuală care reglementează obligaţia de 

întreţinere şi face trimitere implicit la Regulamentul Consiliului nr.4/2009 privind competenţa, legea 

aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaţii de întreţinere şi 

Protocolul de la Haga din 2007 care nu sunt, încă, în vigoare.  La data intrării în vigoare a acestor acte 

normative, urmează a se abroga şi Art.34-35 din Legea nr.105/1992 care conform Proiectului LPA 

NCC sunt exceptate de la abrogare la intrarea în vigoare a NCC. 

(iii). Capitolul III „Bunurile” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.2613-2616]  În linii generale, NCC a menţinut dispoziţiile normative actuale prevăzute de 

Legea nr.105/1992.  Ca element de noutate s-a inclus, ca urmare a reglementării generale în NCC a 

patrimoniului de afectaţiune, instituirea unui regim special pentru masele patrimoniale afectate unei 

anumite destinaţii (Art.2614 NCC).  De asemenea, tot cu element de noutate, se reglementează regimul 

bunurilor mobile furate sau exportate ilegal (inclusiv cele aparţinând patrimoniului naţional cultural), 

care vor fi supuse fie legii locului în care se afla bunul la momentul furtului sau exportului, fie legii 

locului revendicării, cu menţiunea că terţii de bună-credinţă vor putea beneficia de legea locului 

revendicării (Art.2615 NCC). 

În ceea ce priveşte uzucapiunea, se observă că Legea nr.105/1992 reglementează uzucapiunea în 

general, fără a distinge între mobile şi imobile (Art.145-146 din Legea nr.105/1992).  Art.2616 NCC 

reglementează, însă, numai uzucapiunea mobiliară, ceea ce este explicabil având în vedere că 

uzucapiunea imobiliară exclude prin ipoteză trecerea bunului dintr-un loc în altul, şi principiul general 

conform căruia regimul bunurilor se supune legii locului situării acestora (Art.2613 NCC). 

(b) Secţiunea a 2-a „Bunuri mobile corporale” 

[Art.2617-2619] Legiuitorul a optat în materia bunurilor mobile corporale pentru un regim juridic 

identic cu cel prevăzut de Art.52-54 din Legea nr.105/1992. 

(c) Secţiunea a 3-a „Mijloacele de transport” 

[Art.2620-2621] În ceea ce priveşte materia mijloacelor de transport, NCC păstrează, în mare 

măsură, prevederile actuale, i.e. Art.55-56 din Legea nr.105/1992, cu singura diferenţiere că în cazul 

aeronavei se va aplica legea statului de înmatriculare a acesteia, şi nu legea pavilionului care o 

arborează, aşa cum prevede în prezent Art.55 lit.a) din Legea nr.105/1992. 

(d) Secţiunea a 4-a „Titlurile de valoare” 

[Art.2622-2623] În materia titlurilor de valoare, NCC reiterează prevederile actuale din Art.57-59 

din Legea nr.105/1992, fără a aduce modificări sau completări. 
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(e) Secţiunea a 5-a „Bunurile necorporale” 

[Art.2624-2625] În materia bunurilor necorporale (operele de creaţie intelectuală şi dreptul de 

proprietate industrială), NCC păstrează în termeni identici prevederile actuale din Art.60-61 din Legea 

nr.105/1992. 

(f) Secţiunea a 6-a „Formele de publicitate” 

[Art.2626] În materia legii aplicabile formelor de publicitate se păstrează prevederile actuale 

din Art.64-65 din Legea nr.105/1992, cu menţiunea că NCC consacră explicit caracterul de normă de 

drept comun al alin.(1), care se aplică numai dacă nu se prevede altfel printr-o dispoziţie specială. 

(g) Secţiunea a 7-a „Ipotecile mobiliare” 

[Art.2627-2632] NCC introduce, cu titlu de noutate absolută, o secţiune special dedicată normelor 

conflictuale aplicabile ipotecilor mobiliare, spre deosebire de reglementarea actuală care se limita a 

cuprinde garanţiile reale în sfera Art.49 care reglementa regula general aplicabilă în materia regimului 

bunurilor.211 

Potrivit Art.2627 NCC, legea aplicabilă ipotecii mobiliare va fi legea locului unde se află bunul la 

încheierea contractului, reflectând astfel regula general aplicabilă în materia regimului bunurilor din 

Art.2613 NCC.  În anumite cazuri expres determinate de Art.2628 NCC, legea contractului de ipotecă 

mobiliară este legea locului unde se află debitorul (şi anume reşedinţa obişnuită sau sediul social al 

acestuia), justificat de circulaţia bunului mobil corporal pe teritoriul mai multor state, sau de caracterul 

necorporal, sau lipsa de posesie din partea creditorului (în cazul titlurilor de valoare).  Se prevede, de 

asemenea, că un contract de ipotecă având ca obiect acţiuni, obligaţiuni sau părţi sociale va avea ca 

lege aplicabilă legea statutului organic al emitentului sau legea pieţei de tranzacţionare, dacă e cazul, 

ceea ce reflectă regula generală de drept internaţional privat privind titlurile de valoare prevăzută la 

Art.2622 alin.(1) NCC.  În ceea ce priveşte resursele naturale, legea aplicabilă este legea locului de 

exploatare (Art.2.629 NCC). 

De asemenea, se reglementează modalitatea şi condiţiile în care o ipotecă înregistrată conform legii ei 

de aplicare se conservă în ceea ce priveşte rangul ei, în alt stat.  Astfel, potrivit Art.2630 NCC, ipoteca 

înregistrată potrivit legii locului unde se află bunul îşi conservă rangul de prioritate în alt stat, dacă au 

fost îndeplinite şi formele de publicitate prevăzute de legea acestui stat înainte să înceteze rangul de 

prioritate dobândit potrivit legii aplicabile la data constituirii ipotecii şi în termen de cel mult 60 de zile 

de la data la care bunul a intrat în statul respectiv sau în termen de cel mult 15 zile de la data la care 

creditorul a cunoscut acest fapt.  Nu se vor putea prejudicia terţii, dobânditori cu titlu oneros, înainte 

de îndeplinirea formalităţilor de opozabilitate conform Art.2630 NCC.  În plus, Art.2631 NCC prevede 

că, dacă legea străină care reglementează rangul ipotecii mobiliare nu prevede formalităţi de 

publicitate şi bunul nu este în posesia creditorului, ipoteca mobiliară are rang inferior:  (a) ipotecii 

asupra unei creanţe constând într-o sumă de bani plătibilă în România, şi  (b) ipotecii asupra unui bun 

mobil corporal, care a fost constituită atunci când bunul se afla în România, sau asupra unui titlu 

                                                      
211 Astfel, conform Art.49 din Legea nr.105/1992 „Posesia, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra bunurilor, 
inclusiv cele de garanţii reale, sunt cârmuite de legea locului unde acestea se află sau sunt situate, afară numai dacă prin 
dispoziţii speciale se prevede altfel”. 
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negociabil.  Legea aplicabilă ipotecilor mobiliare se va aplica şi operaţiunilor asimilate acestora, în 

raport de data încheierii acestora (Art.2632 NCC).  În acest sens, operaţiunile asimilate sunt cele 

prevăzute de Art.2347 NCC. 

(iv). Capitolul IV „Moştenirea” 

[Art.2633-2636]  În ceea ce priveşte materia moştenirii, legiuitorul NCC preia anumite 

dispoziţii actuale, le dezvoltă sau aduce modificări urmărindu-se un caracter unitar şi mai flexibil al 

acestora. 

În primul rând, se modifică dispoziţiile actuale cuprinse în Art.66 din Legea nr.105/1992, în sensul că 

NCC nu mai distinge legea aplicabilă în raport de natura bunurilor ca fiind mobile sau imobile, cât şi 

în ceea ce priveşte punctul de legătură.  Astfel, noua regulă o reprezintă legea reşedinţei obişnuite a 

defunctului la data morţii, indiferent de natura bunului (Art.2633).  De asemenea, spre deosebire de 

reglementarea actuală cuprinsă în Art.68 din Legea nr.105/1992, persoana poate alege, potrivit 

Art.2634 NCC, ca lege aplicabilă moştenirii numai legea statului a cărui cetăţenie o are (în prezent nu 

se precizează o anume lege care trebuie aleasă, ci numai faptul că nu se pot înlătura dispoziţiile 

imperative ale legii de bază).  Forma declaraţiei de alegere a legii aplicabile moştenirii (inclusiv de 

modificare sau revocare), se face conform regulilor unei dispoziţii pentru cauză de moarte212.  În ceea 

ce priveşte legea aplicabilă formei testamentului, în acord şi cu celelalte dispoziţii ale NCC aplicabile 

în materia dreptului internaţional privat, are loc modificarea punctului de legătură al legii naţionale, lex 

domicilii devenind legea reşedinţei obişnuite (Art.2635 NCC). 

Nu în ultimul rând, domeniul de aplicare a legii moştenirii, cuprinde aceleaşi materii ca şi în prezent, 

reţinându-se, însă, două completări, şi anume:  (i) condiţiile de fond ale testamentului, modificarea, 

revocarea clauzelor testamentare, incapacităţile speciale de a dispune sau a primi, şi  (ii) partajul 

succesoral (Art.2636 NCC).  Proiectul LPA NCC propune o completare Art.2636 NCC cu privire la 

reglementarea situaţiei succesiunilor vacante.  Astfel, Art.204 pct.18 din Proiectul LPA NCC se 

propune soluţia potrivit căreia, în cazul în care, conform legii aplicabile moştenirii, succesiunea este 

vacantă, bunurile situate sau, după caz, aflate pe teritoriul României sunt preluate de statul român în 

temeiul dispoziţiilor legii române.  Trimitem în acest sens la comentariile deja făcute în Secţiunea 

II.A.1.5.(d)(ii) privind reglementarea moştenirilor vacante în NCC, cu precizarea generală că, potrivit 

legii interne, moştenirile vacante sunt preluate de autorităţile locale şi nu direct de către stat. 

(v). Capitolul V „Actul juridic” 

[Art.2637-2639]  În ceea ce priveşte materia actelor juridice, NCC nu mai distinge în cadrul 

acestora între acte juridice unilaterale şi contracte.  Totalitatea prevederilor acestui capitol se vor aplica 

cu titlu de drept comun, în măsura în care nu sunt incompatibile cu Regulamentul Roma I, aşa cum 

prevede explicit Art.2640 NCC. 

NCC are în vedere modalitatea de exprimare a consimţământului la alegerea legii aplicabile actului, 

precum şi posibilitatea de a modifica legea aplicabilă cu efect retroactiv, cu limitările precizate de text.  

În privinţa legii aplicabile în lipsa alegerii, NCC are în vedere noţiunea de legătură cu care actul 

prezintă cele mai strânse legături, indicând şi elementele conform cărora se va face această evaluare 

                                                      
212 Ca observaţie, Proiectul LPA NCC modifică Art.2634, alin (2) şi alin.(3)), circumstanţiând dispoziţiile iniţiale. 
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(şi anume legea statului în care debitorul prestaţiei caracteristice sau autorul actului are, la data 

încheierii actului reşedinţa obişnuită, fondul de comerţ sau sediul social, după caz).  Pentru legea 

aplicabilă condiţiilor de formă ale actului juridic, conform Art.71 din Legea nr.105/1992, actul se 

consideră valabil dacă sunt respectate condiţiile de formă prevăzute de una dintre anumite legi expres 

prevăzute, printre care şi „legea naţională sau legea domiciliului persoanei care l-a consimţit”.  NCC 

aduce un amendament în acest sens, modificând punctele de legătură în favoarea legii cetăţeniei şi 

legii reşedinţei obişnuite, pentru a reflecta schimbările privind regulile de determinare a legii naţionale, 

menţionate mai sus. 

(vi). Capitolul VI „Obligaţiile” 

[Art.2640-2646]  Aşa cum am menţionat mai sus, NCC nu mai reglementează materia 

obligaţiilor contractuale, trimiţând direct la normele de drept european, în speţă Regulamentul Roma I.  

De asemenea, se instituie expres calitatea de drept comun a capitolului care reglementează actul 

juridic, în măsura în care regulamentele europene nu sunt aplicabile şi nu se prevede altfel prin 

Convenţii internaţionale sau dispoziţii speciale. 

Acelaşi principiu se aplică şi în ceea ce priveşte obligaţiile extracontractuale, această materie fiind 

guvernată prioritar de Regulamentul Roma II.  În ceea ce priveşte dreptul comun în materia obligaţiilor 

extracontractuale (în materiile care nu cad sub incidenţa regulilor de drept european), NCC stabileşte 

că acesta va fi reprezentat de legea aplicabilă raportului juridic preexistent între părţi (Art.2641 NCC). 

În materia răspunderii pentru atingeri aduse personalităţii sunt de menţionat anumite schimbări care 

privesc formularea aleasă de legiuitor care nu mai face referire expresă la mijloacele de presă, radio, 

televiziune (a se vedea Art.112 din Legea nr.105/1992), ci se determină sfera sursei atingerii în mod 

generic la mass-media sau orice alt mijloc public de informare (Art.2642 alin.(1) NCC).  În plus, 

menţionăm că Proiectul LPA NCC propune modificarea Art.2642 alin.(3) NCC, prin înlocuirea 

cuvântului "daune" cu "atingeri", eliminând astfel condiţia excesivă existentă în prezent în Art.113 din 

Legea nr.105/1992, care ar fi putut conduce la necesitatea demonstrării unei daune (respectiv a unui 

prejudiciu) pentru a putea beneficia de posibilitatea invocării dreptului la replică. 

În materia stingerii obligaţiilor, Art.2643 NCC prevede că legea aplicabilă în cazul compensaţiei este 

legea creanţei căreia i se opune stingerea.  Totuşi, Art.17 din Regulamentul Roma I prevede că, ”în 

lipsa unei acord între părţi cu privire la compensaţie, aceasta este reglementată de legea aplicabilă 

obligaţiei căreia i se opune compensaţia”.  Din textul articolului citat din Regulamentul Roma I reiese 

existenţa posibilităţii părţilor de a se înţelege cu privire la compensaţie, inclusiv de a stabili o altă lege 

aplicabilă decât cea determinată de Regulament (această posibilitate se aplică numai pentru materiile 

incluse în domeniul de aplicare al Regulamentului Roma I).  NCC nu lasă la dispoziţia părţilor o 

opţiune asemănătoare, prin urmare, textul Art.2643 urmează a se aplica ca drept comun, în măsura în 

care nu este incident Regulamentul Roma I. 

În ceea ce priveşte dreptul de regres, apreciem că Art.2645 NCC este incompatibil cu Art.16 din 

Regulamentul Roma I, care prevede că legea care determină dreptul de regres este legea care 

reglementează obligaţia debitorului faţă de creditor, cu posibilitatea celorlalţi debitori de a se prevala 

de drepturile de care beneficiază în raporturile cu creditorul conform legii aplicabile obligaţiilor dintre 

ei.  Art.2645 NCC impune condiţia ca regresul să fie permis de ambele legi (a fiecărui debitor cu 
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creditorul).  Prin urmare, în lipsa unei modificări a acestui articol, acesta urmează a se aplica doar în 

cazurile care nu intră sub incidenţa Regulamentului Roma I. 

(vii). Capitolul VII „Cambia, biletul la ordin şi cecul” 

[Art.2647-2658]  În această materie, legiuitorul a optat pentru reiterarea regulilor din 

prezent cuprinse în Art.127-130 din Legea nr.105/1992, fără a aduce nicio modificare de substanţă 

acestora. 

(viii). Capitolul VIII „Fiducia” 

[Art.2659-2662]  Ca urmare a reglementării cu titlu de noutate a instituţiei fiduciei în 

Art.773 şi urm. NCC, legiuitorul a instituit un capitol corespunzător prin care a reglementat normele 

conflictuale în această materie.  Astfel, se stabileşte că legea aplicabilă este legea aleasă de constitutor, 

dispoziţiile legii aplicabile condiţiilor de fond ale actului juridic fiind aplicabile în mod corespunzător.  

În lipsa alegerii făcute de constitutor, se aplică legea cu care fiducia prezintă cele mai strânse legături 

(Art.2660 NCC).  Art.2660 NCC indică câteva elemente pentru stabilirea noţiunii de cea mai strânsă 

legătură.  Art.2661 NCC reglementează şi domeniul aplicabil legii fiduciei, iar Art.2662 NCC prevede 

că anumite elemente ale acesteia, susceptibile de izolare (administrarea acesteia cu predilecţie), pot fi 

reglementate de o lege distinctă celorlalte elemente. 

(ix). Capitolul IX „Prescripţia extinctivă” 

[Art.2663] În materia prescripţiei extinctive, legiuitorul a optat pentru reiterarea prevederilor 

actuale cuprinse în Art.147 din Legea nr.105/1992. 

2. Noul Cod de Procedură Civilă 

2.1. Titlul preliminar „Domeniul de reglementare al Codului de procedură 

civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil” 

[Art.1-28] Titlul preliminar al NCPC este structurat în 3 capitole, ce tratează domeniul de 

reglementare al NCPC (Art.1-4), principiile fundamentale ale procesului civil (Art.5-23) şi aplicarea 

legii de procedură civilă în timp şi spaţiu (Art.24-28). 

O mare parte din regulile şi principiile tratate în acest titlu sunt reglementate şi de CPC, cele mai multe 

în mod similar, chiar dacă nu sunt definite ca atare:  publicitatea şi solemnitatea şedinţelor de judecată, 

oralitatea dezbaterilor, nemijlocirea administrării probelor, încercarea de împăcare a părţilor, rolul 

activ al judecătorului, buna-credinţă în exercitarea de către părţi a drepturilor procesuale şi îndatorirea 

lor de a-şi îndeplini obligaţiile procesuale, regulile de aplicare a legii de procedură civilă în timp şi 

spaţiu şi domeniul de aplicare al acesteia.  Alte principii şi reguli sunt preluate din CC, Constituţie şi 

Legea nr.304/2004 (obligaţiile judecătorului privind primirea şi soluţionarea cererilor, legalitatea 

procedurii, egalitatea în drepturi a părţilor şi imparţialitatea judecătorului, dreptul la un proces 

echitabil şi judecat în termen rezonabil, limba în care se desfăşoară procesul, continuitatea 

completului, dreptul la apărare), iar altele sunt recunoscute ca urmare a consacrării lor în jurisprudenţa 

şi doctrina relevantă (dreptul de dispoziţie al părţilor, contradictorialitatea). 

Există şi texte legale cu caracter de noutate, cum ar fi dispoziţiile de principiu referitoare la obligaţiile 

terţilor în desfăşurarea procesului şi la respectarea principiilor fundamentale de către judecător, 
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precum şi modificări privind regulile de aplicare a legii de procedură civilă în timp şi spaţiu şi 

domeniul de reglementare al acesteia. 

[Impact]  În esenţă, se poate afirma că noua reglementare este superioară celei anterioare prin 

definirea clară şi detaliată a principiilor procesului civil, reunirea lor în cadrul unei singure secţiuni, 

situată în deschiderea NCPC (însăşi această amplasare subliniind importanţa acestora) şi codificarea 

unor principii consacrate până la această dată doar în doctrină şi în jurisprudenţă.  Toate acestea 

contribuie la crearea unui cadru legal procesual civil uniform şi mult mai coerent, cu o logică a 

structurii mai atent construită. 

Impactul legal cel mai puternic îl va avea probabil modificarea parţială a regulilor de aplicare a legii de 

procedură civilă în timp, după cum vom arăta mai jos. 

De impact legal este şi reglementarea privind contradictorialitatea procedurii, unde se instituie 

obligaţii clare ale instanţei menite să garanteze respectarea acestui principiu şi de natură să elimine o 

serie de practici actuale neconforme cu acesta. 

Cu toate acestea, remarcăm şi unele aspecte care ar trebui reanalizate sau clarificate de către legiuitor.  

Astfel, una dintre regulile instituite de NCPC şi care ar trebui să facă obiectul unei analize 

suplimentare din partea legiuitorului  o constituie dispoziţiile Art.13 alin.(2) teza a II-a NCPC, potrivit 

căreia „în recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât prin avocat sau 

consilier juridic (…)”.  Se urmăreşte astfel, prin noua reglementare, „profesionalizarea” procesului şi 

evitarea încărcării rolului instanţelor cu cereri insuficient motivate sau necorespunzător formulate.  

Spre acelaşi efect se tinde şi prin modificările aduse reglementărilor privind reprezentarea părţilor în 

proces.  Reprezentarea obligatorie prin avocat în cazul recursului ar trebui să conducă şi la scurtarea 

duratei procesului, la eficientizarea acestuia şi la o mai bună apărare a drepturilor justiţiabilului. 

 

Pentru a se asigura faptul că noua concepţie privind impunerea unei discipline procesuale în 

exercitarea recursului nu va fi considerată, în unele cazuri ce ar putea apărea în practică, drept o 

îngrădire a liberului acces la justiţie şi a dreptului la apărare, regulile aplicabile asistenţei judiciare ar 

putea dobândi o importanţă sporită în practică.  Astfel, va trebui ca asistenţa judiciară să poată fi 

acordată solicitanţilor prompt, pentru a permite redactarea de către un avocat a cererii de recurs în 

termenul prevăzut de lege şi pentru a se asigura asistarea părţilor de către avocaţi.  În plus, întrucât 

onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu este suportat din bugetul statului şi este posibil ca noile reguli 

instituite de Art.13 alin.(2) teza a II-a NCPC să conducă la o creştere a numărului cererilor de asistenţă 

judiciară, acest impact potenţial asupra bugetului va trebui avut în vedere în rapoartele ulterioare, în 

cadrul analizei ce face obiectul Contractului. 

Estimăm că şi modificarea parţială a regulilor de aplicare a legii de procedură civilă în timp, conform 

Art.24-27 NCPC, este de natură să producă în practică un impact sub aspect financiar şi al resurselor 

umane, impact ce va fi estimate ulterior în cadrul analizei ce face obiectul Contractului. 
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2.1.(a). Capitolul I „Domeniul de reglementare al NCPC” 

[Art.1-4]  Art.1 alin.(1) indică în mod expres obiectul NCPC, respectiv reglementarea a două 

din cele trei categorii de norme de procedură.213  normele de competenţă a instanţelor judecătoreşti şi 

normele de procedură propriu-zisă, referitoare la judecarea cauzelor civile şi la punerea în executare 

silită a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii. 

Art.2 postulează aplicabilitatea generală a NCPC, preluând în principiu şi detaliind prevederea inclusă 

în Art.721 CPC, conform căreia CPC se aplică în materie civilă şi comercială, precum şi în materia 

altor legi, dacă acestea nu conţin dispoziţii potrivnice.  Spre deosebire de norma cuprinsă în CPC, 

Art.2 NCPC nu mai face diferenţă între materia civilă şi cea comercială (chiar şi în cazul stabilirii 

regulilor de competenţă se renunţă la utilizarea acestui criteriu), ci între materia civilă (definită ca fiind 

orice raport de drept privat sau de drept public, cu excepţia celor de drept penal) şi „materiile 

reglementate de alte legi”. 

Art.3 şi Art.4 reiau şi particularizează în privinţa legii de procedură civilă principiile actuale 

constituţionale privind prioritatea faţă de dreptul intern a tratatelor internaţionale din materia 

drepturilor omului şi a normelor obligatorii ale dreptului european.  Plasarea dispoziţiilor Art.3-4 în 

titlul preliminar al NCPC clarifică de la bun început câmpul de aplicare a normelor de procedură civilă 

şi raportul acestora cu dreptul internaţional, conferind astfel întregii reglementări a NCPC o mai mare 

coerenţă. 

2.1.(b). Capitolul II „Principiile fundamentale ale procesului civil” 

[Art.5-23] Principiile fundamentale ale procesului civil sunt reguli esenţiale, instituite expres 

de Constituţie şi de legi organice sau care au fost dezvoltate în doctrină şi practica judiciară, pe baza 

jurisprudenţei Curţii CEDO şi a Curţii Constituţionale.  Ele stau la baza organizării justiţiei, în scopul 

asigurării funcţiei acesteia (soluţionarea litigiilor), cu asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor, a respectării legii şi a ordinii de drept.  Importanţa lor practică rezidă în vocaţia de a 

contribui la interpretarea dispoziţiilor obscure, la complinirea absenţei unor norme juridice şi chiar la 

formarea unei jurisprudenţe unitare, fiind considerate fundamentul general al reglementării privind 

desfăşurarea procesului civil. 

Introducerea în NCPC a normelor care statuează principiile fundamentale ale procesului civil este o 

noutate din punct de vedere al structurii NCPC, fără să reprezinte însă o modificare la nivelul 

conţinutului principiilor, care fuseseră dezvoltate cu precădere în doctrină, pornind de la reglementarea 

acestora în CPC sau în alte legi speciale.  Unele dintre principiile reglementate în cadrul acestui capitol 

al NCPC sunt creaţii noi, din punct de vedere al formulării lor ca reglementare generală (Art.11 şi 

Art.23), deşi au fost preluate din reglementări ale CPC. 

În NCPC au fost identificate şi reglementate expres ca principii fundamentale ale procesului civil 

următoarele:  dreptul la un proces echitabil, soluţionat în termen optim şi previzibil, sancţionarea 

denegării de dreptate, legalitatea, egalitatea, dreptul de dispoziţie al părţilor, obligaţiile părţilor de a 

                                                      
213 Doctrina clasifică normele de procedură în norme de organizare judiciară, norme de competenţă şi norme de procedură 
propriu-zisă.  Dacă ultimele două categorii au sediul materiei în codul de procedură civilă, prima categorie de norme, normele 
de organizare judiciară, se regăseşte în principal în Legea nr.304/2004. 
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urmări finalizarea procesului şi de a respecta dispoziţiile legii şi ale terţilor de a sprijini realizarea 

justiţiei, buna-credinţă, dreptul la apărare, contradictorialitatea, oralitatea, nemijlocirea, publicitatea, 

desfăşurarea procesului în limba română, continuitatea completului, obligaţia părţilor, terţilor şi 

judecătorilor de a respecta principiile fundamentale ale procesului civil, încercarea de împăcare a 

părţilor, rolul judecătorului în aflarea adevărului, respectul cuvenit justiţiei. 

Sub imperiul CPC, aceste principii fundamentale au fost reglementate disparat în Constituţie, CC sau 

în Legea nr.304/2004, fără însă să fi fost formalizate într-o definiţie.  Sarcina dezvoltării conţinutului 

acestor principii şi a determinării sferei lor de aplicare a revenit doctrinei şi jurisprudenţei, care au 

făcut comentarii in extenso asupra acestora.  De foarte multe ori punctul de început al acestor 

comentarii l-a constituit jurisprudenţa Curţii CEDO, mai ales jurisprudenţa dezvoltată pe marginea a 

numeroase cauze soluţionate împotriva României (cu predilecţie cele referitoare la asigurarea unui 

proces echitabil, cu o durată rezonabilă). 

Astfel, NCPC consacră la nivel legislativ, într-o reglementare unică, principiile procesului civil 

reglementate disparat în alte acte normative, precum şi esenţa opiniilor doctrinare şi jurisprudenţiale 

exprimate cu privire la aceste principii şi la importanţa respectării lor pentru garantarea pronunţării 

unei soluţii temeinice şi legale în cauzele deduse judecăţii.  Aşa cum declară şi redactorii NCPC, 

această nouă reglementare este nu numai modernă, dar este conformă cu exigenţele internaţionale în 

ceea ce priveşte previzibilitatea şi accesibilitatea legii. 

În NCPC legiuitorul a dat curs unui obiectiv principal stabilit în ceea ce priveşte crearea unui nou cod 

de procedură civilă - instituirea unei reglementări unitare, complete, care să ţină cont de dezvoltările 

jurisprudenţei şi doctrinei codificându-le şi, în această manieră, tranşând şi unele controverse 

doctrinare. 

[Art.5-8, Art.13, Art.18-19]  Aceste principii sunt enunţate pentru prima dată în mod expres 

în cadrul NCPC, ele fiind reluate din alte acte normative aflate în prezent în vigoare. 

Conform unei distincţii operate de doctrină în analizarea legislaţiei actuale, principiile menţionate în 

aceste articole ale NCPC ar fi încadrabile în categoria principiilor organizării judiciare, destinate 

organizării mai eficiente a funcţionării justiţiei ca serviciu public. 

Art.5 reprezintă o transpunere a regulilor instituite de Art.3 şi Art.4 CC, completată cu instituirea 

expresă a obligaţiei judecătorilor de a primi şi soluţiona orice cerere de competenţa instanţelor 

judecătoreşti, obligaţie care face aplicarea principiului constituţional, prevăzut şi de Legea 

nr.304/2004, al accesului liber la justiţie. 

Restul articolelor sunt preluate din Legea nr.304/2004, unele dintre ele (Art.6, Art.8, Art.13, Art.18 şi 

Art.19) regăsindu-se şi ca principii constituţionale. 

Art.6 reglementează expres dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil.  Dreptul la un 

proces echitabil, judecat în termen rezonabil este consacrat în prezent de Art.21 din Constituţie şi de 

Art.10 din Legea nr.304/2004, fiind preluat din Art.6 al CEDO.  Formularea din NCPC este însă 

diferită faţă de cea din textele menţionate mai sus, în sensul că s-a preferat înlocuirea sintagmei 

„termen rezonabil"cu cea de „termen optim şi previzibil”.  Deşi sintagma „optim şi previzibil” diferă 

de formularea tradiţională prevăzută atât de CEDO cât şi de Constituţie, aceasta reprezintă o 

transpunere pe plan intern a tendinţelor actuale de accelerare a soluţionării proceselor evidenţiate spre 
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exemplu de Programul Cadru al Comisiei Europene pentru Eficacitatea Justiţiei, adoptat la Strasbourg 

în ianuarie 2004 şi reiterat în Raportul celei de a opta plenare a acestei comisii din decembrie 2006.214  

Astfel, se consideră că termenul de „optim” este de natură a asigura alinierea la un standard superior 

celui de „rezonabilitate” consacrat de Art.6 CEDO.  Drept urmare, cel puţin din punct de vedere 

conceptual, nu pare să se poată pune în discuţie o eventuală neconformitate între soluţia reţinută de 

legiuitor şi standardul internaţional prevăzut de CEDO.  Cu toate acestea, respectarea în fapt a 

standardului impus de Art.6 CEDO presupune implementarea unor mecanisme concrete care să asigure 

în fapt încadrarea duratei proceselor în parametrii „optimi” sau cel puţin rezonabili.  Remarcăm că 

terminologia utilizată de NCPC diferă de cea utilizată de NCPP, i.e. „termen rezonabil”. 

Pe lângă obligaţia de a asigura judecarea într-un termen optim şi previzibil, Art.6 dispune că, în scopul 

garantării exercitării efective a dreptului la un proces echitabil, „instanţa este datoare să dispună toate 

măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii”.  Prin urmare, nu numai că 

orice justiţiabil are dreptul la un proces echitabil, judecat de o instanţă imparţială, într-un interval 

optim, ci şi instanţa are datoria de a veghea ca acest drept să aibă finalitate, prin adoptarea unui 

comportament activ în acest sens. 

De altfel, ansamblul reglementărilor NCPC este dominat de imperativul asigurării judecării cauzelor 

cu celeritate, concentrându-se în primul rând pe identificarea unor soluţii preventive, cum ar fi 

reducerea termenelor de judecată sau a unor termene de exercitare a unor drepturi, profesionalizarea 

cadrului de judecată (prin obligarea părţilor să fie asistate de avocat la formularea şi susţinerea 

recursului, posibilitatea acordării calităţii de curator special numai unui avocat etc.), dar şi pe 

identificarea unor posibile remedii cu caracter reparatoriu, cum este crearea instituţiei contestaţiei 

privind tergiversarea procesului, pe lângă cele sancţionatorii (amenzi judiciare) puse la dispoziţia 

instanţei. 

Dispoziţiile cuprinse în Art.7 referitoare la legalitatea procesului civil şi în Art.8, referitoare la 

garantarea exercitării drepturilor procesuale în mod egal şi fără discriminări, reprezintă transpunerea 

unor principii statuate atât prin Constituţie, cât şi prin Legea nr.303/2004. 

[Art.9, Art.14] Principiul disponibilităţii, reglementat de Art.9 şi principiul contradictorialităţii, 

reglementat de Art.14, nu se regăsesc enunţate ca atare în legislaţia actuală, însă literatura juridică şi 

jurisprudenţa au dedus existenţa lor din interpretarea a numeroase dispoziţii legale.  Cele două articole 

menţionate codifică deci doctrina şi jurisprudenţa relevantă. 

Principiul disponibilităţii, enunţat de Art.9, este legiferat prin includerea tuturor componentelor sale 

identificate în doctrină:  dreptul persoanei interesate de a porni procesul civil, dreptul părţilor de a 

determina limitele cererii de chemare în judecată şi ale apărării, dreptul de a stinge litigiul prin 

renunţarea la judecată, achiesare sau tranzacţie, dreptul de a exercita sau de a renunţa la căile de atac, 

dreptul de a cere executarea hotărârii judecătoreşti.  În plus, mai este adăugată şi o altă componentă, 

respectiv dreptul părţilor de a dispune de drepturile lor în orice mod permis de lege, cum ar fi 

transmiterea dreptului litigios.  Principiul disponibilităţii, astfel cum este el perceput în temeiul 

legislaţiei în vigoare, este atenuat în reglementarea NCPC prin instituirea posibilităţii judecătorului de 

                                                      
214 A se vedea un Compendiu de „cele mai bune practici” privind managementul timpului în cazul procedurilor judiciare, 
adoptat de Comisia Europeană pentru Eficacitatea Justiţiei la https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1134781&Site=COE. 
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a extinde cadrul procesual, în anumite condiţii, prin introducerea în proces a unor terţi (a se vedea 

infra, comentariul la Art.22). 

Principiul contradictorialităţii, enunţat de Art.14, este reglementat prin menţionarea expresă a 

aplicaţiilor sale practice recunoscute şi în prezent:  obligaţia citării părţilor şi a comunicării cererilor şi 

apărărilor lor.  Faţă de textele actuale care reglementează aceste aplicaţii practice ale 

contradictorialităţii, formularea textului din NCPC este una detaliată şi clarificatoare.  Astfel, se 

prevede în mod expres obligaţia părţilor de a-şi face cunoscute reciproc „şi în timp util” toate motivele 

de fapt şi drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările şi toate mijloacele de probă.  Mai mult, 

extrem de important, sunt introduse în mod expres obligaţii ale instanţei, menite să asigure respectarea 

contradictorialităţii şi, în consecinţă, a dreptului la apărare.  Astfel, se prevede în mod expres că 

instanţele sunt obligate să pună în discuţia părţilor şi să le acorde dreptul de a discuta şi argumenta 

toate cererile, excepţiile şi împrejurările de fapt şi de drept invocate, inclusiv chestiunile invocate de 

instanţă din oficiu.  În plus, se mai prevede că instanţele nu îşi vor putea întemeia hotărârile decât „pe 

motive de fapt şi drept, pe explicaţii sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, 

dezbaterii contradictorii”.  Această prevedere este de natură să elimine practici actuale, din păcate 

destul de frecvente, neconforme cu principiul contradictorialităţii, practici prin care multe instanţe 

pronunţă în prezent hotărâri întemeiate pe explicaţii şi motive (mai puţin pe excepţii de procedură, 

acestea fiind în general puse în discuţia părţilor) asupra cărora părţilor nu li s-a acordat prilejul de a-şi 

expune punctul de vedere.  În temeiul acestui text, considerăm că în viitor ar trebui să fie obligatorie 

discutarea concluziilor scrise, pe care în prezent părţile obişnuiesc să le înfăţişeze numai instanţei şi în 

care formulează adesea argumente şi explicaţii (cele mai multe de drept, dar şi de fapt) ce nu au fost 

expuse anterior în cursul dezbaterilor. 

[Art.10,11,12,20,23] Printre regulile fundamentale nou introduse în NCPC sunt şi unele care 

reprezintă reiterarea la nivel de principiu, în esenţă în aceeaşi formulare, a unor texte care se regăsesc 

atât în CPC, cât şi în NCPC.  Spre exemplu, în materia sancţionării abaterilor procedurale (Art.10, 

Art.11, Art.23), legiuitorul a considerat necesar să consacre texte de principiu şi în partea generală a 

NCPC, pentru a statua cu titlu general că încălcarea principiilor şi a regulilor procedurii civile sau 

neprezentarea unui mijloc de probă poate fi sancţionată cu amendă judiciară, dar şi cu obligarea, în 

unele cazuri, la plata de daune-interese (Art.11 NCPC).  În temeiul acestor texte legale se instituie 

posibilitatea de principiu a instanţei de a aplica amenzi judiciare pentru nerespectarea normelor care 

consacră obligaţiile esenţiale ale părţilor şi ale terţilor relative la buna desfăşurare a procesului civil:  

obligaţia terţilor de a sprijini realizarea justiţiei, obligaţia părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale 

cu bună-credinţă, obligaţia părţilor şi terţilor de a respecta principiile fundamentale ale procesului civil 

şi respectul cuvenit justiţiei.  Aşa cum am arătat mai sus, aceste principii sunt detaliate în principal în 

capitolul NCPC referitor la amenzi judiciare şi despăgubiri, în cadrul căruia legiuitorul stabileşte 

abateri concrete de la aceste obligaţii, precum şi sancţiunile ce pot fi aplicate de instanţă în cazul 

săvârşirii acestor abateri. 

Cât priveşte Art.20 NCPC, care prevede respectarea de către judecător a principiilor fundamentale ale 

procesului civil, considerăm că acesta ar fi trebuit mai degrabă încadrat în Capitolul I al Titlului 

Preliminar al NCPC, fiind un corolar al principiului general al justiţiei ca serviciu public, în care 

instanţele judecătoreşti asigură „respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor 

şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei 
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acesteia”.  Ca urmare, considerăm că sfera de aplicare a Art.1 NCPC include de fapt şi prevederile 

Art.20 NCPC („judecătorul are îndatorirea să asigure respectarea şi să respecte el însuşi principiile 

fundamentale ale procesului civil, sub sancţiunile prevăzute de lege”), căci judecătorul nu poate 

asigura respectarea ordinii de drept dacă el însuşi nu o respectă. 

Aceste principii concretizează obligaţii generale puse în sarcina cetăţenilor, fie că sunt participanţi la 

judecarea unui dosar sau terţi absoluţi, de a respecta activitatea de realizare a justiţiei şi de a-şi da 

concursul la realizarea acesteia în condiţii optime.  Prin instituirea la nivel de principiu a posibilităţii 

instanţei de a aplica sancţiuni pentru nerespectarea acestor obligaţii, reglementarea NCPC ar trebui să 

conducă la îndeplinirea lor efectivă, cu consecinţa derulării în mai bune condiţii a procedurilor 

judiciare. 

[Art.13]  Principiul dreptului la apărare, ale cărui aplicaţii se regăsesc în numeroase texte ale 

CPC, a fost de asemenea circumstanţiat şi reglementat mai unitar. 

Noua reglementare a Art.13 alin.(2) teza a II-a NCPC, potrivit căreia doar un avocat sau un consilier 

juridic vor putea formula, respectiv susţine, cererea de recurs, va contribui la „profesionalizarea” 

procesului civil.  Această nouă dispoziţie va trebui însă să fie aplicată astfel încât să nu îngrădească 

liberul acces la justiţie al cetăţeanului, garantat de Art.21 din Constituţie şi dreptul la apărare, garantat 

de Art.24 din Constituţie, în cazurile în care efortul financiar de a contracta serviciile unui avocat 

pentru susţinerea recursului ar fi prea mare şi ar putea constitui motivul unic pentru care o parte nu îşi 

exercită dreptul de acces la un tribunal şi dreptul de a exercita o cale de atac disponibilă. 

Pentru a preveni aceste eventuale critici, acordarea asistenţei judiciare ar putea dobândi o importanţă 

sporită.  Sub acest aspect, va trebui avut în vedere faptul că, date fiind dispoziţiile Art.13 alin.(2) teza a 

II-a NCPC, este posibil ca în viitor să fie înregistrate mai multe cereri de acordare a asistenţei judiciare 

decât în prezent, precum şi faptul că onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu este suportat din bugetul 

statului. 

Mai mult, va trebui avută în vedere acordarea în termen util a asistenţei judiciare, astfel încât avocatul 

desemnat din oficiu să poată studia dosarul şi formula cererea de recurs în termenul prevăzut de lege 

pentru exercitarea acestei căi de atac. 

[Art.17]  Reglementarea pe care o dă NCPC principiului publicităţii şedinţei de judecată este 

identică reglementării constituţionale, prevăzând că „şedinţele de judecată sunt publice, în afară de 

cazurile prevăzute de lege”.  Ca urmare, publicitatea şedinţei de judecată ar trebui să fie regula, iar 

cazurile prevăzute de lege în care şedinţa nu ar fi publică ar trebui să constituie excepţia.  De altfel, 

aceasta este şi concluzia care se deduce din jurisprudenţa asupra CEDO, chiar dacă Curtea CEDO a 

precizat că nu trebuie să se procedeze la interpretarea literală a formulării din textul convenţiei, 

principiul publicităţii şedinţei de judecată nefiind unul absolut.  Aparent, reglementarea NCPC nu 

contravine Constituţiei şi nici CEDO. 

Art.6 din CEDO dispune că este obligatorie pronunţarea hotărârii în şedinţă publică, dar şi că „accesul 

în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părţi a 

acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale într-o societate 

democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o impun, 

sau în măsura considerată absolut necesară de către instanţă când, în împrejurări speciale, publicitatea 

ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei”. 
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[Art.21]  NCPC reia, în esenţă, vechile dispoziţii ale Art.131 din CPC, subliniind că, pe tot 

parcursul procesului, judecătorul trebuie să încerce împăcarea părţilor şi prevăzând, în plus faţă de 

CPC, obligaţia judecătorului de a recomanda părţilor soluţionarea disputelor prin intermediul medierii. 

[Art.22]  Un alt principiu care a suferit modificări în reglementarea NCPC este cel al rolului 

activ al judecătorului pe parcursul soluţionării cauzei, reglementat în prezent de Art.129 CPC, dar ale 

cărui aplicaţii se regăsesc şi în numeroase alte texte ale CPC.  Cea mai importantă modificare atrasă de 

noua reglementare o constituie însă posibilitatea instanţei de a dispune introducerea în cauză a altor 

persoane, în condiţiile legii (Art.22 alin.(3) NCPC).  Această posibilitate, care atenuează principiul 

disponibilităţii părţilor, este reiterată în Art.77-78 NCPC, care descriu condiţiile în care instanţa poate 

exercita această prerogativă. 

La nivelul legislaţiei actuale, instanţa are o asemenea prerogativă numai în domeniul contenciosului 

administrativ.  Astfel, Art.161 din Legea nr.554/2004 dispune că „instanţa de contencios administrativ 

poate introduce în cauză, la cerere, organismele sociale interesate sau poate pune în discuţie, din 

oficiu, necesitatea introducerii în cauză a acestora, precum şi a altor subiecte de drept”. 

Prin urmare, reglementarea din Art.22 NCPC nu este o noutate absolută, doctrina dezvoltând deja pe 

baza textelor CPC şi argumentând pe larg posibilitatea judecătorului de a pune în discuţia părţilor 

necesitatea introducerii în cauză a unei alte persoane.  Diferenţa rezidă însă în aceea că, sub imperiul 

CPC, instanţa nu avea la îndemână vreo soluţie în cazul în care părţile insistau pentru menţinerea 

cadrului procesual iniţial, în ciuda opiniei instanţei că extinderea cadrului procesual ar fi necesară 

pentru corecta soluţionare a cauzei.  Conform NCPC însă, într-o atare situaţie, instanţa nu poate să 

treacă peste voinţa părţilor, căci acest lucru ar însemna să încalce în mod flagrant principiul 

disponibilităţii, însă poate respinge cererea de chemare în judecată fără a se pronunţa pe fond, fără ca 

acest lucru să aibă semnificaţia unei denegări de dreptate. 

Posibilitatea instanţei de a introduce un terţ în proces se circumscrie deci voinţei părţilor, pentru a se 

asigura respectarea dreptului lor de dispoziţie, însă este totuşi semnificativ faptul că a fost codificată 

cu această modificare, ca semn al prerogativelor extinse acordate instanţei în vederea creării 

premiselor pentru soluţionarea corectă a cauzelor. 

Cât priveşte posibilitatea instanţei de a pune în discuţie calificarea juridică a unei cereri, reglementată 

de Art.22 alin.(4), aceasta există şi sub imperiul CPC, fiind o consecinţă firească a principiului rolului 

activ aşa cum l-a definit doctrina.  Spre deosebire de discuţia asupra cadrului procesual al dosarului, în 

ceea ce priveşte calificarea juridică a cererilor deduse judecăţii, NCPC nu face altceva decât să 

codifice opinia literaturii de specialitate dezvoltate pe baza reglementării CPC:  dacă instanţa pune în 

discuţia părţilor o anumită calificare a cererii sau temeiul juridic al acesteia, iar părţile insistă în acea 

calificare, instanţa va fi nevoită să pronunţe o hotărâre raportată la acel temei de drept, în afară de 

situaţia în care în acest fel s-ar încălca norme imperative. 

2.1.(c). Capitolul III „Aplicarea legii de procedură civilă” 

[Art.24-28] NCPC aduce clarificări şi noutăţi şi cu privire la aplicarea în timp a legii de 

procedură civilă, reglementând totodată şi aplicarea legii în spaţiu. 

Regulile cu privire la aplicarea legii procesuale civile în timp erau reglementate de Art.725 CPC, fiind 

completate cu principii de teorie generală a dreptului. 
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Spre deosebire de reglementarea iniţială, NCPC enunţă clar în Art.24-27 distincţia între legea care se 

aplică proceselor noi, cea aplicabilă proceselor în curs, cea aplicabilă probelor şi cea aplicabilă 

hotărârilor (căilor de atac disponibile părţilor), reglementarea nouă fiind, din acest punct de vedere, 

mult mai clară şi mai bine sistematizată decât actuala reglementare. 

NCPC modifică dispoziţiile legale în vigoare privind aplicarea legii procedurale în timp, în sensul că, 

dacă potrivit CPC regula în această materie era aplicarea imediată a legii de procedură, regulă 

considerată de către o parte a doctrinei o consecinţă juridică a principiului constituţional al 

neretroactivităţii legii vechi (Art.15 alin.(2) Constituţie şi Art.1 CC), Art.24 NCPC consacră regula 

tempus regit actum, conform căreia procesul civil este guvernat de norma de procedură sub imperiul 

căreia a fost demarat.  Aplicaţii ale principiului tempus regit actum se regăsesc în NCPC în situaţia 

casării cu trimitere spre rejudecare sau a judecării dosarului de o instanţă competentă potrivit legii noi 

în urma desfiinţării instanţei iniţiale şi în cazul exercitării căilor de atac, situaţii în care legea veche 

supravieţuieşte alături de legea nouă, rămânând sub imperiul ei cauzele aflate în curs de soluţionare la 

data intrării în vigoare a legii noi.  Astfel, potrivit noii reglementări, instanţele vor judeca pentru o 

perioadă de timp atât potrivit competenţelor vechi (în cazul proceselor aflate în curs de judecată la 

momentul intrării în vigoare a NCPC), cât şi potrivit noilor competenţe (pentru procesele iniţiate sub 

imperiul legii noi).  Din acest motiv, efectele aplicării noilor reglementări instituite de NCPC se vor 

resimţi pe deplin în activitatea instanţelor judecătoreşti doar după încetarea proceselor aflate în curs de 

judecată la momentul intrării în vigoare a NCPC. 

În materia probelor, se păstrează însă regula din CPC conform căreia modalitatea de administrare a 

probelor este reglementată de noua lege de procedură, indiferent care este legea care guvernează 

admisibilitatea acestora.  Astfel, atât conform CPC, cât şi NCPC, instanţa apreciază admisibilitatea 

unei probe preconstituite în funcţie de momentul preconstituirii acesteia, în timp ce în ambele 

reglementări legea aplicabilă condiţiilor de admisibilitate a unor probe tehnice (expertize, cercetări la 

faţa locului etc.) va fi cea în vigoare la momentul admiterii acesteia. 

[Art.28]  NCPC include şi dispoziţii de principiu privind aplicarea legii de procedură în 

spaţiu, prevăzându-se unicitatea acestei legi pe tot teritoriul României (CPC nu prevede acest principiu 

în mod expres, dar el funcţionează oricum şi în prezent) şi făcându-se trimitere, în ceea priveşte 

procesele cu element de extraneitate, la dispoziţiile Cărţii a VII-a, unde au fost reunite normele 

cuprinse în prezent în Legea nr.105/1992. 

2.2. Cartea I „Dispoziţii generale” 

2.2.(a). Titlul I „Acţiunea civilă” 

[Art.29-39] Acest titlu al NCPC aduce consacrarea la nivel normativ a acţiunii civile, a 

distincţiei dintre acţiune şi mijloacele de exercitare a acesteia (cererile în justiţie şi apărările), a 

condiţiilor de exercitare a acţiunii, concepte care până în prezent au fost dezvoltate doar în doctrină, cu 

aplicaţii în practica judiciară.  În esenţă, reglementarea cuprinsă în Art.29-39 transpune pe plan 

normativ concepte doctrinare, pe care le clarifică totodată.  Trecând peste principiul conform căruia 

este dăunătoare definirea prea detaliată a termenilor şi conceptelor în domeniul dreptului civil, 

deoarece se pot crea astfel definiţii rigide, susceptibile de a fi interpretate ca fiind reglementări 

exhaustive, care să nu mai corespundă dezvoltării dreptului în contextul desfăşurării relaţiilor 

economice civile şi comerciale, legiuitorul NCPC codifică unele dintre opiniile doctrinei cu privire la 
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teoria generală a acţiunii civile şi tranşează astfel unele controverse doctrinare, aducând dispoziţii noi 

sau introducând în această secţiune unele prevederi ale CPC, practic nemodificate, aflate în strânsă 

legătură cu noţiunea de acţiune civilă (spre exemplu, Art.35, referitor la constatarea existenţei sau 

inexistenţei unui drept, este corespondentul Art.111 CPC), pentru a asigura o structură logică acestui 

capitol. 

[Art.29-35] Pentru a pune capăt unei vechi şi persistente confuzii între acţiunea civilă şi cererea 

de chemare în judecată, Art.29 defineşte acţiunea civilă, iar Art.30 şi Art.31 disting în mod expres între 

aceasta şi cererile în justiţie şi apărări, care sunt subsumate acţiunii civile, fiind considerate elemente 

ale acesteia. 

Spre deosebire de CPC, unde cererile în justiţie erau reglementate disparat şi fără a fi clar definite, 

Art.30 conturează clar patru categorii de asemenea cereri:  principale, accesorii, incidentale şi 

adiţionale (acestea din urmă fiind în prezent adesea definite în practica judiciară ca fiind „cereri 

modificatoare”, prin care se modifică pretenţiile iniţiale). 

În aceeaşi linie a acestui prim titlu al Cărţii I a NCPC, de codificare a doctrinei, Art.32, Art.33 şi 

Art.39 prezintă şi condiţiile de exercitare a acţiunii civile, aşa cum sunt ele în prezent majoritar 

acceptate în literatura relevantă şi în practica judiciară (interesul, formularea unei pretenţii, capacitatea 

şi calitatea procesuală), precum şi sancţiunile aplicabile în cazul încălcării acestor condiţii.  Se 

menţionează în mod expres că aceleaşi condiţii de exercitare, precum şi sancţiuni pentru neîndeplinirea 

lor, se aplică în mod corespunzător şi în cazul apărărilor formulate de părţi. 

Art.34 şi Art.35 preiau dispoziţiile Art.110 CPC, referitoare la realizarea drepturilor afectate de un 

termen, aducând însă şi o noutate, în sensul că va fi posibil ca cererea de predare a unui bun la 

împlinirea termenului contractual să poată fi introdusă în viitor şi în privinţa bunurilor imobile (fără a 

mai fi limitată la locaţiunea de imobile), precum şi în privinţa celor mobile. 

Tot cu referire la condiţia de exercitare a acţiunii ce presupune afirmarea unei pretenţii, Art.35 reia, în 

aceeaşi formulare, dispoziţiile Art.111 CPC privind cererile în constatarea existenţei sau inexistenţei 

unui drept. 

[Art.36-38] În privinţa calităţii procesuale, NCPC aduce clarificări ipotezei în care acţiunea este 

exercitată de alte persoane fizice sau juridice decât titularul dreptului, atunci când acestea acţionează 

pentru apărarea drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau în 

scopul apărării unui interes de grup ori general.  Astfel, NCPC reglementează în mod expres 

legitimarea procesuală activă a acestor persoane, în condiţiile în care CPC sau alte texte normative 

speciale făcuseră aplicări disparate ale acestor reglementări, iar doctrina le analizase şi le acceptase la 

rândul său. 

De asemenea, NCPC oferă o soluţie normativă binevenită pentru situaţiile de transmitere a dreptului 

litigios prin acte cu titlu particular încheiate între vii sau mortis causa.  Astfel, Art.38 stabileşte regula 

generală potrivit căreia judecata va continua între părţile iniţiale, în cazul transmiterii dreptului litigios 

prin acte încheiate între vii, respectiv cu succesorul, în celelalte cazuri, fără a mai opera o transmitere a 

calităţii procesuale ex officio, cum ar fi putut fi interpretat sub imperiul CPC.  În schimb, se instituie 

obligaţia succesorului cu titlu particular de a interveni în proces, dacă are cunoştinţă de acesta, precum 

şi posibilitatea instanţei de a-l introduce în proces, la cerere sau din oficiu, rămânând la latitudinea 

acesteia menţinerea sau nu în proces şi a părţii iniţiale, în funcţie de împrejurările speţei. 
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În toate cazurile, hotărârea pronunţată în contradictoriu cu înstrăinătorul (ori cu succesorul universal 

sau cu titlu universal al acestuia), va fi opozabilă de drept şi succesorului cu titlu particular, cu 

excepţia cazului în care a dobândit dreptul cu bună-credinţă şi nu mai poate fi evins de către adevăratul 

titular. 

Soluţia NCPC este justă şi va clarifica numeroase situaţii practice dificil de rezolvat sub actuala 

reglementare, cum ar fi de exemplu cazul în care bunul revendicat este transmis de pârât în timpul 

procesului aflat în faza căilor de atac, când, din punct de vedere procedural, este discutabilă 

posibilitatea extinderii acţiunii şi împotriva succesorului cu titlu particular, de multe ori reclamantul 

fiind obligat să înceapă un nou proces de revendicare împotriva acestuia din urmă. 

[Art.39]  Cât priveşte sancţiunile incidente pentru nerespectarea condiţiilor de exercitare a 

acţiunii civile, în afara sancţiunilor deja recunoscute şi aplicate şi în prezent (nulitatea sau anularea 

cererii pentru lipsa capacităţii procesuale, respingerea cererii ca lipsită de interes ori pentru lipsa 

calităţii procesuale active sau pasive), Art.39 consacră cu titlu de principiu posibilitatea aplicării şi a 

altor sancţiuni (cum ar fi spre exemplu amenzile judiciare pentru exercitarea abuzivă a drepturilor 

procedurale) şi posibilitatea persoanei păgubite de a obţine despăgubiri, posibilităţi deschise şi sub 

imperiul CPC, chiar dacă nu erau reglementate cu titlu particular pentru cazul neîndeplinirii condiţiilor 

de exercitare a acţiunii civile. 

2.2.(b). Titlul II „Participanţii la procesul civil” 

[Art.40-91] Titlul II cuprinde trei capitole conţinând norme referitoare la incompatibilitatea 

judecătorilor, norme referitoare la părţi şi norme relative la participarea Ministerului Public în procesul 

civil. 

[Impact]  Noua reglementare cuprinde o serie de dispoziţii care pot fi considerate de impact.  

Astfel, în materia incompatibilităţilor, Art.48 alin.(2) elimină actuala interdicţie ca instanţa recuzată să 

mai efectueze vreun act de procedură până la soluţionarea cererii de recuzare, ceea ce va conduce la 

înlăturarea unuia din motivele des folosite de părţi pentru tergiversarea judecăţii.  În materia părţilor, 

semnalăm extinderea sferei persoanelor juridice considerate ca având capacitate procesuală, prin 

includerea în această categorie a tuturor asociaţiilor şi entităţilor fără personalitate juridică, cu condiţia 

ca acestea să fie constituite conform legii (Art.55), modificarea adusă instituţiei coparticipării 

procesuale, de natură să înlesnească apariţia în România a instituţiei aşa-numitelor class actions 

(Art.58), introducerea căii de atac separate împotriva încheierilor de respingere a cererii de intervenţie 

principală (Art.63), introducerea posibilităţii instanţei de a introduce terţi în proces (Art.77), tendinţa 

de simplificare a procedurilor prin favorizarea mandatarilor profesionişti (Art.79-88).  Detalii cu 

privire la impactul financiar-bugetar sau asupra resurselor umane sunt prezentate în continuare. 

(i). Capitolul I „Judecătorul.  Incompatibilitatea” 

[Art.40-53] Compunerea legală a instanţei învestite cu soluţionarea unei cereri este o garanţie a 

imparţialităţii acesteia, prevăzută ca drept fundamental în Art.6 din CEDO.  Existenţa imparţialităţii se 

analizează pe două paliere:  unul subiectiv, prin raportare la părţi, şi altul obiectiv, prin raportare la 

garanţiile independenţei judecătorilor faţă de puterea executivă.  Prevederile legale relative la 
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îndeplinirea acestor două condiţii de existenţă a imparţialităţii au fost considerate în jurisprudenţa 

Curţii CEDO ca fiind caracteristici comune ale tuturor sistemelor de justiţie europene.215 

În considerarea acestei valori unice, garanţie a unui proces civil finalizat cu o hotărâre corectă, legea 

pune la dispoziţia părţilor şi a instanţei mijloace precum incompatibilitatea, abţinerea, recuzarea, 

alegarea greşitei compuneri a instanţei, pe care acestea le pot invoca pentru a înlătura orice suspiciune 

legată de parţialitatea judecătorilor sau a altor participanţi la proces. 

Sub aspectul structurării reglementării, NCPC introduce două categorii de cazuri de incompatibilitate: 

situaţiile în care incompatibilitatea este atrasă în mod obiectiv (Art.40) şi situaţiile în care 

incompatibilitatea este atrasă în mod subiectiv, adică pentru motive care pot genera îndoieli întemeiate 

cu privire la imparţialitatea judecătorului (Art.41).  În prima categorie au fost incluse cazurile de 

incompatibilitate reglementate deja de CPC, iar în a doua, cazurile de recuzare/abţinere enumerate de 

CPC, cu o excepţie, antepronunţarea, care în CPC este inclusă în rândul cazurilor de incompatibilitate 

subiectivă (recuzare/abţinere), în timp ce în NCPC este aşezată între cazurile de incompatibilitate 

obiective, aşa cum s-a şi susţinut adesea în doctrină că ar trebui să fie. 

Astfel, reglementarea din CPC a abţinerii şi recuzării a fost restructurată, în sensul calificării cazurilor 

în care se pot abţine/pot fi recuzaţi judecătorii şi alte persoane drept cazuri de incompatibilitate.  

Reglementarea propusă de NCPC este similară reglementării existente în materia dreptului procesual 

penal sub imperiul CPP: abţinerea şi recuzarea devin, pe modelul reglementării din CPP, modalităţi 

procedurale prin care judecătorul şi respectiv părţile pot invoca incompatibilitatea.  Totuşi, în privinţa 

cazurilor de incompatibilitate obiectivă, Art.44 NCPC păstrează şi ideea din CPC, stabilind că, în 

aceste cazuri, judecătorul nu poate participa la judecată chiar dacă nu s-a abţinut ori nu a fost recuzat, 

soluţie compatibilă de altfel cu natura obiectivă a cazurilor de incompatibilitate prevăzute de Art.40 

NCPC. 

NCPC menţine, în esenţă, cazurile de incompatibilitate şi recuzare/abţinere prevăzute de CPC (toate 

constituind însă acum numai cazuri de incompatibilitate), cărora le aduce unele modificări şi 

completări, şi adaugă totodată câteva cazuri noi. 

Procedura soluţionării cererilor de abţinere şi recuzare nu suferă schimbări majore, cu excepţia 

înlăturării consecinţei suspendării în fapt a judecăţii, consecinţă pe care o are în prezent formularea 

unei cereri de recuzare, depunerea unei asemenea cereri ducând la amânarea judecăţii până la 

soluţionarea acesteia. 

[Impact]  Deşi aduce unele noutăţi faţă de CPC, este dificil de estimat dacă reglementarea 

instituţiei incompatibilităţii din NCPC va produce un impact semnificativ în practică, având în vedere 

situaţiile puţin numeroase în care s-ar putea aplica noile cazuri de incompatibilitate sau declara noua 

cale de atac prevăzută de Art.52 alin.(1) teza a II-a. 

Cu toate acestea, având în vedere noile cazuri de incompatibilitate subiectivă reglementate de Art.41, 

includerea concubinilor în sfera persoanelor în funcţie de care se apreciază incidenţa cazurilor de 

                                                      
215 În jurisprudenţa CEDO, a se vedea cauzele:  Popescu Nasta c. România, hotărâre din 7 ianuarie 2003, para. 4;  Bursuc c. 
România, hotărâre din 12 octombrie 2004;  Barbu Anghelescu v. Romania, hotărâre din 5 octombrie 2004;  Piersack c. 
Belgia, hotărâre din 1 octombrie 1982;  Cambell şi Fell c. Marea Britanie, hotărârea din 28 iunie 1984;  De Cubber vs. Belgia, 
hotărâre din 26 octombrie 1984. 
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incompatibilitate, precum şi extinderea aplicării tuturor dispoziţiilor acestui capitol inclusiv cu privire 

la procurori, magistraţi-asistenţi, asistenţi judiciari şi grefieri, este posibil ca noile dispoziţii aplicabile 

în materie să genereze în practică un impact semnificativ din punct de vedere al resurselor umane (în 

special în cazul instanţelor cu un număr mic de judecători). 

O altă modificare, ce va avea probabil un impact practic notabil sub aspectul celerităţii judecării 

cauzelor, este cea referitoare la eliminarea regulii potrivit căreia instanţa recuzată nu poate face niciun 

act de procedură până la soluţionarea cererii de recuzare.  Schimbarea acestei reguli va limita numărul 

situaţiilor în care părţile folosesc instituţia recuzării pentru a determina în mod abuziv amânarea 

cauzei, ceea ce va contribui la soluţionarea cu celeritate a cauzelor. 

În plus, deşi dispoziţiile aplicabile cu privire la cazurile de incompatibilitate au fost completate, 

observăm faptul că NCPC nu a reglementat situaţia în care judecătorul fondului nu îşi respectă 

obligaţia prevăzută de Art.42 alin.(2) de a se abţine atunci când cunoaşte că există un motiv de 

incompatibilitate în privinţa sa, iar părţile descoperă incidenţa cazului de incompatibilitate abia în 

calea de atac declarată în privinţa fondului.  Credem că ar fi oportună găsirea unei soluţii şi sub acest 

aspect, având în vedere că regulile cu privire la incompatibilitate sunt imperative. 

[Art.40]  Art.40 menţionează două cazuri noi de incompatibilitate obiectivă:  judecătorul 

fondului nu poate judeca nici în contestaţie în anulare şi nici în revizuire.  În plus, este clarificată şi 

prevederea din Art.24 CPC privind incompatibilitatea judecătorului fondului de a rejudeca procesul 

„după casare”, formulare care era în genere interpretată ca referindu-se doar la cazul trimiterii spre 

rejudecare dispusă de instanţa de recurs;  Art.40 alin.(1) include o formulare mai cuprinzătoare, 

eliminând referirea la „casare” şi arătând că incompatibilitatea judecătorului fondului intervine în toate 

cazurile de „trimitere spre rejudecare”, deci inclusiv în cazul trimiterii dispuse de instanţa de apel. 

[Art.41]  Şi în privinţa incompatibilităţii subiective au fost incluse trei cazuri particulare noi:  

cel privind rudenia ori căsătoria dintre judecătorul căii de atac şi judecătorul sau procurorul din altă 

fază procesuală, cel privind rudenia, afinitatea sau căsătoria între membrii completului (caz în care 

instanţa care soluţionează abţinerea/recuzarea va stabili care dintre cei doi judecători incompatibili va 

rămâne în complet pentru judecarea acelei cauze) şi cel privind rudenia, afinitatea ori căsătoria dintre 

judecător şi cel care a reprezentat ori asistat una din părţi în faţa altei instanţe. 

Seria cazurilor de incompatibilitate subiectivă a fost completată şi cu un caz general, care lasă deschisă 

posibilitatea de a se constata incompatibilitatea judecătorului „atunci când există alte elemente care 

nasc în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea sa”.  Acest caz general de incompatibilitate 

pare însă să fie în contradicţie, cel puţin sub aspectul tehnicii de redactare, cu Art.46 alin.(2), care 

dispune că este inadmisibilă cererea prin care se invocă alte motive decât cele enumerate în Art.40 şi 

Art.41, ceea ce ar presupune existenţa unei o enumerări cu caracter limitativ a cazurilor de 

incompatibilitate subiectivă.  Desigur, interpretarea corelată a dispoziţiilor menţionate arată că 

enumerarea din Art.41 nu este exhaustivă, însă considerăm că dispoziţia Art.46 alin.(2) ar putea fi 

totuşi reformulată în sensul corelării acesteia cu Art.41, precum şi cu Art.44. 

Şi cazurile de incompatibilitate subiectivă, preluate din CPC, au suferit unele modificări, dar nu 

majore.  Astfel, cazul de incompatibilitate determinat de interesul în cauză al judecătorului a fost 

extins în ceea ce priveşte sfera persoanelor care pot determina incidenţa sa, prin includerea printre 

acestea şi a afinilor judecătorului, ai soţului, ascendenţilor sau descendenţilor acestuia.  De asemenea, 
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maniera de formulare a cazului este diferită:  dacă în CPC se preciza că incompatibilitatea intervine 

când judecătorul, soţul său, ascendenţii sau descendenţii acestora au un interes în judecarea cauzei, 

Art.41 alin.(1) pct.1 prevede incidenţa acestui caz de incompatibilitate atunci când „există împrejurări 

care fac justificată temerea” că persoanele care determină aplicarea acestui caz au un interes în cauză. 

Diferenţa aceasta nu este lipsită de interes sub aspect practic, deoarece partea care invocă 

incompatibilitatea nu va trebui să demonstreze care este interesul efectiv pe care judecătorul (sau 

celelalte persoane care atrag incidenţa cazului de incompatibilitate) îl are, ci va fi suficient să probeze 

doar existenţa unor indicii în acest sens.  O atare soluţie este în acord şi cu cerinţele Curţii CEDO, 

având în vedere faptul că imparţialitatea este o componentă esenţială a dreptului la un tribunal, 

prevăzută fiind de Art.6 din CEDO.  În acest context, Curtea CEDO a precizat că procedura recuzării 

nu trebuie să fie excesiv de riguroasă şi de formalistă, împiedicând examinarea în fond a pretinsei 

imparţialităţi şi astfel nerealizând prevenirea unei situaţii contrare Art.6 alin.(1) din CEDO.216 

O altă modificare vizează cazul privind rudenia soţului judecătorului cu una din părţi, când, pentru a se 

invoca incompatibilitatea, nu se va mai analiza dacă soţul judecătorului este sau nu „despărţit” de 

judecător, sau  dacă a avut copii cu judecătorul, cum se prevedea în Art.27 pct.3 CPC. 

Noua reglementare clarifică şi situaţia de incompatibilitate bazată pe existenţa unei judecăţi penale şi 

statuează că plângerile penale depuse de părţi în timpul procesului nu determină incompatibilitatea 

decât dacă s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva judecătorului, completare care 

vine să elimine posibilitatea părţilor de a invoca incompatibilitatea în mod abuziv. 

Păstrând o consecvenţă în reglementare, cazurile de incompatibilitate bazate pe primirea de daruri sau 

promisiuni de daruri, menţionate de Art.27 pct.8 CPC sunt extinse şi la soţ, ascendenţi şi descendenţi, 

iar sfera persoanelor care pot atrage incidenţa cazului de incompatibilitate determinat de vrăjmăşie este 

extinsă, faţă de reglementarea din Art.27 pct.9 CPC, şi la afinii judecătorului sau ai soţului său, până la 

gradul IV inclusiv, precum şi la rudele uneia dintre părţi până la gradul al IV-lea inclusiv. 

De asemenea, sfera persoanelor cărora li se aplică prevederile Art.41 cu privire la existenţa unor 

motive de incompatibilitate a fost extinsă faţă de CPC, toate cazurile de incompatibilitate referitoare la 

soţul judecătorului aplicându-se în noua reglementare şi concubinului acestuia.  Toate cazurile de 

incompatibilitate sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi procurorilor, grefierilor, magistraţilor 

asistenţi, asistenţilor judiciari.  Sub imperiul CPC acestora le erau aplicabile numai anumite cazuri de 

incompatibilitate, expres determinate. 

[Art.42-52] Cu privire la abţinere şi recuzare, Art.45 arată că judecătorii care pot fi recuzaţi (şi, 

evident, cei care au obligaţia de a se abţine) sunt numai cei care fac parte din completul de judecată 

căruia i-a fost repartizată cauza.  Noua redactare este mai clară decât cea din CPC, formulată prin 

negaţie şi care prevedea că nu pot fi recuzaţi toţi judecătorii unei instanţe sau ai unei secţii a acesteia, 

lăsând astfel loc de interpretare în sensul că ar putea fi recuzaţi şi alţi judecători decât membrii 

completului învestit cu soluţionarea cauzei. 

NCPC nu acoperă însă situaţia în care un caz de incompatibilitate este cunoscut de judecătorul 

fondului, dar acesta nu se abţine (deşi conform Art.42 este obligat să o facă), iar părţile descoperă 

                                                      
216 Cauza Gomez de Liano şi Botella c. Spaniei, Hotărârea din 22.07.2008, para.50. 
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incidenţa cazului de incompatibilitate abia în calea de atac declarată în privinţa fondului.  Credem că ar 

fi oportună găsirea unei soluţii şi sub acest aspect, având în vedere că regulile cu privire la 

incompatibilitate sunt imperative. 

Faţă de reglementarea actuală a instituţiei abţinerii, un element de noutate adus de Art.42 este obligaţia 

grefierului de a verifica dacă judecătorul s-a mai pronunţat în cauză sau dacă a fost magistrat asistent, 

asistent judiciar, martor, expert, avocat etc. în acea cauză. 

Aşa cum am arătat şi la începutul acestei secţiuni, o reglementare nouă, de impact, este cea cuprinsă în 

Art.48 alin.(2), care schimbă regula conform căreia până la soluţionarea cererii de recuzare nu se poate 

face niciun act de procedură în cauză.  Art.48 alin.(2) dispune că introducerea unei cereri de recuzare 

nu suspendă judecata, cu excepţia pronunţării hotărârii pe fond, care nu se poate face decât după 

soluţionarea cererii de recuzare.  Schimbarea vine ca răspuns la frecventele situaţii actuale în care 

părţile folosesc instituţia recuzării pentru a determina în mod abuziv amânarea cauzei. 

Potrivit Art.50, la soluţionarea cererii de recuzare/abţinere nu va mai fi obligatorie ascultarea 

judecătorului recuzat sau care s-a abţinut, aşa cum prevede Art.31 alin.(1) CPC (deşi în practica 

actuală se întâmplă destul de frecvent ca această dispoziţie să nu fie respectată).  O altă noutate adusă 

de Art.50 alin.(1) este prerogativa instanţei de a asculta şi părţile dosarului, dacă apreciază că este 

necesar în vederea soluţionării cererii de recuzare. 

În privinţa căilor de atac împotriva încheierilor de respingere a cererii de recuzare, Art.52 NCPC aduce 

un element de noutate introducând posibilitatea atacării unei astfel de încheieri şi atunci când aceasta 

este pronunţată în ultima fază procesuală a cauzei, când hotărârea de soluţionare a fondului este 

definitivă (deci nu mai poate fi atacată cu vreo cale de atac).  Astfel, această încheiere poate fi atacată 

cu recurs în termen de 5 zile de la comunicarea hotărârii prin care s-a soluţionat cauza, iar dacă 

recursul este găsit întemeiat, hotărârea se casează, iar cauza este trimisă spre rejudecare instanţei de 

apel sau, după caz, instanţei de fond.  Deşi se introduce o cale de atac nouă, apreciem că impactul 

financiar şi de personal al acestei dispoziţii a NCPC nu va fi semnificativ, dată fiind posibilitatea 

destul de limitată ca în practică să apară asemenea situaţii. 

De asemenea, NCPC (Art.52 alin.(3)) elimină obligaţia instanţei de apel, atunci când aceasta constată 

că recuzarea a fost respinsă în mod neîntemeiat, de a readministra probele efectuate la fond, lăsând 

această măsură la aprecierea judecătorilor din apel. 

(ii). Capitolul II „Părţile” 

[Art.54-89] Cele mai multe din instituţiile reglementate în acest Capitolul II au suferit 

modificări destul de importante prin noua reglementare, care introduce totodată şi o instituţie relativ 

nouă, respectiv posibilitatea instanţei de a dispune introducerea din oficiu a unei părţi în proces.  De 

asemenea, materia reprezentării părţilor în procesul civil a suferit unele schimbări care merită 

evidenţiate.  În cazul altor instituţii, însă, modificările nu sunt de substanţă, ci constau în definirea 

noţiunilor, clarificări ale unor dispoziţii existente sau codificări ale opiniilor doctrinare. 

[Impact]  Unele dintre modificările aduse de NCPC în această materie vor avea şi un impact 

financiar-bugetar, sau cu privire la necesarul de resurse umane alocate actualului sistem judiciar. 

Astfel, modificarea regulilor aplicabile cu privire la curatela specială (Art.57), ar putea genera un 

impact bugetar în funcţie de sursa fondurilor care vor fi utilizate pentru plata remuneraţiei curatorilor 
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speciali.  De asemenea, având în vedere că desemnarea curatorilor speciali se va face din rândul 

avocaţilor indicaţi de barouri, vor trebui modificate corespunzător regulile aplicabile Statului profesiei 

de avocat şi ale Legii nr.51/1995. 

Şi introducerea căii de atac separate împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenţie, conform 

Art.63 alin.(4) este susceptibilă să ducă la o încărcare suplimentară a rolului instanţelor, în special al 

tribunalelor şi al curţilor de apel, determinând astfel şi efecte cu privire la resursele umane necesar a fi 

alocate, avându-se în vedere urgenţa procedurii de soluţionare a acestei căi de atac.  De asemenea, 

această nouă procedură va genera şi o creştere a costurilor procesuale (costuri suplimentare cu privire 

la consumabile şi echipament specific vor fi generate de necesitatea fotocopierii dosarului în vederea 

trimiterii sale spre soluţionarea căii de atac etc.). 

Cu privire la acest aspect, considerăm că este necesară menţionarea expresă a soluţiilor pe care le 

poate da instanţa sesizată cu apelul împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenţie, atât timp 

cât din reglementarea generală a soluţiilor pe care le poate da instanţa de apel reiese că aceasta nu 

poate trimite cauza spre rejudecare decât în cazuri limitate.  Or, în cazul apelului formulat împotriva 

încheierii de respingere a cererii de intervenţie, soluţia în caz de admitere a apelului ar trebui să fie, în 

toate cazurile, trimiterea cererii de intervenţie spre judecare de către prima instanţă.  Pe de altă parte, 

introducerea căii de atac separate împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenţie se poate 

dovedi, în cele din urmă, o cauză de prelungire a procesului şi de complicare a realizării drepturilor 

terţului, în special în cazul în care instanţa care respinge cererea de intervenţie trece mai departe la 

soluţionarea cauzei, pronunţând o hotărâre, iar ulterior este admis apelul terţului împotriva încheierii 

de respingere a cererii sale.  Este neclar ce se întâmplă cu cererea de intervenţie într-o asemenea 

situaţie.  Conform informaţiilor care ne-au fost prezentate de către Beneficiar, aceste aspecte analizate 

mai sus au fost puse în discuţia Comisiei constituite pentru elaborarea Proiectului LPA NCPC,  

propunându-se deja soluţii care să răspundă eventualelor dificultăţi ce ar putea apărea în practică. 

NCPC aduce noutăţi şi cu privire la materia reprezentării convenţionale a părţilor în proces.  Astfel, 

regulile cu privire la reprezentarea convenţională a părţilor în proces devin mai stricte, favorizându-se 

reprezentarea prin mandatari profesionişti (avocaţi, consilieri juridici, persoane cu studii juridice). 

(a) Secţiunea 1 „Folosinţa şi exerciţiul drepturilor 

procedurale” 

[Art.55-57] Art.55 alin.(3) introduce o prevedere expresă privind sancţiunea aplicabilă actelor 

de procedură efectuate de persoana lipsită de capacitatea procesuală de folosinţă, sancţiune care este 

nulitatea absolută.  Noua prevedere face parte din categoria clarificărilor aduse principiilor care erau 

reglementate de CPC, întrucât şi sub imperiul acelei reglementări sancţiunea, dedusă de doctrină din 

interpretarea coroborată a textelor CPC şi aplicată de jurisprudenţă, era aceeaşi. 

Art.55 aduce însă o schimbare în ceea ce priveşte persoanele care au capacitate procesuală de folosinţă 

şi care pot sta deci în judecată, extinzând sfera acestora la toate asociaţiile şi entităţile fără 

personalitate juridică, cu condiţia ca acestea să fie constituite conform legii, pe când în reglementarea 

CPC aceste persoane puteau avea doar calitatea de pârât şi numai dacă aveau organe de conducere 

proprii. 

Este posibil ca această extindere a sferei persoanelor care pot sta în judecată să genereze un număr mai 

mare de dosare pe rolul instanţelor, încărcătură suplimentară care este însă dificil de estimat. 



 

446 
 

Art.57 NCPC introduce o reglementare mai detaliată şi mai compactă faţă de prevederile CPC în 

materia reprezentării părţilor în judecată, din cel puţin două aspecte.  Unul dintre acestea ar fi numirea 

unui curator special pentru reprezentarea părţilor aflate în anumite situaţii speciale, iar altul ar fi 

modificările intervenite în ceea ce priveşte reprezentarea părţilor exclusiv prin avocaţi în anumite faze 

procesuale. 

Astfel, cât priveşte curatorul special, NCPC extinde sfera persoanelor pentru care instanţa va dispune, 

la cerere, numirea unui curator special, adăugând asociaţiile sau entităţile fără personalitate juridică, 

constituite conform legii, care nu au un reprezentant legal şi sunt chemate în judecată ca pârâte, 

extindere consecventă cu modificarea adusă de Art.55 alin.(2).  Conform CPC, instanţa putea desemna 

un curator special numai pentru persoanele juridice care nu aveau reprezentant legal. 

A doua modificare este prerogativa acordată instanţei de a numi ea însăşi un tutore sau un curator 

special pentru a asigura reprezentarea persoanelor fizice fără capacitate de exerciţiu sau cu capacitate 

de exerciţiu restrânsă.  Sub imperiul CPC, în aceeaşi situaţie, faţă de dispoziţiile imperative ale 

Codului familiei, instanţa era obligată să solicite autorităţii tutelare să numească un tutore sau un 

curator, după caz.  În reglementarea NCPC, această prerogativă revine instanţei, ceea ce poate produce 

efecte şi sub aspectul celerităţii judecării cauzei (se evită birocraţia din administraţia publică, instanţa 

are deja la dispoziţie o listă de posibili curatori, astfel că un curator ar putea fi numit în şedinţa în care 

se constată lipsa, totală sau parţială, a capacităţii procesuale de exerciţiu). 

Mai mult, instanţa are această prerogativă şi în condiţiile în care consideră că numirea unui curator 

special se impune, datorită circumstanţelor cauzei, pentru a-i asigura oricăreia dintre părţi dreptul la un 

proces echitabil, chiar dacă acea parte are deplină capacitate de exerciţiu (Art.79 NCPC). 

Reglementarea NCPC aduce schimbări şi sub aspectul categoriilor de persoane care pot fi numiţi 

curatori, în sensul că se încearcă o profesionalizare a acestora.  Ca urmare, în noua reglementare 

curatorii speciali vor putea fi numiţi numai din rândurile avocaţilor desemnaţi anume în acest scop, 

pentru fiecare instanţă, de către barou.  Totodată, aceştia vor fi remuneraţi, iar remuneraţia lor 

provizorie va fi stabilită de instanţă şi va putea fi majorată, la cerere, în funcţie de munca depusă.  

Această modificare dă substanţă unuia dintre obiectivele pe care redactorii NCPC şi le-au propus cu 

privire la noua lege procesual civilă, în sensul creşterii importanţei rolului avocatului în desfăşurarea 

procesului civil, în vederea realizării unui act de justiţie mai eficient.  Această modificare ar putea 

produce şi efecte pozitive sub aspectul accelerării judecării cauzelor.  Condiţia este însă ca numirea 

curatorilor speciali să nu dureze prea mult (din lipsa unui număr suficient de avocaţi trecuţi pe lista 

întocmită de barou, din pricina gradului de încărcare al acestora cu cauze proprii, din alte motive 

obiective care pot determina instanţa să înlocuiască un curator special deja numit, dar care nu îşi poate 

exercita aceste atribuţii). 

Pentru ca reglementarea NCPC să aibă succes şi să fie coerentă, legislaţia subsecventă ar trebui să 

detalieze condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un avocat pentru a fi înscris pe această listă şi 

cele în care poate refuza să fie numit curator special într-un dosar.  Un alt element care ar trebui 

detaliat este cel al remuneraţiei curatorilor speciali.  Sub acest aspect, NCPC nu prevede cine anume o 

va suporta, iar dacă principiul ar fi că aceasta va fi suportată din averea părţii pentru reprezentarea 

căreia curatorul este numit, nu se prevede care sunt sancţiunile ce pot interveni dacă nu există 

disponibilităţi financiare pentru acoperirea acestei remuneraţii.  O astfel de prevedere există numai în 
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ceea ce priveşte curatorii speciali numiţi de instanţă în condiţiile Art.197 NCPC (dacă părţile nu îşi 

aleg un mandatar comun în vederea comunicării actelor de procedură şi exercitării drepturilor 

procesuale), potrivit căreia remuneraţia curatorului special care reprezintă mai multe părţi va fi 

suportată de către părţile pentru care este numit curatorul respectiv.  Ca urmare, în ceea ce priveşte 

remunerarea curatorilor speciali, din textul Art.57 nu rezultă dacă aceasta ar putea produce sau nu un 

impact financiar-bugetar, dar acest aspect va trebui avut în vedere.  În actuala formulare a Art.57, 

poate fi conceput un astfel de impact dacă remuneraţia curatorului special se suportă conform regulilor 

care guvernează asistenţa judiciară (Art.89 NCPC şi O.U.G. nr.51/2008). 

(b) Secţiunea a 2-a „Persoanele care sunt împreună 

reclamante sau pârâte” 

[Art.58-59] Potrivit CPC, coparticiparea procesuală este admisibilă dacă obiectul pricinii este 

un drept sau o obligaţie comună ori care are aceeaşi cauză.  NCPC preia astfel interpretările date de 

doctrină şi practica judiciară dispoziţiilor Art.47 CPC. 

Această clarificare adusă de NCPC ar putea avea ca efect, în practică, o creştere a numărului de 

procese în care părţile vor opta pentru coparticipare procesuală, renunţând la introducerea unor cereri 

separate (class action). 

Despre consecinţele class action asupra sistemelor judiciare s-au formulat atât opinii pozitive, cât şi 

critici.  Astfel, ca principale efecte pozitive ale existenţei unui singur proces complex, au fost 

menţionate costurile scăzute pentru reclamanţi şi creşterea eficienţei actului de justiţie, prin 

pronunţarea unei singure hotărâri (evitându-se pronunţarea de hotărâri contradictorii) şi facilitarea 

administrării probelor (administrare unică, în special a dovezii cu martori).  În acest sens, trebuie 

menţionat şi faptul că Art.59 alin.(3) NCPC face trimitere la dispoziţiile Art.197 NCPC, care 

reglementează reprezentarea judiciară a părţilor în caz de coparticipare procesuală, ceea ce ar trebui să 

contribuie la reducerea costurilor procesuale aferente cauzelor în care există coparticipare procesuală.  

Class actions au fost criticate pentru posibilitatea de abuz pe care o pot implica (nu de puţine ori sunt 

folosite ca instrument de şantaj împotriva pârâtului), putând produce chiar afectarea comerţului, 

precum şi pentru faptul că de multe ori coparticipanţii nu obţin decât beneficii minime. 

Desigur, creşterea numărului de procese cu coparticipare procesuală ar putea conduce la scăderea 

numărului total al litigiilor şi degrevarea unor instanţe, în paralel însă cu încărcarea altora cu acest tip 

de procese cu un grad sporit de complexitate. 

În orice caz, multe din ţările în care există instituţia class action au adoptat o reglementare specială a 

acesteia, detaliind cazurile şi condiţiile sale de funcţionare.  Din acest motiv, recomandăm legiuitorului 

să analizeze oportunitatea adoptării şi în România a unor prevederi speciale cu privire la procedura 

class action. 

(c) Secţiunea a 3-a „Alte persoane care pot lua parte la 

judecată” 

1. Intervenţia voluntară 

[Art.60-66] NCPC redenumeşte formele de intervenţie voluntară, preluând denumirile utilizate 

în doctrină şi în practică, intervenţia în interes propriu devenind intervenţie principală, iar intervenţia 

în interes accesoriu sau alăturat devenind intervenţie accesorie. 
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În privinţa momentului limită pentru introducerea cererii de intervenţie, NCPC aduce modificări doar 

pentru intervenţia accesorie, prevăzând că aceasta se poate face chiar şi în căile extraordinare de atac, 

pe când CPC prevede ca aceasta se poate face „chiar în faţa instanţei de recurs”, dispoziţie interpretată 

în prezent în mod restrictiv (deşi există în doctrină şi o opinie contrară, minoritară, care susţine că şi 

actuala reglementare ar permite formularea intervenţiei accesorii şi în căile de atac extraordinare).  

Art.62 alin.(2) clarifică însă această controversă doctrinară, întărind principiul conform căruia 

intervenţia accesorie este o apărare, terţul care intervine neurmărind valorificarea unei pretenţii proprii. 

Procedura de judecare a cererilor de intervenţie, reglementată de Art.63, este modificată sub câteva 

aspecte faţă de reglementarea din CPC: 

- comunicarea cererii de intervenţie se va face înainte de discutarea admisibilităţii în principiu a 

intervenţiei, în timp ce potrivit CPC cererea de intervenţie se comunică numai după ce instanţa o 

admite in principiu (regulă nejustificată şi pe care multe instanţe o ignoră tocmai din această 

cauză).  După admiterea în principiu a cererii de intervenţie principală, părţilor originare le va fi 

acordat un termen pentru depunerea întâmpinării (măsură dispusă de multe ori şi în practica 

actuală, în baza regulilor generale privind depunerea întâmpinării împotriva cererii de chemare 

în judecată); 

- intervenientul va putea propune probe indiferent de starea procedurii judecării cauzei principale 

la momentul admiterii cererii de intervenţie (dispoziţie menită să apere dreptul intervenientului 

la un proces echitabil, dar care ar putea conduce la prelungirea procesului, prin revenirea la o 

etapă procedurală peste care părţile iniţiale trecuseră deja); 

- disjungerea cererii de intervenţie principale nu va putea fi dispusă, chiar dacă aceasta întârzie 

judecarea cererii principale în cazul „în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în 

parte, însuşi dreptul dedus judecăţii”.  Scopul dispoziţiei este evitarea riscului pronunţării de 

hotărâri contradictorii asupra aceluiaşi drept dedus judecăţii; 

- după admiterea în principiu a cererii de intervenţie accesorie intervenientul va putea renunţa la 

cererea sa numai cu acordul părţii pentru care a intervenit (soluţie apreciată şi în prezent de unii 

autori ca fiind aplicabilă potrivit reglementării actuale); 

- încheierea prin care se respinge ca inadmisibilă cererea de intervenţie, care în prezent poate fi 

atacată numai odată cu fondul, în reglementarea NCPC va putea fi atacată separat, în termen de 

5 zile de la comunicare sau de la pronunţare, în funcţie de absenţa sau prezenţa terţului care a 

formulat-o.  Calea de atac disponibilă terţului diferă în funcţie de instanţa care a pronunţat 

încheierea de respingere în principiu a cererii de intervenţie:  numai apel, pentru încheierile de 

respingere pronunţate de prima instanţă, respectiv numai recurs, pentru încheierile de respingere 

pronunţate de instanţa de apel.  Pentru ca exercitarea căii de atac să nu întârzie judecarea cererii 

principale, Art.63 alin.(4) NCPC prevede că instanţa a cărei încheiere se atacă va trimite 

instanţei de control judiciar o copie certificată a dosarului (şi nu dosarul original).  Totuşi, 

pentru a asigura şi apărarea dreptului terţului, se prevede că înaintarea copiei certificate se face 

în 24 de ore de la expirarea termenului de atac al încheierii, iar calea de atac trebuie soluţionată 

în maxim 10 zile de la înregistrarea dosarului.  Considerăm că este recomandabil ca legiutorul să 

analizeze oportunitatea ca NCPC să ofere o soluţie  şi pentru situaţia în care prima instanţă 

finalizează judecata cererii principale, iar ulterior încheierea de respingere a intervenţiei este 
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desfiinţată în calea de atac;  sub acest aspect, menţionăm că, potrivit informaţiilor care ne-au 

fost prezentate de către Beneficiar, ipoteza sus-indicată a fost deja pusă în discuţia Comisiei 

constituite pentru elaborarea Proiectului LPA NCPC, fiind formulate deja propuneri de 

modificare a reglementării existente; 

- calea de atac exercitată de intervenientul accesoriu va fi considerată „neavenită” nu numai în 

situaţia în care partea pentru care a intervenit nu a declarat ea însăşi calea de atac, ci şi dacă a 

renunţat la calea de atac exercitată, ori această cale de atac a fost anulată, perimată sau respinsă 

fără a fi cercetată în fond (soluţie care nu era prevăzută în CPC, însă logică din perspectiva 

finalităţii instituţiei intervenţiei accesorii). 

Introducerea căii de atac separate împotriva încheierii de respingere a cererii de intervenţie este 

susceptibilă să ducă la o încărcare suplimentară a rolului instanţelor, în special al tribunalelor şi 

curţilor de apel şi să determine astfel costuri suplimentare de personal, avându-se în vedere urgenţa 

procedurii de soluţionare a acestei căi de atac.  De asemenea, costuri suplimentare relative la 

consumabile şi echipament specific vor fi generate de necesitatea fotocopierii dosarului în vederea 

trimiterii sale spre soluţionarea căii de atac. 

2. Intervenţia forţată 

I. „Chemarea în judecată a altei persoane” 

[Art.67-70] Reglementarea instituţiei chemării în judecată a altor persoane a suferit unele 

schimbări prin raportare la dispoziţiile Art.57-58 CPC în ceea ce priveşte poziţia celui chemat în 

judecată, a celor care pot formula cererea de chemare în judecată a altor persoane şi în ceea ce priveşte 

procedura de judecare a cererii şi căile de atac disponibile părţilor. 

Astfel, Art.67 NCPC precizează în mod expres că şi intervenientul principal poate face o astfel de 

cerere, în acelaşi termen ca şi reclamantul, pe când sub imperiul CPC formularea cererii era doar la 

dispoziţia reclamantului şi a pârâtului. 

Doctrina şi jurisprudenţa au criticat reglementarea din CPC a cererii de chemare în judecată a altor 

persoane (o formă de intervenţie în proces) din perspectiva faptului că nu prevede necesitatea 

admisibilităţii acesteia în principiu, critică însuşită de redactorii NCPC, care dispune acum în Art.68 

alin.(3) că această cerere va fi judecată conform procedurii prevăzute pentru judecarea cererilor de 

intervenţie voluntară, fiind necesară astfel comunicarea cererii de intervenţie, discutarea admisibilităţii 

sale în principiu şi fiind incidentă şi reglementarea cu privire la calea de atac împotriva încheierii de 

respingere a cererii de chemare în judecată a altor persoane.  De asemenea, intervenientul forţat va 

deveni parte în proces, dobândind poziţia de reclamant şi având dreptul de a propune probe (Art.69).  

Prin parcurgerea procedurii de admitere în principiu, instanţa va verifica de fapt admisibilitatea cererii 

de chemare în judecată a altor persoane, ceea ce ar putea conduce la eliminarea unor costuri generate 

de participarea terţului în proces atunci când cererea de chemare în judecată a altei persoane nu 

îndeplineşte condiţia de admisibilitate (aceea ca terţul să poată pretinde aceleaşi drepturi ca şi 

reclamantul). 

Prin Art.70 este menţinută dispoziţia din Art.59 CPC privind scoaterea pârâtului din proces în cazul în 

care acesta recunoaşte datoria bănească şi se declară dispus să o plătească celui căruia îi va fi stabilit 

dreptul prin hotărâre.  De asemenea, scoaterea din proces va opera şi în cazul în care obiectul litigiului 
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se referă la predarea unui bun sau a folosinţei acestuia, iar pârâtul declară că va preda bunul celui al 

cărui drept va fi stabilit prin hotărârea instanţei.  În aceste cazuri, judecata va continua între 

reclamantul iniţial şi cel introdus forţat în proces. 

II. Chemarea în garanţie 

[Art.71-73] Cererea de chemare în garanţie nu suferă modificări esenţiale faţă de reglementarea 

sa în cadrul CPC.  Pentru a fi consecvent în ceea ce priveşte reglementarea modalităţilor de intervenţie 

forţată, legiuitorul NCPC a prevăzut că şi intervenientul principal are posibilitatea de a chema în 

garanţie o altă persoană, dat fiind faptul că acesta pretinde un drept propriu faţă de obiectul cererii de 

chemare în judecată (Art.72 alin.(2)).  Momentele până la care această cerere poate fi formulată 

coincid cu cele stipulate pentru cererea de chemare în judecată a altei persoane. 

Procedura de judecată a cererii de chemare în garanţie va fi cea prevăzută pentru judecarea cererii de 

intervenţie voluntară, iar comentariile ocazionate de analiza acelei instituţii îşi menţin valabilitatea.  

De asemenea, în ceea ce priveşte formularea întâmpinării de către cel chemat în garanţie, Art.73 

alin.(3) păstrează dispoziţia din CPC potrivit căreia aceasta va putea fi formulată în termenul stabilit de 

instanţă în acest scop, însă prevede de asemenea că acesta va fi şi termenul în care cel chemat în 

garanţie va putea la rândul său să cheme o altă persoană în garanţie. 

O altă precizare făcută de Art.73 alin.(4) este cea conform căreia judecarea cererii de chemare în 

garanţie care a fost disjunsă va fi suspendată până la soluţionarea cererii principale.  Această soluţie, 

prevăzută expres de NCPC, putea fi aplicată şi sub imperiul CPC, prin aplicarea Art.244 alin.(1) pct.1 

referitor la suspendarea facultativă a judecării cauzei când soluţionarea acesteia depinde de soluţia dată 

într-un alt dosar. 

III. Arătarea titularului dreptului 

[Art.74-76] Reglementarea instituţiei arătării titularului dreptului este similară în NCPC şi în 

CPC, singurele diferenţe notabile apărând la judecarea cererii de arătare a titularului dreptului, care va 

trebui să urmeze procedura de judecată prevăzută pentru cererea de intervenţie voluntară, inclusiv 

admiterea in principiu. 

Art.76 alin.(4) menţine dispoziţia conform căreia cel arătat ca titular al dreptului va deveni intervenient 

principal în proces (ceea ce determină aplicarea regulilor care guvernează această instituţie) atunci 

când cel arătat ca titular nu se înfăţişează sau când acesta contestă susţinerile pârâtului, dar extinde 

aplicarea acestei dispoziţii şi la situaţia când reclamantul se opune înlocuirii pârâtului cu cel arătat 

drept titular al dreptului. 

Cu privire la această ultimă situaţie, CPC nu avea prevederi exprese, astfel că doctrina a propus două 

soluţii posibile: fie păstrarea terţului în proces ca intervenient principal, fie menţinerea cadrului 

procesual conform indicaţiilor reclamantului, pentru respectarea principiului disponibilităţii.  În 

această a doua situaţie, cererea reclamantului urma să fie respinsă ca introdusă împotriva unei persoane 

fără calitate procesuală pasivă, dacă se dovedea în cursul procesului că titular al dreptului era terţul 

arătat ca titular de către pârât. NCPC tranşează astfel această controversă doctrinară. 
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IV. Introducerea forţată în cauză, din oficiu, a altor 

persoane 

[Art.77-78] Noua reglementare procesual civilă aduce o noutate cu privire la extinderea 

prerogativelor instanţei referitoare la modificarea cadrului procesual subiectiv al procesului.  Astfel, 

conform Art.77, instanţa va dispune din oficiu, în mod obligatoriu, introducerea în proces a unor terţe 

persoane în cazurile prevăzute expres de lege, precum şi în procedura necontencioasă, chiar dacă 

părţile se împotrivesc. 

Cât priveşte procedura contencioasă, „atunci când raportul juridic dedus judecăţii o impune” (de 

exemplu în cazul raporturilor de indivizibilitate sau solidaritate), instanţa va putea pune în discuţia 

părţilor necesitatea introducerii unor terţe persoane în proces, dar nu va putea dispune introducerea lor 

din oficiu dacă niciuna din părţi nu solicită măcar acest lucru.  Până în acest punct, această situaţie era 

acoperită de Art.129 CPC şi de principiul exercitării rolului activ în vederea unei corecte soluţionări a 

cauzei.  Cu toate acestea, în exercitarea rolului său activ instanţa nu putea trece peste principiul 

disponibilităţii, astfel că dacă părţile insistau asupra cadrului procesual ales, instanţa trebuia să 

pronunţe o hotărâre prin raportare la acesta, cu respectarea limitelor învestirii sale.  În practica actuală 

însă, părţile sunt de acord în cele mai multe cazuri cu introducerea terţului în proces. 

Stabilind detaliile acestei proceduri, Art.77 alin.(4) prevede că, dacă necesitatea introducerii în cauză a 

altor persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanţa poate repune cauza pe rol pentru a pune în 

discuţia părţilor acest aspect.  Apoi, în situaţia în care părţile nu solicită totuşi modificarea cadrului 

procesual subiectiv, iar instanţa consideră că această modificare este necesară pentru corecta 

soluţionare a cauzei, Art.77 alin.(2) arată că ea poate respinge cererea pentru acest motiv, fără a se 

pronunţa pe fond, întrucât în mod obiectiv nu poate pronunţa o soluţie.  Această hotărâre de respingere 

este supusă numai căii de atac a apelului.  Reglementarea Art.77 alin.(2) vizează acordarea unei 

pârghii instanţei prin care să asigure premisele unei soluţionări corecte a dosarului, precum şi 

responsabilizarea părţilor şi prevenirea promovării unor noi litigii în legătură cu chestiunea dedusă 

judecăţii în acel dosar de către terţii interesaţi care ar fi trebuit introduşi în proces. 

Art.78 detaliază şi procedura de comunicare a actelor dosarului către terţul introdus în proces.  Poziţia 

si drepturile procesuale ale celui introdus forţat în proces sunt similare cu cele ale intervenientului 

principal, cu diferenţa că instanţa va putea dispune chiar readministrarea unor probe. 

(d) Secţiunea a 4-a „Reprezentarea părţilor în judecată” 

[Art.79-88] Regulile generale cu privire la reprezentarea părţilor în proces suferă modificări cu 

privire la persoanele care pot reprezenta o parte în instanţă, precum şi cu privire la prerogativele 

instanţei faţă de părţile în proces şi faţă de reprezentanţii lor.  O caracteristică a reglementării privind 

reprezentarea părţilor în proces este faptul că aceasta este mai bine structurată decât în reglementarea 

CPC. 

Ca regulă generală, Art.79 acordă instanţei posibilitatea de a numi un reprezentant părţilor, dacă 

circumstanţele cauzei o impun şi dacă aceasta consideră că măsura se impune pentru salvgardarea 

dreptului la apărare al părţilor.  Aşa cum am comentat cu ocazia analizei principiului dreptului la un 

proces echitabil (care presupune şi dreptul de acces la un tribunal), această prerogativă a instanţei ar 

putea duce la restricţionarea liberului acces la justiţie dacă remuneraţia reprezentantului special numit 

în condiţiile Art.57 alin.(3) NCPC (curator special) nu este suportată de stat. 
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NCPC clarifică faptul că excepţia lipsei calităţii de reprezentant nu poate fi invocată pentru prima oară 

în căile de atac, dar aceeaşi era soluţia pe care doctrina şi practica judiciară o adoptau şi sub imperiul 

CPC, dat fiind caracterul relativ şi deci confirmabil al acestei nulităţi. 

La Art.82-88, NCPC aduce noutăţi cu privire la materia reprezentării convenţionale a părţilor în 

proces.  Astfel, regulile cu privire la reprezentarea părţilor în proces devin mai stricte, favorizându-se 

reprezentarea prin mandatari profesionişti (avocaţi, consilieri juridici, persoane cu studii juridice), scop 

în care sfera persoanelor pentru care mandatarul neavocat, dar cu studii juridice (doctor sau licenţiat în 

drept), poate asigura reprezentarea a fost restrânsă de la soţ şi rude de gradul IV (conform Art.68 CPC) 

până la soţ şi la rude de gradul II (astfel cum este prevăzut de Art.82 alin.(2)).  În spiritul acestei 

modificări, NCPC (Art.83) prevede de asemenea că şi persoanele juridice (societăţi comerciale sau 

entităţi fără personalitate juridică constituite conform legii) pot fi reprezentate în instanţă numai prin 

consilier juridic sau avocat. 

NCPC modifică reglementarea cu privire la reprezentarea părţii prin mandatar neavocat şi fără studii 

juridice.  Dacă în cadrul CPC acesta putea pune concluzii asupra oricăror incidente procedurale, 

fiindu-i interzis doar să pună concluzii asupra fondului, în reglementarea Art.82 alin.(1) mandatarul 

neavocat nu poate pune concluzii nici asupra excepţiilor procesuale decât prin avocat. 

Cât priveşte forma mandatului, în reglementarea CPC el poate fi dat prin înscris sub semnătură 

legalizată, pe când Art.84 prevede că mandatul de reprezentare dat unui mandatar neavocat trebuie să 

aibă forma unui înscris sub formă autentică. 

Cu privire la mandatul general şi la forma mandatului, Art.85 şi Art.86 nu aduc schimbări majore, cât 

clarifică doar anumite aspecte: mandatul este presupus dat pentru toate actele judecăţii, însă numai cu 

privire la actele procesuale îndeplinite în faţa aceleiaşi instanţe.  În materia renunţării la mandat, 

NCPC (Art.88) mai aduce o noutate, dispunând că mandatarul nu poate renunţa la mandat în cursul 

termenului de exercitare a căilor de atac, pe când CPC preciza că mandatarul nu poate renunţa la 

mandat cu 15 zile înainte ca termenul de atac să se împlinească, în ipoteza în care acest termen ar fi 

fost mai lung decât atât. 

(e) Secţiunea a 5-a „Asistenţa judiciară” 

[Art.89]  Secţiunea din CPC destinată asistenţei judiciare în materie civilă fusese abrogată de 

dispoziţiile O.U.G. nr.51/2008.  Reglementarea NCPC este în acord cu dispoziţiile acestui act 

normativ, doar că este mai puţin detaliată, menţionând doar formele cele mai importante de acordare a 

asistenţei judiciare în procesul civil.  Dispoziţiile O.U.G. nr.51/2008 vor continua să fie dreptul comun 

în această materie, deoarece Art.89 alin.(2) lit.c) NCPC prevede că asistenţa judiciară se va acorda în 

orice alte modalităţi prevăzute de lege. 

(iii). Capitolul III „Participarea Ministerului Public în procesul civil” 

[Art.90-91] Cât priveşte participarea procurorului în procesul civil, aceasta nu suferă modificări 

esenţiale prin raportare la reglementarea din CPC (în afară de reformularea unor dispoziţii într-o 

manieră mai clară şi mai completă), cu o singură excepţie:  se precizează că sancţiunea pentru lipsa 

participării procurorului în cazurile în care participarea sa este obligatorie este nulitatea absolută.  CPC 

nu avea prevederi exprese cu privire la această chestiune, însă conform doctrinei sancţiunea pentru 
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neparticiparea procurorului ar fi fost nulitatea relativă, pentru nelegala constituire a completului de 

judecată. 

Prevederea unei sancţiuni mai aspre este justificată de scopul pentru care se face intervenţia în proces a 

procurorului (ocrotirea ordinii de drept sau a drepturilor minorilor si interzişilor). 

[Impact]  Dispoziţiile NCPC referitoare la participarea Ministerului Public în procesul civil 

nu sunt susceptibile să genereze un impact financiar-bugetar sau cu privire la resursele umane alocate 

actualului sistem bugetar. 

2.2.(c). Titlul III “Competenţa instanţelor judecătoreşti” 

[Art.92-142] Titlul III al primei Cărţi a NCPC este structurat în patru capitole ce reglementează 

competenţa materială a instanţelor, competenţa teritorială, unele dispoziţii speciale privind stabilirea 

competenţei şi incidentele procedurale privind competenţa instanţelor (necompetenţa, litispendenţa, 

conexitatea, strămutarea şi delegarea). 

Titlul III conţine atât dispoziţii care clarifică actuala reglementare, cât şi dispoziţii noi, cu potenţial 

impact legal, şi din punct de vedere al resurselor umane şi financiare ale sistemului judiciar.  Aceste 

dispoziţii de impact vor fi semnalate în deschiderea capitolelor şi secţiunilor cuprinse în Titlul III al 

Cărţii I a NCPC. 

(i). Capitolul I „Competenţa materială” 

(a) Secţiunea 1 „Competenţa după materie şi valoare” 

[Art.92-95] Una dintre modificările importante adusă de NCPC reglementării actuale este 

reformarea regulilor referitoare la competenţă.  Intenţiile legiuitorului au fost de a transforma 

judecătoria în instanţă competentă să judece pricini de o valoare mai mică, dar frecvente în practică.  

Tribunalul ar trebui să devină instanţa cu plenitudine de competenţă, curţile de apel ar trebui să judece 

în principal apelurile (şi uneori doar recursuri), pe când ÎCCJ ar urma să devină instanţa de recurs de 

drept comun, pentru ca, verificând legalitatea pronunţării deciziilor, să poată să îşi îndeplinească rolul 

de instanţă care asigură o interpretare unitară a legii şi unifică astfel practica judiciară. 

Prin noua reglementare competenţa instanţelor este stabilită cu mai multă claritate şi într-o modalitate 

mai logică, ceea ce ar putea genera o reducere a numărului de litigii înregistrate pe rolul unei instanţe 

necompetente şi care determină declinarea competenţei în favoarea altei instanţe. 

NCPC nu mai face diferenţa între litigii de natură comercială sau civilă, toate supunându-se aceloraşi 

reguli de competenţă.  Observăm cu acest prilej şi faptul că terminologia de drept civil/comercial a fost 

înlocuită de o terminologie specifică dreptului consumaţiei (profesionişti/neprofesionişti). 

[Impact]  Modificările aduse de NCPC cu privire la competenţa instanţelor sunt deosebit de 

importante şi vor avea un impact semnificativ din punct de vedere financiar-bugetar, dar şi al 

resurselor umane, făcând necesară revizuirea organizării actuale a instanţelor. 

Per ansamblu, competenţa judecătoriilor a fost redusă prin dispoziţiile NCPC, corelativ cu creşterea 

competenţei tribunalelor.  O creştere de competenţă a intervenit şi la curţile de apel (care vor prelua 

cererile de strămutare pentru motive de bănuială legitimă, precum şi o  recursurile nou introduse drept 

cale de atac în anumite proceduri).  Şi ÎCCJ va judeca în plus cererile privind pronunţarea unor 
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hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, dar va fi degrevată de soluţionarea 

cererilor de strămutare a cauzelor de la judecătorii şi tribunale pentru motive de bănuială legitimă. 

Sub imperiul CPC, judecătoria era cea care avea plenitudine de competenţă, putând judeca orice 

pricină care nu era dată expres în competenţa altei instanţe.  În schimb, NCPC prevede competenţa 

expresă a judecătoriei doar în anumite materii (căsătorie, încredinţarea minorului, obligaţii de 

întreţinere, înregistrările în registre de stare civilă, asociaţiile de proprietari, evacuări, servituţi, 

grăniţuire, strămutarea de hotare, acţiuni posesorii, obligaţii de a face neevaluabile în bani, partaj, căi 

de atac împotriva hotărârilor administraţiei publice cu activitate jurisdicţională, în cazurile prevăzute 

de lege), în timp ce competenţa de drept comun (de a judeca orice cauză care nu este dată în 

competenţa altei instanţe) va reveni tribunalului. 

Cu toate acestea, în fapt, competenţa judecătoriei nu se va schimba radical, deoarece pricinile indicate 

expres în Art.92 alin.(1) lit.a)-k) NCPC ca fiind de competenţa judecătoriei sunt şi în prezent de 

competenţa acesteia, fie în temeiul atributului său de instanţă cu plenitudine de jurisdicţie, fie în 

temeiul unor acte normative speciale (cu excepţia competenţei de soluţionare a cererilor de evacuare 

din spaţiile comerciale, în privinţa cărora există în prezent o controversă, pe care NCPC o tranşează în 

favoarea judecătoriei). 

Ceea ce se modifică va fi competenţa materială a judecătoriilor stabilită în funcţie de valoarea 

obiectului cererii de chemare în judecată, competenţă care se va reduce de la pragul actual de 500.000 

lei (pt. litigiile civile) şi respectiv 100.000 lei (pentru litigiile comerciale) la 100.000 lei pentru orice 

tip de litigii. 

Vor trebui analizate efectele financiar-bugetare şi cu privire la necesarul de resurse umane la nivelul 

judecătoriilor, avându-se în vedere modificarea competenţei materiale a judecătoriilor stabilită în 

funcţie de valoarea obiectului cererii de chemare în judecată, competenţă care se va reduce de la pragul 

actual de 500.000 lei (pt. litigiile civile) şi respectiv 100.000 lei (pentru litigiile comerciale) la 100.000 

lei pentru orice tip de litigii.  De asemenea, modificările aduse privind competenţa de soluţionare a 

acţiunilor în evacuare pot determina o creştere a numărului de dosare pe rolul judecătoriei şi pot deci 

antrena necesitatea creşterii de personal.  Pe de altă parte, din competenţa judecătoriei au fost eliminate 

litigiile civile cu o valoare de peste 100.000 lei, precum şi restul cauzelor care nu sunt date de lege în 

competenţa altei instanţe, ceea ce va determina o scădere a numărului de cauze înregistrate pe rolul 

judecătoriilor, corelativ însă cu încărcarea rolului tribunalelor. 

În ceea ce priveşte competenţa materială a tribunalului, pe lângă transformarea acestuia în instanţă de 

drept comun prin introducerea regulii generale deja menţionate supra, NCPC aduce modificări şi sub 

aspectul stabilirii competenţei în funcţie de valoarea obiectului cererii, precum şi sub aspectul 

competenţei de judecare a litigiilor privind navigaţia civilă şi activitatea în porturi. 

Art.93 nu mai menţionează expres competenţa tribunalului de a judeca cererile în legătură cu adopţia 

(aşa cum prevedea Art.2 alin.(1) lit.g) CPC), dar prin efectul Art.67 din Legea nr.273/2004 tot 

tribunalul ar fi fost competent şi dacă nu ar fi avut plenitudine de jurisdicţie.  La fel, NCPC nu 

menţionează expres competenţa tribunalului de a judeca litigii referitoare la proprietatea industrială, 

dar în temeiul plenitudinii de competenţă va fi competent să le judece. 

În ceea ce priveşte competenţa specială a tribunalelor, de a judeca cereri privind navigaţia civilă şi 

activitatea în porturi (Art.93 alin.(1) lit.b) NCPC), această prevedere trebuie corelată cu dispoziţiile 
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Art.36 alin.(3) şi Art.37 din Legea nr.304/2004, care dispun că în cadrul tribunalelor funcţionează 

secţii maritime şi fluviale sau pentru alte materii şi că în aceste domenii se pot înfiinţa tribunale 

specializate care vor prelua cauzele de competenţa tribunalului în domeniile în care se înfiinţează. 

Tribunalele vor mai judeca în plus şi cererile de strămutare a cauzelor de la judecătorii, cereri 

întemeiate pe motive de bănuială legitimă. 

Competenţa curţii de apel a suferit modificări, prin transformarea acestei instanţe în instanţă de recurs 

doar în cazurile în care legea prevede expres acest lucru, iar nu în mod automat pentru hotărârile 

pronunţate în apel sau primă instanţă (dacă nu sunt atacabile cu apel) de către tribunal.  Însă, conform 

Art.477 alin.(4) NCPC, în cazurile anume prevăzute de lege, recursul va fi soluţionat de instanţa 

superioară, ceea ce semnifică de fapt că gradul de încărcare al curţilor de apel nu va suferi modificări 

majore în sensul reducerii sale, chiar dacă se vizează transformarea ÎCCJ în instanţă de recurs.  În plus, 

NCPC a introdus recursul drept cale de atac nouă în materii unde acesta nu exista, respectiv în ceea ce 

priveşte atragerea terţilor în proces şi a dat în competenţa curţilor de apel şi alte cereri, precum 

judecarea cererilor de strămutare a cauzelor de la tribunale, pentru motive de bănuială legitimă.  

Avându-se în vedere şi aceste modificări, este extrem de probabil că va fi necesară suplimentarea 

numărului de judecători şi personal auxiliar la curţile de apel. 

Competenţa ÎCCJ a suferit modificări prin adăugarea instituţiei procesuale a cererilor privind 

pronunţarea unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept. 

Vor trebui analizate efectele financiar-bugetare şi din punct de vedere al resurselor umane şi la nivelul 

tribunalelor, curţilor de apel şi ÎCCJ.  O altă modificare al cărei impact asupra resurselor umane 

aferente sistemului judiciar va trebui analizat este noua concepţie a NCPC, care elimină distincţia 

anterioară între cauzele civile şi cauzele comerciale.  În această situaţie, va trebui reanalizat modul de 

organizare a instanţelor şi evaluată necesitatea organizării unor programe de pregătire profesională a 

judecătorilor. 

(b) Secţiunea a 2-a „Determinarea competenţei după valoarea 

obiectului cererii introductive de instanţă” 

[Art.96-104] Legiuitorul codifică, aducând însă şi modificări şi completări, regulile dezvoltate în 

doctrină şi aplicate în practica actuală cu privire la evaluarea obiectului cererii de chemare în judecată, 

în funcţie de care se va determina competenţa materială după valoare a judecătoriilor şi tribunalelor. 

Astfel, potrivit Art.96 alin.(2), la stabilirea valorii nu se au în vedere accesoriile pretenţiei principale 

(dobânzi, penalităţi etc.), scadente sau nu şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul 

judecăţii. 

Potrivit Art.97, pentru cererile având mai multe capete de cerere principale, formulate de acelaşi 

reclamant sau de reclamanţi diferiţi, întemeiate pe fapte sau cauze diferite, competenţa se stabileşte în 

raport cu valoarea, sau, după caz, cu natura ori obiectul fiecărui capăt de cerere de cerere principal, iar 

pentru capetele de cerere de competenţa altei instanţe se va dispune disjungerea şi declinarea.  Dacă 

însă între capetele de cerere principale există o strânsă legătură, competenţa este atrasă de pretenţia cea 

mai valoroasă. 

De asemenea, Art.99 preia dispoziţiile aplicate deja în practica actuală, exprimate în Decizia 

nr.XXXII/2008 pronunţată de ÎCCJ în recurs în interesul legii, cu privire la caracterul evaluabil în bani 
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al unor cereri, în sensul că se va ţine seama de valoarea obiectului dreptului a cărui constatare se 

solicită ori a contractului a cărui executare, nulitate sau rezoluţiune se cere, chiar dacă nu se solicită, ca 

petit accesoriu, repunerea părţilor în situaţia anterioară.  Întrucât regula stabilită de ÎCCJ este totuşi 

excesivă, Art.99 alin.(3) o atenuează în privinţa litigiilor relative la contracte de închiriere, leasing sau 

arendă, dispunând că această valoare va fi calculată în funcţie de chiria, rata de leasing sau arenda 

anuală.  De asemenea, potrivit Art.101, valoarea obiectului litigiilor privind contracte în care se 

datorează prestaţii succesive pe durată nedeterminată va fi stabilită în funcţie de valoarea prestaţiilor 

anuale. 

Valoarea obiectului litigiilor privind imobile (acţiuni în revendicare, acţiuni privind alte drepturi reale 

asupra imobilelor) va fi stabilit, potrivit Art.102, în funcţie de valoarea impozabilă a imobilului 

stabilită conform legislaţiei fiscale şi, numai dacă o astfel de valoare nu este stabilită, valoarea 

obiectului litigiului va fi determinată după analizarea înscrisurilor şi explicaţiilor date de părţi, în 

funcţie de petitul principal al cererii de chemare în judecată. 

În plus, se stabileşte (Art.103) şi o regulă cu privire la  litigiile în materie de moştenire, pentru care 

competenţa se va determina fără scăderea sarcinilor sau datoriilor moştenirii. 

(ii). Capitolul II „Competenţa teritorială” 

[Art.105-118] NCPC nu aduce schimbări majore faţă de prevederile CPC aplicabile în aceeaşi 

materie.  Noutăţile pe care le aduce noua reglementare reprezintă codificarea jurisprudenţei şi a 

doctrinei, în sensul că schimbarea domiciliului pe parcursul procesului nu poate duce la schimbarea 

competenţei teritoriale a unei instanţe, stabilirea competenţei exclusive a instanţei de la sediul 

consumatorului în litigiile de dreptul consumaţiei, stabilirea competenţei alternative a instanţei de la 

domiciliul reclamantului în cererile de stabilire a filiaţiei, stabilirea competenţei exclusive a instanţei 

de la locul imobilului şi în litigiile privind acţiunile posesorii, acţiunile în grăniţuire, acţiunile 

privitoare la îngrădirile dreptului de proprietate imobiliară, precum şi acţiunile având ca obiect 

împărţeala judiciară a unui imobil, când indiviziunea nu rezultă din succesiune. 

De asemenea, se stabileşte că, în cazul litigiilor privind consumatorii, sancţiunea alegerii competenţei 

teritoriale a unei instanţe în cazul în care dreptul la despăgubire nu este născut este nulitatea clauzei. 

Reglementarea aplicabilă în cazul cererilor privind procedura insolvenţei a fost extinsă şi la cele 

privind concordatul preventiv, iar cererile accesorii acestora vor fi soluţionate tot de instanţa 

competentă să decidă asupra cererilor privind procedura insolvenţei sau a concordatului preventiv. 

(iii). Capitolul III „Dispoziţii speciale” 

[Art.119-124] Acest capitol are drept corespondent Titlul III din CPC (Art.17-19) şi conţine 

câteva reguli speciale cu privire la stabilirea competenţei instanţelor.  În plus faţă de reglementare din 

CPC, sunt introduse, prin Art.123, două cazuri de stabilire a competenţei în funcţie de persoana 

reclamantului sau a pârâtului, dacă acesta este judecător, procuror, asistent judiciar sau grefier la 

instanţa care ar fi competentă să judece cauza conform celorlalte reguli de competenţă.  În aceste 

cazuri, se stabileşte competenţa facultativă a instanţelor de acelaşi grad din circumscripţia curţilor de 

apel învecinate.  Dispoziţia vizează eliminarea oricăror potenţiale suspiciuni cu privire la 

imparţialitatea judecătorilor care sunt învestiţi cu soluţionarea cauzei, astfel ca încrederea în 

transparenţa şi corectitudinea justiţiei să crească. 
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O altă noutate vizează stabilirea competenţei tribunalului în judecarea incidentelor privind arbitrajul 

(Art.124), spre deosebire de reglementarea din CPC, care dădea soluţionarea acestor acţiuni în 

competenţa instanţei care ar fi fost competentă să judece cauza în fond în lipsa clauzei compromisorii. 

(iv). Capitolul IV „Incidente procedurale privitoare la competenţa instanţei” 

(a) Secţiunea 1 „Necompetenţa şi conflictele de competenţă” 

[Art.125-132] Reglementarea invocării excepţiei de necompetenţă a suferit modificări de 

substanţă încă de la intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010, lege care preia şi prevederi ale NCPC în 

diverse materii, prevederi având ca scop accelerarea judecării cauzelor şi dispune aplicarea acestora 

anterior intrării în vigoare a NCPC. 

Reglementarea momentului până la care excepţia de necompetenţă poate fi invocată suferă modificări 

în NCPC faţă de reglementarea acestei excepţii sub imperiul CPC, dar anterior modificării CPC prin 

Legea nr.202/2010 (Art.I pct.23).  Astfel, excepţia de necompetenţă materială şi cea teritorială 

exclusivă nu mai pot fi invocate oricând în cursul judecăţii, ci numai până la primul termen de judecată 

la care părţile sunt legal citate, după faza scrisă a procedurii.  Noua reglementare vizează salvarea unei 

hotărâri în care este posibil ca una sau chiar două instanţe de fond să se fi pronunţat asupra litigiului, 

iar în ultima cale de atac partea să invoce o excepţie de ordine publică precum necompetenţa teritorială 

exclusivă, ale cărei motive îi erau cunoscute dinainte, dar care nu au fost invocate fiindcă nu exista 

nicio sancţiune pentru invocarea dilatorie a excepţiei de necompetenţă.  Desigur, sub imperiul CPC 

aceasta ar fi antrenat desfiinţarea hotărârii şi reluarea ciclului procesual - fapt care ar fi în evidentă 

contradicţie cu principiul soluţionării cauzelor într-un termen optim şi rezonabil şi cu cel al securităţii 

raporturilor juridice.  Noua reglementare va fi de natură să conducă la eliminarea unei cauze 

importante de prelungire a proceselor, fie din cauza conduitei părţilor şi a neatenţiei judecătorului, fie 

din cauza controverselor jurisprudenţiale şi doctrinare cu privire la competenţa unor instanţe 

(determinate de diferenţe de interpretare privind caracterul evaluabil sau neevaluabil în bani al unui 

litigiu sau problemelor în legătură cu competenţa determinate de dispoziţiile neclare ale unor legi 

speciale, cum ar fi Legea nr.10/2001). 

NCPC nu conţine dispoziţia din Legea nr.202/2010 care obligă judecătorul la verificarea competenţei 

sale la prima zi de înfăţişare şi la consemnarea rezultatului acestei verificări în încheierea de şedinţă, 

cu menţionarea temeiului de drept în baza căruia instanţa s-a apreciat competentă sau nu.  Această 

prevedere a Legii nr.202/2010 reprezintă o noutate şi faţă de CPC, căci deşi verificarea competenţei 

era primul lucru pe care instanţa trebuia să îl facă, nu exista cerinţa formalizării acestei verificări şi a 

consemnării rezultatului său, astfel că de multe ori exercitarea acestei atribuţii importante era omisă.  

Desigur, această verificare nu împiedică părţile să invoce excepţia de necompetenţă în condiţiile şi la 

termenele indicate. 

O altă noutate adusă de NCPC este aceea că hotărârea de admitere a excepţiei de necompetenţă nu mai 

poate fi atacată, pe când CPC (anterior modificării prin Art.I pct.20 din Legea nr.202/2010) punea la 

dispoziţie părţii calea de atac a recursului, ce trebuia declarat în 5 zile de la pronunţarea hotărârii.  Prin 

intrarea în vigoare a Legii nr.202/2010, CPC se modifică în sensul adoptării soluţiei consacrate în 

NCPC, astfel că la momentul intrării în vigoare a NCPC sistemul juridic va fi deja pregătit în acest 

sens.  Consecinţa vizată este evitarea tergiversării procesului prin declararea unei căi de atac care de 

cele mai multe ori nu va duce la răsturnarea hotărârii primei instanţe. 
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[Art.128-130] Cât priveşte conflictul de competenţă, NCPC aduce trei noutăţi:  (i) se codifică 

soluţia jurisprudenţială cu privire la competenţa de soluţionare a conflictului de competenţă în care e 

implicată ÎCCJ,  (ii) se dispune că numai regulatorul de competenţă pronunţat de completul de 9 

judecători al ÎCCJ este definitiv (deoarece prin acesta se soluţionează conflictul între ÎCCJ şi o altă 

instanţă) şi  (iii) se precizează că un conflict de competenţă poate apărea şi între secţiile sau completele 

specializate ale aceleiaşi instanţe, competenţa de soluţionare a conflictului astfel apărut aparţinând 

secţiei instanţei ierarhic superioare, corespunzătoare secţiei în faţa căreia s-a ivit conflictul. 

(b) Secţiunea a 2-a „Litispendenţa şi conexitatea” 

[Art.133-134] În materia litispendenţei, NCPC (Art.133) aduce o serie de clarificări necesare 

Art.163 CPC, clarificări ce reprezintă în realitate o codificare a opiniilor doctrinei şi jurisprudenţei, 

fără a modifica „definiţia” şi efectele litispendenţei recunoscute în doctrina actuală. 

Nu există o situaţie de litispendenţă între un litigiu în fond (primă instanţă şi apel) şi unul în recurs; 

totuşi, existenţa a două dosare cu acelaşi obiect în etape procesuale diferite are ca efect suspendarea 

obligatorie a dosarului în fond, până la soluţionarea celui în recurs.  Deşi nu era reglementat expres în 

CPC, instanţele aveau totuşi posibilitatea să suspende judecarea cauzei în fond şi sub imperiul CPC, în 

temeiul Art.244 alin.(1) pct.1 CPC, pentru a evita pronunţarea unor hotărâri contradictorii.  Această 

suspendare a devenit obligatorie sub imperiul Art.133 alin.(6) NPCP. 

Art.134 NCPC modifică şi clarifică textul CPC cu privire la excepţia conexităţii.  Astfel, conform 

NCPC, conexarea dosarelor se va putea face numai înaintea primei instanţe, nemaifiind suficient ca 

pricinile să se afle în faţa unor instanţe de acelaşi grad, în aceeaşi etapă procesuală. 

(c) Secţiunea a 3-a „Strămutarea proceselor.  Delegarea 

instanţei” 

[Art.135-142] Reglementarea strămutării a suferit unele modificări în NCPC, prin eliminarea 

cazului de strămutare determinat de rudenia sau afinitatea dintre o parte şi magistraţii sau asistenţii 

judiciari ai instanţei.  Pentru garantarea dreptului la un proces echitabil şi la un tribunal imparţial, 

regulile Art.40 şi Art.41 privitoare la incompatibilitate şi la soluţionarea acestei situaţii sunt suficiente, 

astfel că păstrarea acestui motiv de strămutare a judecării cauzei nu se mai impunea. 

De asemenea, NCPC aduce schimbări cu privire la competenţa instanţelor de a judeca cererile de 

strămutare.  Astfel, în loc să judece strămutările întemeiate pe rudenie sau afinitate, instanţa superioară 

celei de la care se solicită strămutarea va judeca cererile bazate pe bănuială legitimă, iar ÎCCJ va 

judeca exclusiv cererile de strămutare pentru motive de siguranţă publică.  Se produce astfel o 

degrevare a rolului ÎCCJ. 

Cât priveşte suspendarea judecării cauzelor pe perioada judecării cererii de strămutare, NCPC 

completează reglementarea anterioară, introducând obligaţia plăţii unei cauţiuni în cuantum fix de 

1000 lei. 

Spre deosebire de reglementarea din CPC, Art.140 NCPC prevede că sunt lovite de nulitate absolută 

actele de procedură săvârşite ulterior introducerii cererii de strămutare, nu numai cele îndeplinite 

ulterior pronunţării hotărârii de strămutare, cum dispunea CPC. 
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Deoarece Art.140 NCPC nu prevede expres că instanţa la care se strămută dosarul trebuie să facă parte 

din circumscripţia instanţei ierarhic superioare care dispune strămutarea, în practică ar putea apărea 

interpretări diferite;  din acest motiv, recomandăm legiuitorului să analizeze oportunitatea includerii în 

viitoarea lege de punere în aplicare a NCPC a unei prevederi exprese cu privire la instanţa care va fi 

învestită să soluţioneze cauza în cazul admiterii cererii de strămutare.  Conform informaţiilor care ne-

au fost prezentate de către Beneficiar, acest aspect a fost discutat în cadrul Comisiei pentru elaborarea 

Proiectului LPA NCPC, urmând a fi reflectat în viitorul act normativ. 

De asemenea, NCPC reglementează expres competenţa de soluţionare a căilor de atac împotriva 

hotărârii pronunţate de instanţa la care s-a strămutat cererea (instanţele ierarhic superioare acesteia), 

precum şi trimiterea spre rejudecare, care se va face la o instanţă de acelaşi grad cu cea de la care s-a 

strămutat pricina, aflată în circumscripţia celei care a soluţionat calea de atac.  Aceste situaţii nu 

beneficiaseră de o soluţie legislativă în CPC, însă în doctrină se identificase aceeaşi rezolvare pentru a 

se menţine efectele strămutării, astfel că preluarea la nivel normativ a acestor concluzii este binevenită. 

2.2.(d). Titlul IV „Actele de procedură” 

[Art.143-174] Titlul IV este structurat în trei capitole ce reglementează forma cererilor, citarea şi 

comunicarea actelor de procedură şi nulitatea actelor de procedură. 

(i). Capitolul I „Forma cererilor” 

[Art.143-147] Reglementarea generală din NCPC în ceea ce priveşte cererile adresate instanţelor 

este mai bine organizată şi mai coerentă, păstrând în principiu aceleaşi dispoziţii referitoare la forma 

cererilor, condiţiile esenţiale relative la conţinutul acestora, numărul de exemplare, necesitatea 

depunerii traducerii autorizate a înscrisurilor redactate în limbi străine sau vechi, necesitatea alăturării 

dovezii de reprezentant în cazul cererilor introduse prin reprezentant, modalitatea de interpretare a unei 

cereri greşit denumite. 

Reglementarea este în principiu aceeaşi, introducându-se expres şi necesitatea motivării cererilor şi a 

timbrării lor (Art.143 alin.(4)).  Cererile se pot formula şi oral, în faţa instanţei, în cazurile prevăzute 

de lege (Art.143 alin.(2)) - această prevedere nu exista în mod expres în CPC, dar era aplicată în 

practica judiciară. 

Enumerarea din CPC a elementelor cererii a fost completată însă între timp prin Legea nr.202/2010, ea 

conţinând acum chiar câteva detalii suplimentare faţă de NCPC, cum ar fi datele de identificare a 

mijloacelor de comunicare folosite de părţi (numărul de telefon, numărul de fax, adresa de poştă 

electronică). 

Ca o noutate faţă de reglementarea anterioară, în cazul cererilor formulate oral în şedinţă, grefierul va 

trebui să redacteze încheierea şi să asigure comunicarea ei tuturor părţilor.  Această modificare va 

genera un impact economic legat de costurile necesare comunicării acestei încheieri părţilor. 

O clarificare în ceea ce priveşte înscrisurile ataşate cererii o reprezintă prevederea din Art.145 alin.(4) 

teza a II-a, conform căreia dacă acestea sunt scrise într-o limbă străină şi nu există traducător autorizat 

pentru limba în care sunt redactate înscrisurile, se pot folosi traducerile realizate de persoane de 

încredere cunoscătoare ale acelei limbi. 
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[Impact]  Unele dintre prevederile NCPC în această materie sunt susceptibile să producă un 

impact financiar-bugetar sau al resurselor umane.  Astfel, noua procedură de comunicare a încheierilor 

de şedinţă, reglementată de Art.144 alin.(2), va conduce la costuri procesuale suportate de către 

instanţe. 

(ii). Capitolul II „Citarea şi comunicarea actelor de procedură” 

[Art.148-168] Deoarece procedurile de citare neefectuate la timp sau incorect efectuate sunt în 

prezent prea adesea responsabile pentru amânarea judecării cauzelor, NCPC a reformat maniera de 

citare a părţilor şi de comunicare a înscrisurilor, în scopul eficientizării acestor proceduri. 

Primele dispoziţii noi în acest sens sunt cele ale Art.149, legate de citarea şi comunicarea actelor 

procedurale prin mijloace de comunicare ce pot asigura transmiterea textului cu mai mare rapiditate şi 

care pot confirma că transmiterea s-a efectuat.  Se păstrează regula potrivit căreia comunicarea actelor 

de procedură se face din oficiu de către instanţă.  Sunt acordate totuşi şi părţilor mai multe prerogative 

în acest sens, fără însă ca legiuitorul să introducă obligaţia sau cel puţin dreptul părţilor de a face ele 

însele comunicarea, măcar a actelor de sesizare a instanţei, soluţie care ar fi avut cu siguranţă efecte 

pozitive sporite asupra activităţii instanţelor, din punct de vedere al costurilor şi al celerităţii 

procedurii. 

De asemenea, se acordă mai multă importanţă citării personale, acolo unde locul citării nu corespunde 

cu domiciliul părţii, pentru a garanta respectarea dreptului la apărare al părţii atunci când citaţia este de 

drept înmânată altei persoane - caz în care NCPC a instituit formalităţi suplimentare care trebuie 

parcurse ca o confirmare a faptului că actul de procedură comunicat sau citaţia au ajuns în mâna celui 

vizat.  În acelaşi scop al protejării dreptului la apărare al părţii, şi al eliminării posibilităţii desfiinţării 

unei hotărâri pentru necitarea sau incorecta citare a unei părţi în momente esenţiale ale procesului, 

Art.158 NCPC instituie o procedură mai complicată, mai extinsă şi poate mai costisitoare de 

comunicare a citaţiilor şi a actelor de procedură atunci când destinatarul citaţiei sau al actului de 

procedură nu poate fi găsit la adresa de citare, nu poate sau refuză să semneze dovada îndeplinirii 

procedurii de citare sau comunicare. 

[Impact]  Modificarea dispoziţiilor aplicabile cu privire la citare şi comunicarea actelor de 

procedură va avea un impact financiar-bugetar, ale cărui implicaţii vor trebui analizate (costuri de 

comunicare, necesar echipamente IT, telefon, consumabile etc.). 

De asemenea, dispoziţiile referitoare la modalităţile nou-reglementate de comunicare vor trebui 

clarificate, eventual prin legea de punere în aplicare a NCPC, pentru a preciza criteriile pe baza cărora 

se va analiza îndeplinirea conformă a formalităţilor de citare (spre exemplu, în cazul în care 

semnăturile de pe raportul de primire a citaţiilor şi de pe cererile adresate instanţei diferă). 

Reformarea procedurii de comunicare a actelor procedurale va implica şi costuri suplimentare, prin 

implicarea autorităţilor locale în procedura de citare, căci acestea vor trebui să desemneze funcţionari 

care să aibă atribuţia urmăririi citaţiilor/comunicărilor de înscrisuri, precum şi prin suplimentarea 

numărului de agenţi procedurali ai instanţei şi prin formarea tuturor celor implicaţi în această 

activitate. 
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De asemenea, va trebui analizat impactul financiar-bugetar generat de noile prevederi legale privind 

desemnarea unui curator special, precum şi dispoziţiile Legii nr.202/2010 referitoare la asigurarea 

accesului instanţelor la bazele de date ale altor instituţii publice. 

[Art.149] Una dintre primele modificări prevăzute de NCPC este reglementarea comunicării 

prin plic închis, cu menţiunea „Pentru justiţie.  A se înmâna cu prioritate”, în condiţiile în care sub 

imperiul CPC conţinutul oricăror comunicări putea fi observat şi de alte persoane decât destinatarul 

acestora.  Tot cu privire la situaţia citării prin poştă se introduce şi formalitatea citării prin scrisoare cu 

conţinut declarat. 

Posibilitatea comunicării actelor de procedură prin mijloace alternative comunicării prin Poşta Română 

fusese pusă la dispoziţia instanţei şi anterior (Art.86 alin.(3) CPC), însă nu fusese reglementată în 

detaliu.  NCPC prevede dispoziţii suplimentare privind comunicarea „prin mijloace ce asigură 

transmiterea textului”:  destinatarul va primi prin acel mijloc de comunicare un formular (dovadă a 

comunicării) pe care va trebui să îl completeze şi să îl expedieze către instanţă.  Este o modalitate de 

comunicare care va antrena costuri suplimentare legate de echipamente IT, telefon, consumabile etc. 

De asemenea, se reglementează posibilitatea părţilor de a îndeplini comunicarea actelor de procedură 

prin executor judecătoresc ori prin curierat rapid. 

[Art.150-151] În privinţa locului citării, NCPC aduce unele modificări faţă de reglementarea 

CPC.  Reglementarea este în esenţă aceeaşi, existând însă unele clarificări în materia citării asociaţiilor 

şi entităţilor fără personalitate juridică (care vor fi citate la sediul/domiciliul reprezentantului, nu la cel 

al administraţiei lor) şi în materie de insolvenţă (regula e citarea la domiciliul/sediul 

debitorilor/creditorilor înaintea deschiderii procedurii şi citarea la administrator/lichidator după 

deschidere, conform Legii nr.85/2006).  De asemenea, şi membrii familiilor personalului misiunilor 

diplomatice/oficiilor consulare vor fi citaţi după regulile stabilite pentru personalul misiunilor 

diplomatice. 

O altă noutate adusă de NCPC este că la citarea persoanelor din străinătate, recipisa de predare a 

scrisorii cu citaţia la poştă ţine loc de dovadă de efectuare a procedurii de citare încă de la primul 

termen de judecată. 

În ceea ce priveşte citarea, se prevede expres că statul şi organele administraţiei îşi vor putea alege un 

domiciliu pentru comunicarea actelor de procedură.  Această dispoziţie nu era inclusă expres în CPC, 

dar rezulta din posibilitatea oricărei părţi de a-şi alege un domiciliu procesual, conform Art.93 CPC. 

[Art.152] Cât priveşte cuprinsul citaţiei, reglementarea este în esenţă aceeaşi în CPC şi în 

NCPC.  Diferenţe există însă cu privire la menţiunile care, dacă ar lipsi, ar atrage nulitatea absolută a 

actului de procedură efectuat.  Astfel, potrivit NCPC, atrage o astfel de sancţiune lipsa menţiunii cu 

privire la numărul dosarului, dispoziţie care nu exista în CPC, însă nu este sancţionată în această 

manieră şi lipsa menţiunii privind calitatea părţii citate, spre deosebire de dispoziţiile CPC. 

[Art.153-154] Dispoziţiilor CPC privind alegerea locului comunicării citaţiilor şi a altor acte de 

procedură le-a fost adăugat încă un caz - posibilitatea alegerii ca loc de comunicare a unei căsuţe 

poştale. 

[Art.155] Noua reglementare procesual civilă clarifică regulile din CPC în cea ce priveşte 

invocarea şi îndreptarea neregularităţilor privind comunicarea actelor de procedură, în acord cu 
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soluţiile adoptate în practica judiciară:  celelalte părţi nu pot invoca nelegala citare decât la termenul la 

care s-a produs şi numai dacă partea nelegal citată lipseşte. 

[Art.156-157] NCPC stabileşte modalitatea de dovedire a primirii citaţiei de către militari, 

bolnavi, deţinuţi - pentru care citaţia se lasă la sediul unităţii unde se află, urmând a fi înmânată 

personal acestora sub luare de dovadă sau cu motivarea imposibilităţii obţinerii semnăturii celui citat.  

Dovada se înmânează pe loc agentului procedural sau se expediază instanţei dacă nu a putut fi obţinută 

pe loc.  În această materie CPC nu prevede reguli atât de stricte. 

[Art.158] O modificare mai  importantă adusă de NCPC în această materie este cea 

referitoare la procedura de comunicare a actelor de procedură, în special cât priveşte modalitatea de 

gestionare a situaţiilor în care destinatarul fie nu poate fi găsit, fie refuză primirea citaţiei, fie nu poate 

să semneze dovada de îndeplinire a procedurii. 

Astfel, conform NCPC, când se refuză primirea citaţiei sau se refuză semnarea dovezii de îndeplinire a 

procedurii de citare, agentul procedural trebuie să o depună în cutia poştală de la acea adresă sau, în 

lipsă, să afişeze pe uşă o înştiinţare care trebuie să conţină menţiuni mai detaliate decât cele prevăzute 

de CPC. 

De asemenea, în aceste cazuri citaţia sau actul care trebuia comunicat şi înştiinţarea se vor prezenta 

instanţei (sau primăriei în a cărei rază îşi are sediul/domiciliul) cel citat în cel mult 24 ore de la 

depunerea/afişarea înştiinţării, cu procesul-verbal, urmând ca aceste instituţii să comunice ulterior 

citaţia sau actul procedural.  De această dată, însă, cel citat sau reprezentantul său trebuie să ridice 

citaţia. 

Prin reglementarea mai temeinică a procedurii de comunicare a citaţiilor şi înscrisurilor atunci când nu 

poate fi obţinută confirmarea de primire din partea destinatarului, chiar dacă procedura de comunicare 

poate dura mai mult timp, poate implica mai multe persoane, şi deci poate fi mai costisitoare, 

legiuitorul îşi propune să evite repetarea procedurii de citare-aceasta se va efectua o dată (dacă instanţa 

nu dispune altfel) iar partea se va considera încunoştinţată de toate termenele dosarului.  Însă, cu cât 

este mai complicată procedura şi sunt mai multe documente de completat, cu atât este mai mare riscul 

să existe omisiuni, greşeli ale agentului procedural. 

Fără îndoială că reformarea procedurii de comunicare a actelor procedurale de această manieră va 

implica şi costuri suplimentare în sarcina statului, prin implicarea primăriei în procedura de citare, căci 

aceasta va trebui să desemneze un funcţionar care să aibă atribuţia urmăririi acestor citaţii/comunicări 

de înscrisuri, prin suplimentarea numărului de agenţi procedurali ai instanţei şi prin formarea tuturor 

celor implicaţi în această activitate.  Deoarece procedura de citare este susceptibilă să dureze mai mult 

şi să implice mai mulţi agenţi procedurali, precum şi mai mulţi funcţionari care vor trebui să 

monitorizeze stadiul procedurii de citare/comunicare efectul legal urmărit - eficientizarea procedurii de 

comunicare a actelor de procedură şi deci accelerarea soluţionării cauzelor - nu va putea fi obţinut 

atâta timp cât din punct de vedere logistic, economic şi al resurselor umane nu este pregătită 

introducerea acestor dispoziţii. 

[Art.162-163] Cât priveşte citarea prin publicitate, NCPC stabileşte că afişarea nu se face numai 

la uşa instanţei, ci şi pe portalul instanţei şi la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat.  Totodată, la 

încuviinţarea citării prin publicitate, instanţa va numi un curator special dintre avocaţii baroului, pentru 

ca dreptul la apărare al celui citat prin publicitate să fie păstrat.  Şi această dispoziţie ar putea genera 
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un impact financiar prin antrenarea de costuri suplimentare în sarcina statului pentru suportarea 

remuneraţia curatorului special.  Data la care procedura se consideră îndeplinită e stabilită exact:  a 15-

a zi de la publicarea citaţiei, iar preşedintele instanţei nu mai are posibilitatea de a reduce acest termen, 

cum avea potrivit CPC.  Este însă neclar care este diferenţa dintre citarea prin mica publicitate şi 

afişare şi cazurile în care instanţa are dreptul sa dispună citarea prin afişare, astfel încât recomandăm 

clarificarea acestor aspecte, eventual prin legea de punere în aplicare a NCPC. 

[Art.164-165] Chiar dacă nu se prevedea expres, şi sub imperiul CPC, chiar nemodificat de Legea 

nr.202/2010, părţile aveau posibilitatea să îşi comunice înscrisuri reciproc în afara şedinţei publice, cu 

încuviinţarea instanţei, care nota această convenţie în încheierea de şedinţă, şi care putea să verifice 

astfel termenul în care s-au depus şi modalitatea de comunicare. 

Reglementarea NCPC asupra acestei chestiuni a intrat în vigoare mai repede, deoarece Art.I pct.5 din 

Legea nr.202/2010 preia întrutotul prevederile Art.164 NCPC. 

În plus faţă de reglementarea NCPC, Legea nr.202/2010 prevede şi că instanţele trebuie să aibă acces 

la bazele de date ale unor instituţii, în vedere efectuării procedurii de citare.  Configurarea accesului la 

aceste baze de date rămâne în sarcina acestor instituţii, dar este posibil ca această dispoziţie să creeze 

un impact economic şi din perspectiva necesităţii adaptării instanţelor din punct de vedere logistic la 

funcţionarea acestor baze de date. 

[Art.166] Pentru mai multă claritate şi pentru asigurarea dreptului la un proces echitabil, 

legiuitorul stabileşte, după modelul prevederilor din materia executării silite, care sunt zilele în care 

comunicările se pot face în mod valabil, prin raportare la zilele lucrătoare, stabilind ca interval orar de 

referinţă orele 07.00-20.00. 

(iii). Capitolul III „Nulitatea actelor de procedură” 

[Art.169-174] NCPC restructurează şi această materie, printr-o reglementare unitară şi coerentă, 

al cărei principal obiectiv este, în primul rând, de a servi principiului asigurării celerităţii procesului (în 

special ca urmare a stabilirii unor momente temporale concrete până la care pot fi invocate anumite 

cauze de nulitate). 

În primul rând, NCPC codifică definiţia nulităţilor şi dă o reglementare generală acestora, făcând 

totodată distincţie între nulităţi absolute şi nulităţi relative (Art.169-171).  Apoi, NCPC preia dispoziţia 

cuprinsă în Art.105 alin.(2) CPC şi clasificarea din doctrină, legată de condiţionarea sau 

necondiţionarea nulităţii de existenţa unei vătămări. 

Cât priveşte reglementarea nulităţii necondiţionate, NCPC grupează în acelaşi articol situaţiile în care 

sancţiunea incidentă este nulitatea necondiţionată, cazuri sancţionate disparat în CPC (capacitatea 

procesuală, reprezentarea procesuală, competenţa, compunerea şi constituirea instanţei, publicitatea 

şedinţei de judecată, alte cerinţe legale extrinseci actului de procedură). 

Cât priveşte îndreptarea neregularităţilor actelor de procedură, NCPC detaliază cazurile în care un act 

de procedură nu se poate îndrepta şi deci nulitatea nu poate fi acoperită (atunci când se produce sau 

subzistă o vătămare sau intervine o sancţiune procedurală cum ar fi decăderea), pe când CPC prevede 

doar că anularea e necesară numai dacă vătămarea nu se poate înlătura altfel (Art.172) . 



 

464 
 

Cu privire la invocarea nulităţii, reglementarea din NCPC (Art.173) şi cea din CPC sunt foarte 

asemănătoare, dar există totuşi unele mici diferenţe - NCPC acordă în mod expres şi procurorului 

posibilitatea de a invoca nulitatea absolută, pe când CPC prevede această prerogativă doar pentru părţi 

şi judecător. 

În ce priveşte termenul în care trebuie invocată nulitatea relativă, NCPC mai adaugă o situaţie celor 

prezentate în CPC şi stabileşte că neregularităţile produse până la începerea judecăţii trebuie invocate 

prin întâmpinare sau cel târziu până la primul termen de judecată (dacă întâmpinarea nu e obligatorie).  

De asemenea, NCPC stabileşte că toate cauzele de nulitate trebuie invocate deodată, sub sancţiunea 

decăderii părţii din dreptul de a le mai invoca. 

Pentru ca actul procedural săvârşit să nu fie inutil chiar dacă este afectat de o cauză de nulitate, se 

consacră şi în dreptul procesual civil principiul conversiunii actului juridic, Art.174  NCPC arătând 

că actul de procedură nul poate produce totuşi alte efecte decât cele care decurg din natura lui proprie. 

2.2.(e). Titlul V „Termenele procedurale” 

[Art.175-181] Reglementarea generală a termenelor în NCPC nu suferă schimbări majore faţă de 

reglementarea CPC.  Modificările constau în faptul că unele termene sunt scurtate sau că formulările 

sunt mai clare, precum şi în consacrarea legislativă a unei sancţiuni pentru nerespectarea termenelor. 

[Impact]  Impactul legal susceptibil de a fi produs de modificările aduse materiei termenelor 

procedurale (ajustarea lor astfel încât să corespundă realităţii sociale şi economice, clarificarea 

sancţiunilor incidente pentru nerespectarea termenelor) este garantarea unei mai mari eficacităţi 

principiului celerităţii soluţionării cauzelor, pentru ca dreptul părţilor de a beneficia de un proces 

echitabil, judecat în termen rezonabil (sau, mai bine chiar, în termen optim şi previzibil - adică util) să 

fie respectat. 

Art.175 NCPC codifică definiţia dată termenelor procedurale în doctrină, dispunând expres că 

termenele pot fi legale sau acordate de instanţă - prevedere care nu aduce în realitate ceva nou faţă de 

CPC. 

Reglementarea privind calculul termenelor procedurale şi împlinirea acestora nu suferă mari 

modificări în NCPC, ci doar anumite clarificări binevenite la Art.176-178.  Astfel, se reglementează 

expres faptul că termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora 24.00 a 

ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură, sau la ora până la care mai există program cu 

publicul acolo unde se depune actul - cu excepţia actelor depuse prin poştă sau la alte locaţii (în plus 

faţă de CPC, NCPC prevede că şi actele depuse la unităţile militare sau locurile de deţinere după orele 

de program sunt considerate ca făcute în termen). 

Modificări aduce NCPC în ceea ce priveşte cazurile de întrerupere a curgerii termenului.  Astfel, 

cazurile de întrerupere reglementate de CPC cu titlu special (întreruperea termenului de apel şi recurs) 

şi cazul de întrerupere a prescripţiei împotriva celor lipsiţi de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate 

restrânsă de exerciţiu prevăzut de Decretul nr.167/1958 sunt reglementate de NCPC ca şi cazuri 

generale de întrerupere a termenului procedural (Art.179). 

Art.180 şi Art.181 NCPC aduc de asemenea clarificări în ceea ce priveşte sancţiunile aplicabile pentru 

nerespectarea termenelor.  Astfel, neexercitarea unui drept procesual în termenul prevăzut de lege 

atrage decăderea din exerciţiul dreptului (reglementare preluată din CPC, dar într-o formulare mai 
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clară).  Suplimentar faţă de CPC, noua reglementare procesual civilă prevede sancţiunea nulităţii 

actului de procedură făcut peste termen şi a anulării actului făcut înaintea împlinirii unui termen 

prohibitiv, acestea fiind şi soluţiile adoptate de doctrina juridică.  Instituţia repunerii în termen este 

reglementată în aceeaşi manieră. 

2.2.(f). Titlul VI „Amenzi judiciare şi despăgubiri” 

[Art.182-186] Aceste dispoziţii reglementează problema sancţionării comportamentului inadecvat 

al părţilor şi al terţilor în desfăşurarea procesului civil. 

Între reglementarea CPC şi cea a NCPC privind amenzile judiciare există diferenţe, minore, în privinţa 

cuantumului amenzilor (care a fost mărit în NCPC, tocmai pentru a se acorda o greutate mai mare 

acestor sancţiuni şi pentru ca funcţia lor preventivă să fie eficace), a faptelor incriminate drept abateri 

de la disciplina procesuală şi a competenţei de soluţionare a cererii de reexaminare a amenzii stabilite 

de instanţă. 

De remarcat şi că, în plus faţă de NCPC, dispoziţiile Art.1081 alin.(1) pct.1 lit.f) din CPC, introduse 

prin Art.I pct.9 din Legea nr.202/2010, prevăd că se sancţionează cu amendă şi refuzul părţii de a se 

prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii.  Aceste modificări recent aduse CPC 

ar trebui introduse şi în NCPC, pe calea viitoarei legi privind punerea în aplicare a acestuia. 

[Impact]  Majorarea cuantumului amenzilor judiciare prin NCPC, fiind de mică amploare, nu 

este de natură să conducă la eliminarea încercărilor de tergiversare a proceselor şi, în consecinţă, 

considerăm că impactul acestor modificări va fi unul nesemnificativ. 

[Art.182] Se va sancţiona şi contestarea cu rea-credinţă a unei înregistrări audio-video, nu 

numai a unui înscris, pentru ca această reglementare să fie consecventă cu modificările prevăzute de 

NCPC în materia probelor.  În plus, va fi sancţionată cu amendă şi neaducerea, din motive imputabile, 

a martorului, de către partea care s-a obligat la aceasta, întrucât prin aceasta se cauzează amânarea 

procesului. 

[Art.185] Cât priveşte sancţionarea introducerii unei cereri cu rea-credinţă, NCPC prevede în 

plus faţă de CPC, că amenda şi despăgubirea pot fi stabilite fie de instanţa în faţa căreia cererea a fost 

formulată, fie de către instanţa care a soluţionat-o, atunci când acestea sunt diferite. 

[Art.186] NCPC stabileşte competenţa de soluţionare a cererii de reexaminare introduse 

împotriva încheierii prin care s-a stabilit amenda în sarcina unui alt complet decât cel care a aplicat 

această sancţiune, pe când CPC prevede că cererea de reexaminare va fi soluţionată de acelaşi complet 

sau de preşedintele instanţei. 

2.3. Cartea a II-a „Procedura contencioasă” 

2.3.(a). Titlul I „Procedura în faţa primei instanţe” 

[Art.187-449]  Primul titlu al Cărţii a II-a se referă la soluţionarea procesului în primă 

instanţă şi este structurat în patru capitole, care reglementează modalitatea de sesizare a instanţei, 

procedura de judecată, unele incidente procedurale (renunţarea la judecată şi la dreptul dedus judecăţii, 

suspendarea procesului, perimarea) şi hotărârile judecătoreşti. 

[Impact]  Una dintre cele mai importante modificări prevăzute de NCPC este cea referitoare 

la restructurarea modalităţii de soluţionare a procesului civil în primă instanţă, la regândirea etapelor 



 

466 
 

acestuia în vederea atingerii obiectivelor principale care au fost avute în vedere la momentul adoptării 

deciziei de reformare a legii de procedură civilă:  accelerarea soluţionării cauzelor (prin redactarea 

unor norme care să ţină seama de practica judiciară formată în jurul normelor actuale şi de sugestiile 

doctrinei şi care să fie în acelaşi timp accesibile şi previzibile) şi responsabilizarea tuturor 

participanţilor la procesul civil, inclusiv a terţilor. 

Prin NCPC, procesul a fost împărţit în trei etape principale:  o primă etapă scrisă (constând în 

eventuala corespondenţă dintre instanţă şi reclamant în vederea regularizării cererii de chemare în 

judecată şi comunicarea  întâmpinării şi a cererii reconvenţionale, dacă este cazul), etapa cercetării 

procesului (constând în administrarea probelor, realizată, ca regulă, în camera de consiliu, fără 

prezenţa publicului) şi etapa dezbaterilor asupra fondului cauzei (desfăşurate, de regulă, în şedinţă 

publică şi finalizate cu deliberarea şi pronunţarea hotărârii).  Aceste modificări în structura procesului 

civil sunt destinate accelerării soluţionării cauzelor şi pot duce la scurtarea procesului prin eliminarea 

unor termene intermediare pe care judecătorul se vedea nevoit să le acorde în anumite situaţii, în 

pregătirea cercetării procesului (spre exemplu, termene pentru lipsă de apărare, pentru a lua cunoştinţă 

de cererea de chemare în judecată care nu fusese comunicată, pentru a lua cunoştinţă de întâmpinare 

etc.).  Desigur, unele dintre modificările operate de NCPC trebuie susţinute de sancţiuni procedurale 

noi sau de sancţiuni mai aspre, pentru ca noile dispoziţii să fie cu adevărat eficace şi să poată asigura 

îndeplinirea obiectivelor propuse. 

Impactul concret al modificărilor aduse prin Titlul I a Cărţii a II-a a NCPC va fi prezentat în 

deschiderea fiecărui capitol, secţiuni ori subsecţiuni cuprinse în acest titlu. 

(i). Capitolul I „Sesizarea instanţei de judecată” 

[Art.187-205] Capitolul I cuprinde patru secţiuni, ce tratează procedura prealabilă sesizării 

instanţei, cererea de chemare în judecată, întâmpinarea şi cererea reconvenţională.  Sub aceste aspecte, 

NCPC nu aduce modificări numeroase actualei reglementări, însă unele dintre acestea sunt demne de 

semnalat din punct de vedere al impactului lor asupra activităţii instanţelor de judecată. 

[Impact]  Una dintre modificările semnificative se referă la restrângerea numărului situaţiilor 

în care neîndeplinirea procedurii prealabile sesizării instanţei, în cazurile în care o asemenea procedură 

este necesară (litigiile de contencios administrativ, litigiile comerciale evaluabile în bani) va constitui 

un fine de neprimire a cererii de chemare în judecată. 

Modificările din NCPC legate de termenele mai stricte de îndeplinire a diverselor obligaţii referitoare 

la documentele de sesizare a instanţei, menţiunile detaliate şi anexele obligatorii ale cererii de chemare 

în judecată, precum şi procedura de formulare şi depunere a întâmpinării şi răspunsului la întâmpinare, 

obligatoriu înainte de primul termen de judecată, sunt mecanisme menite să asigure soluţionarea 

cauzelor într-un termen optim şi previzibil, scurtând mult durata procesului, întrucât permit instanţelor 

să rezolve aceste chestiuni administrative anterior intrării în cercetarea procesului, evitându-se astfel 

acordarea unor termene suplimentare pentru comunicarea de înscrisuri.  În plus, atât instanţa, cât şi 

părţile vor fi încă de la început informate în legătură cu pretenţiile şi apărările fiecăreia dintre părţi, 

astfel că ar fi de aşteptat ca şi cercetarea procesului să poată avea loc cu mai multă celeritate. 

Modificările semnificative operate de NCPC asupra structurii procesului civil, prin diferenţierea 

acestei etape administrative, pot prezenta avantaje semnificative în ceea ce priveşte soluţionarea mai 

rapidă a cauzelor. 
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Pe lângă impactul legal al acestor dispoziţii, cu siguranţă că modificările aduse de NCPC vor genera şi 

un impact economic, în special datorat corespondenţei suplimentare pe care instanţa o va purta cu 

reclamantul şi comunicării înscrisurilor depuse la dosar. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.187-188] NCPC aduce unele noutăţi în legătură cu modul de sancţionare a neîndeplinirii de 

către reclamant a obligaţiei de parcurgere a unei proceduri prealabile anterior sesizării instanţei, în 

situaţiile în care o astfel de procedură este necesară.  Astfel, neîndeplinirea procedurii prealabile nu va 

mai putea fi invocată decât de pârât prin întâmpinare, sub sancţiunea expresă a decăderii.  Această 

noutate a fost de altfel preluată şi de Art.I pct.10 din Legea nr.202/2010.  În sistemul CPC, anterior 

modificării sale prin Legea nr.202/2010, o cerere introdusă fără parcurgerea procedurii prealabile se 

impunea a fi respinsă ca inadmisibilă, această excepţie putând fi ridicată chiar de instanţă din oficiu, în 

orice stadiu al procedurii.  Noua reglementare plasează însă mai multă responsabilitate în sarcina 

părţilor şi le acordă un rol mai important în influenţarea cursului procesului. 

De la această nouă regulă menţionată în NCPC (şi în Legea nr.202/2010) există o singură excepţie, 

aplicabilă în cauzele civile în materie succesorală:  nedepunerea de către reclamant a unei încheieri 

emisă de notarul public cu privire la verificarea registrului de evidenţă a succesiunilor poate fi invocată 

şi de instanţă din oficiu. 

În prezent, în urma unei soluţii de respingere ca inadmisibilă a cererii de chemare în judecată, ca 

urmare a neîndeplinirii obligaţiei de parcurgere a procedurii prealabile, reclamantul trebuie să parcurgă 

această procedură, dacă mai este în termen să o facă, după care să sesizeze din nou instanţa. 

(b) Secţiunea a 2-a „Cererea de chemare în judecată” 

[Art.189-199] Cu privire la cuprinsul cererii de chemare în judecată, atât CPC (în special după 

modificarea sa prin Legea nr.202/2010), cât şi NCPC au în principiu aceleaşi prevederi.  Art. 188 

NCPC introduce însă unele menţiuni suplimentare (codul numeric personal, codul unic de înregistrare) 

şi precizează documentele care trebuie să însoţească cererea de chemare în judecată:  dovada calităţii 

de reprezentant, un extras de carte funciară sau, dacă imobilul nu e înscris în cartea funciară, o 

adeverinţă în acest sens, eliberată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (pentru cererile 

referitoare la imobile) şi interogatoriul persoanei juridice, dacă este solicitat ca probă şi care, pentru a 

se evita prelungirea excesivă a procesului, trebuie depus odată cu cererea de chemare în judecată chiar 

dacă admisibilitatea probelor nu a fost încă discutată. 

[Art.193-195] Dispoziţiile privind înregistrarea cererilor în instanţă, verificarea şi regularizarea 

acestora, comunicarea cererii de chemare în judecată, a întâmpinării, stabilirea primului termen de 

judecată au suferit anumite modificări în NCPC faţă de dispoziţiile legale anterioare, în scopul de a 

accelera judecarea cauzelor şi de a permite judecătorilor să pregătească mai bine şi în timp mai scurt 

cercetarea procesului. 

NCPC conţine detalii suplimentare privind circuitul unei cereri în instanţă, identificând persoana 

responsabilă de înregistrarea cererii, procedura de predare a acesteia preşedintelui instanţei şi modul în 

care acesta din urmă acţionează în vederea stabilirii aleatorii a completului de judecată.  Potrivit 

NCPC, completul de judecată astfel desemnat va fi cel care va verifica îndeplinirea condiţiilor 

obligatorii prevăzute de lege pentru valabilitatea cererii de chemare in judecată.  În practică, chiar dacă 
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cererile sunt adresate preşedintelui de instanţă, acestea sunt înregistrate de registratori, care de cele mai 

multe ori sunt şi cei care vor introduce cererea în sistemul informatic al instanţelor şi vor determina 

repartizarea aleatorie a acesteia spre un complet de judecată, la un anumit termen generat tot de 

sistemul informatic.  Având în vedere această realitate, considerăm că ar putea fi util ca prin legea de 

punere în aplicare a NCPC să se prevadă cel puţin posibilitatea preşedintelui de instanţă de a delega 

aceste atribuţii administrative. 

NCPC prevede reguli diferite faţă de CPC cu privire la modalităţile de solicitare a complinirii 

lipsurilor cererii de chemare în judecată şi sancţiuni diferite privind neîndeplinirea acestora.  Potrivit 

CPC, preşedintele completului e cel care verifică regularitatea cererii de chemare în judecată şi îi 

solicită reclamantului să complinească lipsurile acesteia, fie pe loc (ceea ce, practic, nu se poate 

întâmpla, întrucât cererea de chemare în judecată este verificată întotdeauna după înregistrarea 

acesteia), fie într-un termen dat, menţionând această obligaţie în cuprinsul citaţiei pentru termen.  Prin 

NCPC această etapă este însă mai bine definită:  completul care va soluţiona cauza va purta o 

corespondenţă cu reclamantul, în vederea regularizării cererii de chemare în judecată, dacă este 

necesar.  Lipsurile cererii vor trebui complinite în cel mult 10 zile de la data la care reclamantul 

primeşte solicitarea instanţei, altfel cererea sa va fi anulată.  Cererea va fi comunicată pârâtului numai 

după ce este conformă cu cerinţele legii. 

Conform CPC, neîndeplinirea obligaţiilor de regularizare a cererii de chemare în judecată se 

sancţionează cu suspendarea soluţionării acesteia (pronunţată prin încheiere atacabilă cu recurs, 

judecat de instanţa superioară), în timp ce NCPC prevede ca sancţiune anularea cererii (pronunţată prin 

încheiere atacabilă cu cerere de reexaminare, judecată de un alt complet al aceleiaşi instanţe).  Dacă se 

admite cererea de reexaminare, cauza se retrimite completului iniţial învestit.  Sancţiunea este astfel 

mai drastică în NCPC, care previne introducerea în circuitul instanţelor a unei cereri ce nu corespunde 

cerinţelor prevăzute de lege.  Potrivit CPC, în cazul suspendării judecării cauzei până la complinirea 

lipsurilor cererii de chemare în judecată, dosarul cauzei rămâne pe rolul instanţei până la îndeplinirea 

termenului de perimare, ceea ce determină probleme legate de verificarea periodică a statusului 

acestuia, de repunerea din oficiu pe rolul instanţei, de pronunţarea unei hotărâri de constatare a 

perimării. Noua reglementare tinde astfel a reduce inter alia cheltuielile instanţelor legate de 

administrarea dosarelor aflate pe rol. 

[Art.196] Fixarea primului termen de judecată are un regim cu totul diferit în NCPC în 

comparaţie cu cel stabilit prin CPC.  Astfel, potrivit CPC, primul termen de judecată este fixat 

aleatoriu, cu ajutorul sistemului informatic al instanţelor, o dată cu fixarea completului ce va fi învestit 

cu soluţionarea cauzei, pe când conform NCPC primul termen de judecată va fi fixat de instanţă, 

ulterior verificării din punct de vedere administrativ a cererii şi comunicării acesteia, precum şi a 

întâmpinării, către părţi. 

O dată cu cererea de chemare în judecată, instanţa îl va informa pe pârâtul asupra obligaţiei sale de a 

depune întâmpinare (în cazurile în care o astfel de obligaţie există) într-un termen de 20 de zile de la 

data la care i-a fost comunicată cererea de chemare în judecată.  Întâmpinarea se comunică 

reclamantului imediat ce este depusă, iar reclamantul are obligaţia de a depune răspuns la întâmpinare, 

de care pârâtul va lua cunoştinţă de la dosarul cauzei.  Abia după ce toate aceste înscrisuri au fost 

depuse, instanţa va fixa prin rezoluţie primul termen de judecată.  Termenul de judecată va fi de cel 
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mult 20 de zile de la data fixării acestuia de către instanţă prin rezoluţie.  În pricinile urgente, termenul 

de 20 de zile poate fi redus. 

Conform CPC, primul termen este stabilit astfel încât de la data primirii citaţiei pârâtul să aibă cel 

puţin 15 zile pentru pregătirea apărării, sau 5 zile, dacă este vorba de o pricină urgentă.  Totodată, în 

CPC regula este că întâmpinarea trebuie depusă la dosarul cauzei cu cel puţin cinci zile înainte de 

primul termen de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi de a formula 

excepţii.  Cu toate acestea, de cele mai multe ori instanţele acceptă depunerea întâmpinării şi în şedinţă 

publică, fără a pronunţa decăderea (cu atât mai mult dacă partea adversă nu solicită aplicarea acestei 

sancţiuni) şi acordă reclamantului un termen pentru a studia întâmpinarea, ceea ce inevitabil duce la 

prelungirea duratei procesului. 

[Art.197] În situaţia în care cererea de chemare în judecată este depusă de mai mulţi 

reclamanţi, aceştia au obligaţia de a-şi alege un mandatar comun pentru comunicarea actelor de 

procedură, altfel instanţa va desemna ea însăşi un curator special.  Această regulă era prevăzută şi de 

CPC.  Modificarea pe care o aduce NCPC priveşte calitatea acelui curator special, i.e. un avocat care 

face parte de pe o listă de curatori întocmită de barou.  Curatul va trebui remunerat, regula fiind că 

remuneraţia va fi suportată de părţi. 

[Art.198-199] NCPC aduce noutăţi şi în ceea ce priveşte modificarea cererii de chemare în 

judecată, în special privind termenul până la care aceasta poate fi făcută şi până la care reclamantul 

poate cere noi dovezi, i.e. primul termen la care reclamantul este legal citat.  Din această perspectivă, 

diferenţa faţă de reglementarea CPC este că sub imperiul noii reglementări reclamantului nu i se mai 

poate acorda un alt termen pentru modificarea cererii sale.  Totodată, pârâtul va avea obligaţia de a 

depune întâmpinare cu privire la modificările aduse de reclamant, cu cel târziu 10 zile înainte de 

următorul termen de judecată fixat de instanţă, reclamantul urmând să ia cunoştinţă de această 

întâmpinare de la dosarul cauzei. 

(c) Secţiunea a 3-a „Întâmpinarea” 

[Art.200-203] În ceea ce priveşte întâmpinarea, NCPC clarifică dispoziţiile CPC şi codifică 

opiniile doctrinei şi practicii judiciare cu privire la elementele pe care întâmpinarea trebuie să le 

conţină precum şi cu privire la comunicarea acesteia reclamantului.  Spre deosebire de CPC, NCPC 

prevede în mod expres că sancţiunea nedepunerii întâmpinării în termen va fi decăderea din dreptul de 

a mai propune probe sau invoca excepţii de ordine privată.  În sistemul CPC, această sancţiune a fost 

introdusă iniţial prin O.U.G. nr.138/2000, însă abrogată ulterior, prin Legea nr.219/2005, ca urmare a 

numeroaselor critici ce o considerau a fi o sancţiune excesivă.  În practică instanţele nu decad pârâtul 

care nu a formulat întâmpinare din dreptul de a propune probe (mai ales în ceea ce priveşte proba cu 

înscrisuri) şi cu atât mai puţin din dreptul de a formula excepţii. 

(d) Secţiunea a 4-a „Cererea reconvenţională” 

[Art.204-205] Reglementarea privind cererea reconvenţională nu suferă schimbări în NCPC, cu 

excepţia faptului că acesta menţionează expres că nu se poate formula cerere reconvenţională la cerere 

reconvenţională. 
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(ii). Capitolul II „Judecata” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.206-231] Înainte de a reglementa cercetarea propriu-zisă a procesului, NCPC prevede 

dispoziţii generale cu privire la desfăşurarea procesului civil şi la organizarea activităţii de judecată. 

Unele dintre acestea nu beneficiau de prevederi exprese în CPC (locul judecării procesului), însă 

fuseseră tratate în doctrină şi în jurisprudenţă, ale căror concluzii sau practici sunt codificate prin 

NCPC (locul judecării cauzelor, scopul judecării procesului, verificarea privind prezentarea părţilor).  

Cu privire la alte prevederi, NCPC păstrează, în esenţă, aceleaşi reglementări ca şi CPC (continuitatea 

instanţei, poliţia şedinţei de judecată, infracţiunile de audienţă, amânarea cauzei când nu este în stare 

de judecată, amânarea judecăţii cauzelor prin învoiala părţilor, amânarea judecăţii pentru lipsă de 

apărare, judecarea cererii în lipsa părţii legal citate, punerea în discuţia părţilor a tuturor cererilor şi 

excepţiilor, prezenţa personală a părţilor în vederea împăcării, imposibilitatea şi refuzul de a semna, 

care se consemnează în încheierea de şedinţă, cuprinsul încheierii de şedinţă). 

[Impact]  Dispoziţiile cu real impact legal, bugetar şi asupra resurselor umane sunt cele 

privind introducerea regulii cercetării procesului în primă instanţă în camera de consiliu (Art.208), 

termenul în cunoştinţă, care va elimina regula citării pentru fiecare termen a părţilor care nu s-au 

prezentat la proces (Art.224), sublinierea caracterului excepţional al amânării pentru lipsă de apărare 

(Art.217), obligativitatea înregistrării dezbaterilor şi a transcrierii înregistrărilor (Art.226), înaintarea 

doar a unei copii certificate de pe dosar, în calea de atac separată declarată împotriva încheierilor de 

şedinţă. 

[Art.208] Prin Art.208 NCPC se înlătură regula privind desfăşurarea procesului în şedinţă 

publică, postulată de Art.121 CPC, cel puţin în ceea ce priveşte procedura în faţa primei instanţe, 

aceasta fiind înlocuită cu regula cercetării procesului în camera de consiliu. 

[Art.210] NCPC aduce o noutate în ce priveşte ordinea judecării proceselor:  cele în care 

părţile sunt asistate de avocaţi se vor dezbate cu prioritate. 

[Art.211] Atribuţiile preşedintelui completului privind organizarea şedinţei de judecată au 

rămas în principiu aceleaşi, doar că în NCPC reglementarea acestora este mai detaliată şi se precizează 

de asemenea nu numai ordinea şi momentul în care vor lua cuvântul părţile sau reprezentanţii acestora, 

ci şi momentul în care va lua cuvântul reprezentantul Ministerului Public, atunci când acesta participă 

în mod obligatoriu în proces.  Se păstrează şi prevederea potrivit căreia judecătorul poate limita în timp 

intervenţia fiecărei părţi, dar se adaugă menţiunea că, în acest caz, el trebuie să pună în vedere părţii, 

înainte de a-i da cuvântul, timpul pe care aceasta îl are la dispoziţie în vederea susţinerii poziţiei sale.  

Sub acest aspect, având în vedere numeroasele cazuri din practică în care instanţele limitează atât de 

mult intervenţiile părţilor, încât acestea nu îşi pot expune argumentele, ar fi fost poate utilă nuanţarea 

acestei dispoziţii, în sensul de a se prevedea că restrângerea timpului pentru intervenţiile părţilor nu 

poate totuşi duce la împiedicarea expunerii de către acestea a poziţiei lor, astfel încât să se producă o 

încălcare a dreptului la apărare. 

[Art.217] Amânarea judecăţii pentru lipsă de apărare beneficiază în esenţă de aceeaşi 

reglementare ca şi în CPC, însă se accentuează că aceasta poate fi dispusă numai în mod excepţional, 

pentru motive care nu sunt imputabile părţii sau reprezentantului ei. 
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[Art.220] Pentru a evita amânarea judecării cauzei în vederea găsirii unui traducător sau 

interpret pentru părţile care nu cunosc limba română, NCPC prevede că nu numai judecătorul, ci şi 

grefierul poate face oficiul de traducător, dacă părţile sunt de acord. 

[Art.221] Noua reglementare procesual civilă modifică şi regulile privind ascultarea 

minorilor.  Astfel, instanţa poate decide dacă la ascultarea minorului în camera de consiliu este sau nu 

necesară prezenţa altor părţi (părinţi, tutore etc.), pe când în CPC ascultarea se făcea fără ca altcineva 

să poată fi prezent. 

[Art.224] Reglementarea termenului în cunoştinţă este mai strictă, de natură a institui o 

prezumţie de cunoaştere a termenului în cât mai multe situaţii posibile.  Astfel, partea care a primit 

citaţia pentru un termen de judecată (personal sau prin persoana însărcinată cu primirea 

corespondenţei, sau altă persoană îndreptăţită), se presupune că are cunoştinţă şi termenele următoare 

de judecată.  Ulterior modificării sale prin Legea nr.202/2010 (Art.I pct.18), CPC conţine aceleaşi 

prevederi, introduse ca măsură de iniţiere a procesului de accelerare a judecării cauzelor anterior 

intrării în vigoare a NCPC.  Cât priveşte situaţiile în care citarea este necesară, NCPC păstrează 

condiţiile prevăzute de CPC, adăugând însă două condiţii suplimentare:  atunci când, pentru motive 

temeinice, instanţa dispune citarea unei părţi la fiecare termen de judecată şi atunci când instanţa de 

apel sau recurs fixează termen pentru rejudecarea fondului procesului după anularea hotărârii primei 

instanţe sau după casarea cu reţinere. 

 [Art.226] NCPC se referă şi la notele de şedinţă pe care trebuie să le redacteze grefierul de 

şedinţă şi la înregistrarea şedinţei de judecată.  Astfel, NCPC reglementează că părţile pot solicita 

instanţei să fie citite notele de şedinţă şi eventual corectate.  Instanţa va viza aceste note de şedinţă, 

obligaţie care era prevăzută în Hotărârea CSM nr.387/2005.  Adevărata noutate însă o presupune 

reglementarea la nivelul NCPC a obligaţiei de a înregistra şedinţele de judecată prin mijloace 

audio/video.  La cererea părţilor, aceste înregistrări vor fi transcrise, iar transcrierile vor fi semnate de 

preşedintele completului şi de grefier, având puterea doveditoare a încheierilor de şedinţă.  Menţionăm 

faptul că în prezent această obligaţie este prevăzută doar de către Hotărârea CSM nr.387/2005 conform 

căreia şedinţele de judecată trebuie înregistrate şi transcrise. În practică această dispoziţie este însă 

arareori aplicată, invocându-se lipsa mijloacelor tehnice. 

Introducerea obligaţiei de a înregistra şedinţa de judecată va permite instanţei de control judiciar să 

verifice în detaliu desfăşurarea procesului (înregistrările trebuind să fie păstrate pentru un timp) şi să 

aprecieze dacă s-a săvârşit sau nu vreo încălcare a drepturilor părţilor la judecarea procesului.  De 

asemenea, aceste înregistrări sau transcrierile lor vor fi utile şi în cazul judecării unor cereri de 

recuzare. 

Deşi utilitatea înregistrării şedinţelor de judecată nu este contestată, îndeplinirea acestei obligaţii 

depinde în primul rând de asigurarea condiţiilor logistice necesare pentru punerea sa în practică 

(echipamente audio/video, ş.a.) şi de formarea personalului auxiliar al instanţelor să utilizeze aceste 

echipamente.  Ca urmare, această modificare adusă de NCPC este susceptibilă să producă impact 

financiar-bugetar asupra sistemului judiciar. 

[Art.227] NCPC prevede expres că redactarea încheierilor de şedinţă intră în atribuţiile 

grefierului de şedinţă, dispoziţie preluată din Hotărârea CSM nr.387/2005.  Se modifică doar termenul 

de redactare, de la 2 la 3 zile lucrătoare. 
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[Art.229] NCPC dispune că, în cazul exercitării unei căi de atac împotriva încheierii, dosarul 

se trimite instanţei superioare în copie certificată.  În acest mod se va evita blocarea judecării dosarului 

iniţial pentru lipsa acestuia cât timp este în circuit între instanţe, şi de a contribui deci la accelerarea 

judecării cauzelor. 

[Art.230] NCPC preia clasificarea stabilită de doctrină a acestor încheieri - preparatorii şi 

interlocutorii - fără a modifica însă reglementarea acestora din CPC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Cercetarea procesului” 

[Art.232-382] Etapa cercetării procesului este reglementată în detaliu, fiind prezentate regulile 

generale aplicabile în această etapă, excepţiile procesuale şi modul lor de soluţionare, precum şi 

probele ce pot fi administrate (dispoziţii generale, admisibilitatea acestora şi modalităţi de administrare 

a fiecăreia). 

Subsecţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.232-238] Această subsecţiune conţine prevederi generale asupra cercetării procesului, 

reglementând organizarea activităţii de cercetare a procesului şi durata în care aceasta se va desfăşura. 

Unele prevederi privind cercetarea procesului sunt preluate din secţiunea din CPC destinată 

administrării probelor prin avocaţi, fiind transformate de NCPC în norme de aplicabilitate generală, cu 

scopul de a accelera soluţionarea cauzelor. 

[Impact]  De potenţial impact este dispoziţia introdusă prin Art.236 din NCPC, preluată şi în 

CPC prin Legea nr.202/2010, care prevede posibilitatea instanţei de a acorda termene de pe o zi pe 

alta.  Aplicarea acestei dispoziţii nu se poate face însă într-o manieră promptă până când condiţiile 

logistice necesare aplicării sale nu vor fi fost create.  Este necesară asigurarea spaţiului de desfăşurare 

a şedinţelor la termene atât de scurte, creşterea colectivului de judecători şi de personal auxiliar 

(acordarea de termene atât de scurte ar presupune ca judecătorii să nu aibă rolul foarte încărcat şi să 

poată studia dosarele între termene atât de scurte) şi poate chiar creşterea bugetului destinat efectuării 

comunicărilor către părţi.  În vederea aplicării dispoziţiilor NCPC, vor trebui soluţionate problemele de 

ordin logistic şi de resurse umane. 

De altfel, nici sub imperiul CPC nu exista o interdicţie de fixare a unor termene scurte pentru 

judecarea dosarului, chiar de 1-2 zile - singurele impedimente care existau în cale unor astfel de măsuri 

fiind lipsa condiţiilor logistice şi materiale pentru ţinerea şedinţelor de judecată şi gradul de încărcare 

al judecătorilor. 

[Art.232] Art.232 introduce două atribuţii noi faţă de cele prevăzute de CPC în materia 

administrării probelor prin avocaţi:  instanţa va dispune ca părţile să prezinte dovada efectuării 

verificărilor în registrele de evidenţă ori publicitate prevăzute de CC sau de legi speciale şi va îndeplini 

orice alt act de procedură necesar soluţionării cauzei, inclusiv verificări în registrele prevăzute de legi 

speciale.  În scopul implementării acestei dispoziţii, , va fi necesară încheierea, de către Ministerul 

Justiţiei şi Ministerul Public, a unor protocoale de colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice care 

deţin registre prevăzute de legi speciale, astfel încât să se asigure transmiterea cu celeritate a 

informaţiilor solicitate. 
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 [Art.233] O noutate adusă de NCPC în cadrul procedurii generale de cercetare a procesului 

este cea referitoare la estimarea duratei procesului.  Astfel, după ce va avea o imagine clară asupra 

pretenţiilor reclamantului şi apărărilor pârâtului, după verificarea pretenţiilor recunoscute sau 

contestate, instanţa va estima durata procesului la primul termen de judecată la care părţile sunt legal 

citate, pentru ca imperativul soluţionării cauzelor într-un termen previzibil postulat în titlul preliminar 

al NCPC să îşi găsească aplicarea întocmai. 

[Art.234] De asemenea, în scopul îndeplinirii obiectivului de accelerare a judecării cauzelor, 

instanţa este obligată să aducă în atenţia părţilor faptul că acestea au posibilitatea de a conveni asupra 

administrării probelor prin avocaţi.  În CPC, în materia administrării probelor prin avocaţi, există o 

prevedere conform căreia, la prima zi de înfăţişare, părţile au dreptul de a solicita administrarea 

probelor prin avocaţi (Art.2412 CPC), însă nu există obligaţia corelativă a instanţei (ci doar 

posibilitatea acesteia) de a pune în discuţia părţilor această procedură.  Avantajele administrării 

probelor prin avocaţi sunt evitarea unor acordării unor termene suplimentare şi posibilitatea de a 

accelera procedura de administrare a probelor, cu potenţiale efecte pozitive asupra costurilor şi asupra 

activităţii judecătorilor şi personalului auxiliar al instanţelor. 

[Art.236] NCPC prevede că, în vederea asigurării celerităţii în judecarea cauzelor, judecătorii 

pot da termene de la o zi la alta, pot utiliza metode de citare mult mai rapide (telefon, fax, poştă 

electronică) şi pot pune în sarcina părţilor diverse obligaţii legate de administrarea probelor.  Legea 

nr.202/2010 preia aceste dispoziţii în Art.I pct.16, modificând dispoziţiile CPC, creând astfel premisele 

aplicării dispoziţiilor NCPC cu mai multă uşurinţă. 

[Art.238] Schimbarea structurii etapelor procedurii în faţa primei instanţe determină 

modificări şi în privinţa momentului în care se depun notele scrise.  Astfel, NCPC stabileşte în sarcina 

instanţei obligaţia de a solicita note/concluzii scrise, pe care părţile au obligaţia de a le depune la dosar 

cu cel puţin cinci zile înaintea termenului stabilit pentru dezbateri în fond, pe când conform CPC, 

părţile aveau facultatea de a depune note/concluzii scrise după punerea de concluzii pe fondul cauzei.  

În orice caz, părţile vor avea dreptul, ca şi în prezent, de a formula concluzii orale, faptul că nu depun 

concluzii scrise nefiind sancţionat în vreun fel. 

De asemenea, NCPC dispune că la terminarea cercetării procesului se va fixa un termen pentru 

dezbaterile orale.  Părţile pot fi de acord ca dezbaterea fondului să urmeze în camera de consiliu, în 

aceeaşi zi sau la un alt termen.  În plus, cererea de judecată în lipsă presupune că partea care a 

formulat-o a fost de acord şi ca dezbaterea fondului să aibă loc în camera de consiliu, în afară de cazul 

în care partea a solicitat expres ca aceasta să aibă loc în şedinţă publică. 

Subsecţiunea a 2-a „Excepţiile procesuale” 

[Art.239-242] NCPC aduce o serie de modificări în materia excepţiilor procesuale.  Astfel, în 

afară de definirea acestora, prin codificarea celei oferite de doctrină (Art.239), NCPC introduce o 

clasificare a excepţiilor, în raport de norma încălcată, în excepţii absolute şi relative (Art.240), 

înlocuind încadrarea în excepţii de fond şi de procedură realizată de CPC.  Deşi se menţine regula 

potrivit căreia excepţiile absolute pot fi invocate oricând în cursul judecăţii, aceasta este atenuată prin 

excepţia reglementată de Art.241 alin.(3) NCPC, conform căreia excepţiile, chiar şi cele absolute 

(precum şi mijloacele de apărare) trebuie invocate imediat ce sunt cunoscute părţilor. 
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[Impact]  Restrângerea posibilităţii de a invoca oricând excepţiile absolute va determina 

finalizarea mai rapidă a procesului, cu consecinţe favorabile pe plan economic şi al resurselor umane, 

contribuind la reducerea gradului de încărcare a instanţelor. 

Subsecţiunea a 3-a „Probele” 

[Art.243-382] Consecvent cu modalitatea de reglementare utilizată în cadrul ansamblului 

reglementării NCPC, legiuitorul tratează şi materia probelor într-o manieră sistematică (dispoziţii 

generale cu privire la probe, condiţiile de admisibilitate şi de administrare ale fiecăruia dintre 

mijloacele de probă şi procedura asigurării dovezilor). 

[Impact]  În această materie impactul este în principal de ordin legal, contribuţia cea mai 

importantă adusă de NCPC constând în însăşi modalitatea de reglementare - construirea unui cadru 

normativ de drept comun cu privire la probe, în care sunt preluate şi îmbunătăţite dispoziţiile din CC 

sau Codul comercial cu privire la admisibilitatea probelor sau din alte legi speciale (spre exemplu 

Legea nr.455/2001), astfel încât materii care fuseseră artificial separate (admisibilitatea probelor fiind 

reglementată în CC, iar administrarea lor în CPC) să fie tratate în cuprinsul aceleiaşi reglementări.  

Noutăţile aduse în materia probelor nu sunt majore, ci de detaliu, meritul noii reglementări fiind în 

primul rând acela de clarificare şi sistematizare a actualelor dispoziţii, în unele cazuri fiind legiferate 

opinii doctrinare cu privire la anumite aspecte ori diverse practici judiciare referitoare la probe. 

Ar fi totuşi de menţionat introducerea unui nou mijloc de probă (mijloacele materiale de probă), 

precum şi o modificare adusă în procedura de asigurare a dovezilor, în sensul eliminării căii de atac a 

recursului ce în prezent poate fi declarată împotriva încheierii de admitere a cererii de asigurare de 

dovezi. 

1. „Dispoziţii generale” 

[Art.243-258] NCPC cuprinde în Art.243-258 dispoziţii generale cu privire la probele ce pot fi 

administrate în procesul civil.  Unele dintre acestea reprezintă consacrări ale unor soluţii argumentate 

de doctrină sau ale practicii instanţelor judecătoreşti (cele cu privire la posibilitatea instanţei de a 

reveni motivat asupra probelor încuviinţate, aprecierea asupra probelor) sau reiterări ale dispoziţiilor 

legale în vigoare (sarcina probei, obiectul probei şi mijloacele de probă - adăugându-se la dispoziţiile 

Art.1170 CC doar mijloacele mai moderne de probă şi anume expertiza, alte mijloace materiale, 

cercetarea la faţa locului, renunţarea la probă, încuviinţarea probelor, administrarea probelor - 

postulându-se în plus doar prioritatea administrării cercetării la faţa locului când o astfel de probă a 

fost admisă - suportarea cheltuielilor necesare administrării probelor, situaţia părţii decăzute din 

probă). 

[Art.245-247] Art.245 NCPC reglementează lipsa îndatoririi părţilor de a proba ceea ce instanţa 

este ţinută să ia cunoştinţă din oficiu.  În continuarea acestei reglementări, Art.246 NCPC dispune că 

instanţa este obligată să cunoască din oficiu cadrul normativ legal din România, în aplicarea 

principiului nemo censetur ignorare legem.  Cu toate acestea, pentru ca această obligaţie a instanţei să 

nu fie excesivă, părţile vor fi ţinute să dovedească textele care nu sunt publicate în Monitorul Oficial al 

României sau într-o altă modalitate anume prevăzută de lege, convenţiile, tratatele şi acordurile 

internaţionale aplicabile în România, care nu sunt integrate/cuprinse într-un text de lege, precum şi 

dreptul internaţional cutumiar.  În ceea ce priveşte cunoaşterea de către instanţă a dreptului Uniunii 

Europene, textul Art.246 NCPC este destul de ambiguu.  Astfel, având în vedere particularităţile 
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normelor Uniunii Europene, se poate interpreta că acestea sunt cuprinse în sfera de aplicare a 

sintagmei „dreptul în vigoare în România”. Cu toate acestea, considerăm că norma legală ar putea fi 

clarificată prin legea de punere în aplicare a NCPC prin includerea unei menţiuni exprese în ceea ce 

priveşte obligaţia instanţelor de a cunoaşte dreptul Uniunii Europene. 

Menţiuni cu privire la modalitatea de dovedire a dispoziţiei legale invocate sunt prevăzute în Art.247 

NCPC (o transpunere detaliată a Art.7 din Legea nr.105/1992), care dispune că instanţa poate lua 

cunoştinţă din oficiu de dreptul unui stat străin, dacă acesta este invocat.  Instanţa poate solicita totuşi 

ca proba dreptului străin să fie făcută, printre altele, prin mărturia unui expert sau prin producerea unui 

certificat emis de un specialist al dreptului, român sau străin. 

[Art.248] Cât priveşte propunerea probelor în procesul civil, reglementarea e în principiu 

aceeaşi în CPC şi NCPC, dar mai clară şi mult mai sistematizată în acesta din urmă.  Totuşi, există 

unele diferenţe:  se înlocuieşte situaţia de excepţie cu privire la propunerea probelor prin întâmpinare 

datorată neştiinţei sau lipsei pregătirii juridice, reglementată în CPC, cu un caz mai general, respectiv 

cel în care partea arată că nu a putut propune probele în termenul legal indicat în acest sens din motive 

temeinic justificate.  De asemenea, se clarifică şi că părţile nu pot invoca în calea de atac omisiunea 

instanţei de a administra, în temeiul rolului său activ, probe pe care părţile nu le-au cerut, chiar dacă 

instanţa are prerogativa de a solicita şi administrarea unor probe pe care părţile nu le-au cerut sau faţă 

de administrarea cărora s-au împotrivit.  Această dispoziţie a fost preluată în Art.I pct.14 al Legii 

nr.202/2010. 

[Art.249] Tot în capitolul destinat prevederilor generale în materia probelor în procesul civil, 

NCPC reglementează condiţiile generale privind admisibilitatea probelor, cu privire la care nu existase 

o reglementare legală cu titlu de principiu (CC actual reglementează doar admisibilitatea fiecărei probe 

în parte), codificând astfel şi dezvoltările doctrinare asupra acestui subiect.  Se consacră astfel şi la 

nivel legislativ că faptul notoriu nu mai trebuie dovedit, dacă instanţa decide în acest sens. 

[Art.250] De asemenea, NCPC conţine prevederi cu privire la convenţiile asupra probelor, cu 

privire la care nu exista o reglementare de principiu, singura referire la această posibilitate a părţilor 

regăsindu-se în Art.1191 alin.(3) CC, conform căruia părţile puteau agrea asupra permiterii probei cu 

martori peste cuprinsul unui înscris. 

[Art.255] Desigur, faţă de noua structură a procesului civil, locul administrării probelor este 

camera de consiliu, dacă legea nu dispune altfel.  Totuşi, NCPC conţine prevederi mai detaliate cu 

privire la administrarea probelor prin comisie rogatorie şi la atribuţiile instanţei care administrează 

efectiv proba. 

2. „Dovada cu înscrisuri” 

[Art.259-302] Proba cu înscrisuri beneficiază de o reglementare mai detaliată în cuprinsul NCPC, 

creându-se un cadru normativ unitar cu privire la aceasta.  Unele dintre prevederile din această 

secţiune preiau dispoziţiile altor acte normative (CC şi alte dispoziţii legale), fără însă a modifica 

sensul acestor reglementări.  Fac parte din această categorie dispoziţiile privind înscrisul pe suport 

informatic, înscrisurile în formă electronică, noţiunea de înscris autentic, puterea doveditoare a 

înscrisului autentic şi a înscrisului sub semnătură privată, pluralitatea de exemplare în ceea ce priveşte 

înscrisul sub semnătură privată, formalitatea ”bun şi aprobat”, excepţiile de la formalităţile pluralităţii 

de exemplare şi menţiunii ”bun şi aprobat”, registrele şi hârtiile domestice, registrele întreprinzătorilor 
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şi altor profesionişti, menţiunile făcute de creditor pe un titlu care a rămas neîntrerupt în posesia sa în 

raport de data liberării debitorului, noţiunea de înscris pe suport informatic, prezumţia de validitate a 

înscrierii şi puterea doveditoare a înscrisurilor pe suport informatic, regimul copiilor şi al duplicatelor 

de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură privată, copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi 

informatice, depunerea înscrisurilor în cadrul administrării probei cu înscrisuri, obligaţia părţii adverse 

de a prezenta înscrisul, refuzul de a preda înscrisul şi sancţionarea sa, prezentarea registrelor 

întreprinzătorilor, obligaţia de verificare a înscrisurilor şi procedura de verificare, denunţarea 

înscrisului ca fals, verificarea stării înscrisurilor, ascultarea părţilor, posibilitatea suspendării 

procesului şi sesizarea parchetului cu privire la cercetarea infracţiunii de fals în înscrisuri, sau 

cercetarea înscrisului denunţat ca fals de către instanţa civilă. 

NCPC codifică şi anumite opinii exprimate în doctrină sau rezultate din practica judiciară privind 

materia înscrisurilor.  Din această categorie fac parte dispoziţiile privind definiţia înscrisurilor, rolul 

semnăturii, definiţia înscrisului sub semnătură privată, modificările aduse înscrisurilor şi condiţiile în 

care acestea sunt valabile, precum şi regimul juridic al anexelor la diverse înscrisuri, cu privire la care 

se precizează că au aceeaşi forţă probantă ca înscrisurile la care sunt alăturate, dacă au legătură cu 

acesta şi poartă semnătura părţilor sau a celui ce a întocmit înscrisul (Art.284 NCPC). 

[Art.265-271] Cât priveşte nulitatea şi conversiunea înscrisului autentic, în general jurisprudenţa 

şi doctrina dezvoltate pe marginea Art.1172 CC disting între nerespectarea formei autentice ad 

validitatem (care duce la nulitatea absolută a actului şi ar duce deci şi la imposibilitatea conversiunii 

sale) şi nerespectarea formei autentice ad probationem, situaţie în care conversiunea ar fi posibilă.  

Art.265 NCPC nu mai face însă această diferenţă, prevăzând că va opera conversiunea chiar dacă 

forma autentică prevăzută pentru însăşi validitatea actului a fost încălcată, pentru a salva măcar parţial 

efectele manifestării de voinţă a părţilor.  Acelaşi principiu al conversiunii este statuat în Art.271 

NCPC, care consacră la nivel legislativ practica de a considera înscrisul sub semnătură privată făcut 

fără respectarea formalităţilor multiplului exemplar şi menţiunii ”bun şi aprobat” ca început de dovadă 

scrisă. 

[Art.272] Cât priveşte data certă a înscrisului sub semnătură privată, la cazurile deja 

consacrate în Art.1182 CC, noua reglementare mai adaugă unul.  Astfel, se consideră că un înscris are 

dată certă din ziua când s-a petrecut un alt fapt de aceeaşi natură care dovedeşte în chip neîndoielnic 

anterioritatea înscrisului.  NCPC mai dispune şi că instanţa poate să înlăture aplicarea dispoziţiilor 

privind opozabilitatea prin dată certă în cazul chitanţelor liberatorii, întrucât acestea sunt cel mai 

adesea înscrisuri sub semnătură privată care nu îndeplinesc această cerinţă. 

[Art.282] NCPC introduce o reglementare diferită în ceea ce priveşte înscrisurile recognitive 

sau reînnoitoare, în materia duplicatelor şi copiilor de pe înscrisurile autentice sau sub semnătură 

privată.  Potrivit Art.1189 CC, regula este că actul recognitiv sau reînnoitor nu face proba datoriei 

decât în cazuri expres determinate, pe când în noua reglementare se generalizează efectul probator al 

actului recognitiv care poate fi contestat doar prin prezentarea titlului original. 

[Art.283] Luând în considerare complexitatea relaţiilor juridice ce se dezvoltă în practică, 

NCPC recunoaşte forţa probantă a unor noi tipuri de înscrisuri utilizate tot mai frecvent (contracte 

încheiate pe formulare tipizate, standardizate sau încorporând condiţii generale tip, bilete, tichete şi 

alte asemenea documente utilizate cu ocazia încheierii unor acte juridice sau care încorporează 
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anumite prestaţii, telexul şi telegrama ale căror originale au fost semnate de expeditor) pe care noua 

reglementare le plasează sub regimul juridic al înscrisurilor sub semnătură privată. 

[Art.288] NCPC aduce completări cu privire la cazurile în care se poate respinge cererea de 

depunere la dosar a unui înscris, prin restrângerea sferei persoanelor care ar putea fi puse sub urmărire 

penală în urma înfăţişării înscrisului la parte, soţ, afin sau rudă de gradul al treilea inclusiv, 

eliminându-se astfel sintagma prea generală de ”alte persoane” utilizată de Art.173 CPC.  De 

asemenea, se statuează prerogativa instanţei de a verifica incidenţa cazurilor care ar justifica 

respingerea cererii de prezentare a înscrisului prin verificarea conţinutului acestuia, astfel ca solicitarea 

făcută de cel ce ar urma să fie obligat la depunerea înscrisului să nu fie abuzivă şi de rea-credinţă. 

[Art.290] Pentru a da dovadă de flexibilitate şi pentru a evita unele costuri suplimentare 

legate de păstrarea în arhivă şi aducerea în faţa instanţei a înscrisurilor pe care partea susţine că nu le 

poate prezenta deoarece sunt prea voluminoase, numeroase sau prezentarea lor ar fi prea costisitoare, 

Art.290 NCPC reglementează posibilitatea instanţei de a le verifica prin intermediul unui judecător 

delegat, precum şi posibilitatea de a solicita extrase sau copii de pe acestea, putând dispune verificarea 

conformităţii acestora cu originalele. 

[Art.291] Modificări mai aduce NCPC cu privire la obligaţia terţului de a prezenta un înscris 

necesar soluţionării cauzei, întrucât în noua reglementare instanţa nu numai că va dispune obligarea 

terţului la prezentarea înscrisului (Art.173 şi Art.175 CPC, Art.13 din Legea nr.554/2004), ci îl va şi 

cita pe acesta ca martor, astfel că dispoziţiile referitoare la martori îi vor fi aplicabile. 

[Art.292-293] Obligaţia unei autorităţi sau instituţii publice de a prezenta un înscris beneficiază de 

o reglementare asemănătoare în CPC (Art.175) şi în NCPC.  Totuşi, reglementarea este mai nuanţată 

în NCPC, unde se instituie un nou caz de refuz al aducerii înscrisului, motivat de faptul că acesta se 

referă la apărare naţională, siguranţa publică sau relaţiile diplomatice.  Cât priveşte anumite înscrisuri 

care nu pot fi remise instanţei în original (cărţi funciare, planuri cadastrale, topografice, registre ale 

autorităţilor sau instituţiilor publice, testamente depuse la instanţe, notari publici sau avocaţi, precum 

şi a alte înscrisuri originale ce se găsesc în arhivele acestora), Art.293 NCPC prevede că instanţa va 

putea solicita copii certificate.  De asemenea, textul prevede şi o situaţie de excepţie, în cadrul 

procedurii verificării de scripte, în ceea ce priveşte testamentele sau alte înscrisuri originale care 

trebuie prezentate pentru efectuarea expertizei grafoscopice. 

3. „Proba cu martori” 

[Art.303-320] Cât priveşte proba cu martori, o parte din dispoziţiile NCPC reiterează dispoziţiile 

legale actuale printre acestea fiind dispoziţiile privind începutul de probă scrisă, ascultarea şi 

înlocuirea martorilor, ascultarea martorilor necitaţi, refuzul martorului de a se prezenta, imposibilitatea 

martorului de a se prezenta, ascultarea rudelor şi afinilor, persoanele scutite de a depune mărturie, 

identificarea martorului, scutirea de jurământ, ascultarea martorului, reascultarea şi confruntarea 

martorilor, bănuiala de mărturie mincinoasă, drepturile băneşti ale martorului. 

Unele dintre dispoziţiile NCPC cu privire la martori consacră la nivel legislativ opiniile doctrinei şi ale 

practicii judiciare asupra unor aspecte ale acestei probe:  admisibilitatea probei, aprecierea probei cu 

martori. 
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De asemenea, unele dintre dispoziţiile NCPC aduc noutăţi faţă de reglementarea actuală.  Astfel, cât 

priveşte persoanele care nu pot fi ascultate ca martori, Art.309 NCPC extinde sfera persoanelor care nu 

pot depune mărturie, incluzând fostul soţ, logodnic sau concubin, precum şi persoanele aflate în 

duşmănie sau legături de interese cu vreuna din părţi. 

Cât priveşte depunerea jurământului (Art.313 NCPC), reglementarea este în esenţă aceeaşi, dar în 

NCPC s-au adăugat şi precizări cu privire la modalitatea de a depune jurământul în cazul persoanelor 

surde, mute ori hipoacuzice. 

O altă dispoziţie nouă a NCPC o reprezintă cea privind consemnarea declaraţiei martorului, conform 

căreia se precizează că depoziţia este înregistrată prin mijloace audio/video. 

4. „Prezumţiile” 

[Art.321-323] Reglementarea prezumţiilor legale nu suferă schimbări în NCPC faţă de 

reglementarea lor în CC.  Cât priveşte prezumţiile judiciare, NCPC se limitează la a preciza că acestea 

pot fi utilizate atunci când e admisibilă proba cu martori. 

5. „Expertiza” 

[Art.324-334] Majoritatea reglementărilor NCPC privitoare la expertiză preiau, cu anumite 

modificări, dispoziţiile CPC în această materie, cum sunt cele privind încuviinţarea expertizei, numirea 

expertului, recuzarea expertului (nu se mai face menţiunea judecării cererii sale de recuzare în şedinţă 

publică), înştiinţarea şi înlocuirea expertului, ascultarea expertului, lămurirea sau completarea 

raportului de expertiză (noua reglementare fiind mai puţin laconică), efectuarea unei noi expertize 

(reglementarea fiind mai detaliată, menţionând expres posibilitatea formulării de obiecţiuni şi obligaţia 

expertului de a răspunde la acestea), administrarea probei prin comisie rogatorie. 

Unele dispoziţii din NCPC sunt însă noutăţi.  Astfel, cât priveşte citarea părţilor pentru efectuarea 

expertizei, se înlocuieşte formalitatea citării prin carte poştală cu scrisoare recomandată cu conţinut 

declarat şi confirmare de primire, care trebuie comunicată părţii cu minim 5 zile înainte de efectuarea a 

expertizei. 

În plus, pentru a se stimula accelerarea judecării cauzelor, termenul pentru depunerea raportului de 

expertiză este acum de 10 zile înainte de termenul de judecată, nu de 5 zile, astfel încât părţile au timp 

să studieze raportul de expertiză, fără a mai cere un nou termen în acest scop.  Mai mult, NCPC 

adaugă faptul că, în cazurile anume prevăzute de lege, depunerea raportului se va face numai după 

obţinerea avizelor tehnice necesare ce se eliberează numai de organismele de specialitate competente. 

6. „Mijloacele materiale de probă” 

[Art.335-338] NCPC reglementează şi probe noi în procesul civil, cum sunt mijloacele materiale 

de probă, care până la acest moment făceau doar obiectul dreptului procesual penal. 

Mijloace materiale de probă sunt definite în NCPC ca fiind lucrurile care prin însuşirile lor, prin 

aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le păstrează servesc la stabilirea unui fapt care poate duce 

la soluţionarea procesului.  Sunt, de asemenea, mijloace materiale de probă şi fotografiile, fotocopiile, 

filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, precum şi alte asemenea mijloace tehnice, dacă 

nu au fost obţinute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri. 
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Acestea vor fi păstrate în custodia instanţei sau a deţinătorului lor dacă aducerea lor în instanţă ar fi 

prea dificilă.  Regula e aducerea acestora în instanţă, iar dacă este imposibil, verificarea lor la locul 

unde se află şi redactarea unui proces-verbal cu privire la aceasta.  În ceea ce priveşte mijloacele 

materiale de probă care au fost utilizate într-un proces dar care au rămas în păstrarea instanţei, NCPC 

prevede că dacă acestea nu au fost ridicate de cei în drept a le primi în termen de 6 luni de la data când 

au fost încunoştinţaţi în acest scop, instanţa va pronunţa o încheiere prin care acestea vor fi considerate 

abandonate şi, prin urmare, vor trece în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale de la 

locul instanţei. 

7. „Cercetarea la faţa locului” 

[Art.339-341] Reglementarea cercetării la faţa locului nu suferă modificări în NCPC, cât priveşte 

încuviinţarea şi efectuarea sa, precum şi consemnarea rezultatului cercetării.  Faţă de acest ultim aspect 

al cercetării, NCPC adaugă că desenele, planurile, schiţele vor fi semnate de judecător şi de cei 

prezenţi la cercetare şi anexate procesului-verbal. 

8. „Mărturisirea” 

[Art.342-344] Mărturisirea ca probă fusese reglementată succint în CC, fără a fi definită.  NCPC 

consacră la nivel legislativ definiţia dată în doctrină, referindu-se inclusiv la formele mărturisirii, dar 

consacră şi interpretările doctrinare cu privire la caracterele mărturisirii judiciare.  Reglementarea 

mărturisirii extrajudiciare a rămas aceeaşi în NCPC faţă de CC. 

[Art.345-352] Nici reglementarea interogatoriului nu suferă mari modificări.  În ceea ce priveşte 

încuviinţarea interogatoriului, luarea interogatoriului reprezentantului legal al unei persoane lipsite de 

capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, consemnarea răspunsurilor la 

interogatoriu, luarea interogatoriului persoanelor juridice şi părţii aflate în străinătate, neprezentarea la 

interogatoriu şi refuzul de a răspunde acestuia, dispoziţiile CC sunt menţinute în NCPC.  Cât priveşte 

luarea interogatoriului unei persoane fizice, textul NCPC precizează în plus faţă de Art.219 CPC că, 

dacă ambele părţi sunt prezente în aceeaşi şedinţă, acestea vor putea fi confruntate. 

9. „Asigurarea probelor” 

[Art.353-359] Instituţia asigurării probelor suferă modificări destul de importante în NCPC, deşi 

în ceea ce priveşte condiţiile de admisibilitate şi soluţionarea cererii de asigurare a probelor, NCPC 

menţine reglementările anterioare. 

Schimbarea principală o constituie reformarea căii de atac împotriva încheierii prin care se 

soluţionează cererea de asigurare a dovezilor.  Astfel, potrivit CPC, această încheiere poate fi atacată 

cu recurs, după caz, în termen de 5 zile de la pronunţare sau comunicare - dacă a fost făcută pe cale 

principală, sau o dată cu fondul - dacă a fost făcută în timpul procesului.  Conform Art.355 NCPC, 

încheierea de admitere a cererii de asigurare este executorie şi nu este supusă niciunei căi de atac.  

Încheierea de respingere poate fi atacată separat numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunţare, 

dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. 

Modificarea este în acord cu natura urgentă a procedurii asigurării de dovezi.  Totuşi, noua 

reglementare este criticabilă din perspectiva faptului că, deşi elimină orice cale de atac împotriva 

încheierii de admitere a cererii de asigurare de dovezi, menţine posibilitatea instanţei de a soluţiona 

cererea fără citarea părţilor, ceea ce poate constitui o încălcare a dreptului la apărare. 
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Totodată, regula este că administrarea probei ce trebuie asigurată se face pe loc, dacă este posibil, iar 

dacă nu, la un termen fixat în acest scop.  În orice caz, administrarea probelor asigurate se constată 

printr-o încheiere care nu este supusă niciunei căi de atac, această reglementare neexistând în CPC. 

Tot aici este de semnalat o modificare cu posibil impact în sensul reducerii gradului de încărcare al 

tribunalelor şi curţilor de apel, care nu vor mai judeca în complete de trei, ci de doi judecători calea de 

atac declarată împotriva încheierilor de respingere a cererilor de asigurare a dovezilor.  Aceasta 

întrucât recursul din actuala reglementare a fost înlocuit cu apel. 

Cât priveşte puterea doveditoare a probelor asigurate, NCPC aduce o noutate, pe lângă menţinerea 

dispoziţiei conform căreia probele astfel asigurate vor putea fi folosite şi de partea adversă, şi 

precizează că probele asigurate vor fi cercetate de instanţă, la judecarea procesului, sub raportul 

admisibilităţii şi concludenţei lor.  În cazul în care găseşte necesar, instanţa va proceda, dacă este cu 

putinţă, la o nouă administrare a probelor asigurate. 

O modificare importantă a suferit-o procedura constatării unei stări de fapt, în cadrul căreia rolul 

executorului judecătoresc a devenit mai important.  Sub imperiul CPC instanţa trebuia să delege un 

judecător pentru a face constatarea stării de fapt, însă NCPC modifică această situaţie, stabilind că 

această constatare intră în atribuţiile executorilor judecătoreşti din circumscripţia unde se va face 

constatarea.  Astfel, încuviinţarea instanţei nu mai este necesară, decât dacă partea adversă refuză să îşi 

dea concursul sau acordul cu privire la efectuarea acestei constatări.  În rest, reglementarea e în esenţă 

aceeaşi.  Prin degrevarea părţii interesate şi a executorului judecătoresc de formalitatea prealabilă a 

încuviinţării instanţei se dă eficienţă acestei reglementări, menită să fie aplicată într-o situaţie de 

urgenţă, care ar putea chiar dispărea până la obţinerea încuviinţării instanţei. 

În ceea ce priveşte momentul la care se poate face asigurarea dovezii sau constatarea unei stări de fapt, 

NCPC menţine reglementarea CPC şi dispune că numai în cazuri excepţionale acestea se vor putea 

face şi în zilele nelucrătoare sau în afara orelor de program şi numai cu încuviinţarea expresă a 

instanţei. 

Subsecţiunea a 4-a „Administrarea probelor de către 

avocaţi sau consilieri juridici” 

[Art.360-382] Materia administrării probelor prin avocaţi sau consilieri juridici nu suferă 

modificări de substanţă în NCPC faţă de CPC. 

[Art.361] Art.361 NCPC introduce obligaţia instanţei de a aduce la cunoştinţa părţilor 

posibilitatea de a recurge la această metodă de administrare a probelor. 

[Art.364] În ceea ce priveşte măsurile pe care le va lua instanţa pentru pregătirea procesului, 

în plus faţă de CPC, NCPC prevede încă două atribuţii ale instanţei:  va dispune ca părţile să prezinte 

dovada efectuării verificărilor în registrele de evidenţă ori publicitate prevăzute de CC sau de legi 

speciale şi va îndeplini orice alt act de procedură necesar soluţionării cauzei, inclusiv verificări în 

registrele prevăzute de legi speciale (dispoziţie a cărei implementare este susceptibilă să producă un 

impact financiar). 

[Art.366,367] Unele termene în care trebuie să se desfăşoare procedura au fost diminuate, cum 

este cazul termenului de prezentare a programului administrării probelor ori al termenelor pentru 

soluţionarea incidentelor privind administrarea probelor. 
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[Art.371] Referitor la consemnarea mărturiei, NCPC face referire şi la transcrierea 

înregistrărilor audiovizuale, având în vedere noile dispoziţii cu privire la utilizarea acestor înregistrări 

în procesul civil.  Deoarece aceste probe se administrează între avocaţi, formalităţile de transcriere a 

mărturiilor nu vor genera un impact financiar asupra bugetului public. 

[Art.380] Ca ultimă clarificare, NCPC precizează expres că dacă instanţa nu consideră 

necesar să mai administreze unele dintre probe nemijlocit, va acorda cuvântul părţilor pe fond. 

(c) Secţiunea a 3-a „Dezbaterea în fond a procesului” 

[Art.383-388] Reglementările NCPC privind etapa dezbaterilor asupra fondului cauzei sunt 

conforme noii structuri date procesului civil. 

Această secţiune a NCPC începe prin a defini obiectul dezbaterilor şi continuă prin a stabili care sunt 

chestiunile prealabile pe care instanţa le va aborda anterior deschiderii dezbaterilor (punerea în discuţie 

a cererilor prealabile, excepţiilor şi apărărilor care nu au fost soluţionate în cursul cercetării procesului, 

sau care pot fi invocate în orice stare a pricinii).  De asemenea, instanţa poate dispune şi refacerea unor 

probe, dacă din dezbateri ar reieşi necesitatea acestei măsuri şi abia ulterior va declara deschise 

dezbaterile, reglementare care nu a fost modificată faţă de CPC. 

Cât priveşte închiderea în fond a dezbaterilor, NCPC precizează expres că, după închiderea 

dezbaterilor, părţile nu mai pot depune niciun înscris la dosarul cauzei, sub sancţiunea de a nu fi luat în 

seamă  Noua dispoziţie este menită să salvgardeze principiul contradictorialităţii şi punerea în 

dezbaterea părţilor a oricărui înscris depus, spre deosebire de reglementarea din Art.146 CPC, potrivit 

căreia concluziile scrise pot fi depuse şi după închiderea dezbaterilor. 

(d) Secţiunea a 4-a „Deliberarea şi pronunţarea hotărârii” 

[Art.389-399] NCPC aduce unele modificări reglementărilor privind amânarea pronunţării 

hotărârii, judecarea în complet de divergenţă şi motivarea opiniei separate. 

[Impact]  Dispoziţiile privind deliberarea nu au fost schimbate în esenţa lor, însă 

reglementarea NCPC este mai completă şi mai structurată.  Nu suferă modificări esenţiale nici 

dispoziţiile privind repunerea pe rol, întocmirea minutei, renunţarea la calea de atac în faţa primei 

instanţe şi nulitatea hotărârii. 

Cât priveşte amânarea pronunţării, termenul pentru care se poate dispune este de maxim 15 zile, faţă 

de 7 zile conform Art.260 alin.(1) CPC.  Într-o reglementare generală în care celeritatea este obiectivul 

principal urmărit, creşterea termenului de amânare a pronunţării poate părea surprinzătoare.  Totuşi, 

legiuitorul a intenţionat să evite amânarea repetată a pronunţării unei soluţii, întrucât aceasta era de 

multe ori practica instanţelor, în special a celor cu un rol foarte încărcat, asigurând suficient timp 

instanţei să mediteze asupra unei soluţii temeinice în dosar. 

În cazul amânării pronunţării, instanţa poate dispune ca soluţia să fie pusă la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei. 

Dacă pronunţarea a fost amânată, hotărârea nu se va putea pronunţa mai repede decât data fixată în 

acest scop;  deşi această regulă nu era consacrată normativ, era aplicată şi sub imperiul CPC. 

NCPC reglementează expres posibilitatea acordării, la momentul soluţionării cauzei, a sumelor 

datorate periodic devenite exigibile după introducerea cererii. 



 

482 
 

Judecata în complet de divergenţă nu suferă schimbări majore, esenţa reglementării rămânând aceeaşi, 

fiind completată cu concluzii din doctrină.  Totuşi, termenul pentru judecarea în complet de divergenţă 

poate fi mai mare în NCPC (maxim 20 zile, faţă de 5 în CPC). 

NCPC dă o reglementare expresă datei hotărârii, pe când în sistemul CPC acest lucru rezultă din 

interpretarea Art.260 alin.(1). 

(iii). Capitolul III „Unele incidente procedurale” 

[Art.400-417] Capitolul III cuprinde patru secţiuni ce reglementează instituţiile renunţării la 

judecată, a renunţării la dreptul pretins, a suspendării şi a perimării. 

[Impact]  Există doar câteva modificări, majoritatea, în esenţă, de natură a clarifica actuala 

reglementare în materie.  Se remarcă noutăţi doar în privinţa posibilităţii instanţei de reveni, motivat, 

asupra măsurii suspendării (Art.407 alin.(3)), precum şi introducerea instituţiei noi a perimării instanţei 

(Art.417), ambele reglementări urmând a conduce la soluţionarea mai rapidă a proceselor. 

(a) Secţiunea 1 „Renunţarea la judecată” 

[Art.400-401] Comparativ cu CPC, reglementarea NCPC asupra renunţării la judecată este mai 

detaliată, mai ales în ceea ce priveşte renunţarea la judecată la primul termen când părţile sunt legal 

citate sau ulterior.  În aceste cazuri este necesar acordul pârâtului, în timp ce în CPC acesta este 

necesar numai atunci când s-a intrat în dezbaterea fondului.  Rămâne nemodificată regula din CPC 

potrivit căreia acordul pârâtului este necesar atunci când renunţarea la judecată intervine în căile de 

atac. 

Cu privire la renunţarea la judecată făcută în căile de atac, este binevenită clarificarea actualelor opinii 

divergente, NCPC stabilind în mod expres că şi în calea de atac, nu doar în primă instanţă, se poate 

renunţa la cererea de chemare în judecată ori la cererea reconvenţională. 

(b) Secţiunea a 2-a „Renunţarea la dreptul pretins” 

[Art.402-404] Reglementarea renunţării la dreptul pretins nu suferă modificări în NCPC faţă de 

CPC. 

(c) Secţiunea a 3-a „Suspendarea procesului” 

[Art.405-409] Prin raportare la dispoziţiile CPC, reglementarea instituţiei suspendării procesului 

suferă anumite modificări din NCPC, astfel ca reglementarea acestei instituţii să fie corelată cu alte 

modificări aduse de NCPC.  Hotărârea de pronunţare a suspendării nu este reglementată de o manieră 

diferită în NCPC faţă de CPC. 

Cât priveşte suspendarea voluntară a judecării cauzelor, Art.405 alin.(2) NCPC menţionează expres că 

cererea de judecare în lipsă produce efecte numai la instanţa în faţa căreia a fost formulată. 

Suspendarea de drept beneficiază în NCPC de aceeaşi reglementare de principiu ca şi în CPC, mai 

completă însă (NCPC menţionează şi momentul până la care durează suspendarea), adăugându-se 

totodată şi alte cazuri de suspendare legală (formularea unei cereri de pronunţare a unei hotărâri 

preliminare de către CJUE sau alte cazuri prevăzute de lege). 
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În cazul suspendării facultative, la reglementarea din CPC se mai adaugă o situaţie:  „în alte cazuri 

prevăzute de lege”, ceea ce face ca motivele pentru care se poate dispune suspendarea facultativă să fie 

enumerate numai exemplificativ (Art.407). 

Totodată, ca o noutate, instanţa va putea reveni motivat asupra suspendării, dacă se constată că partea 

care a cerut-o nu are un comportament diligent în cadrul procesului care a determinat suspendarea, 

tergiversând soluţionarea acestuia, ori dacă urmărirea penală care a determinat suspendarea durează 

mai mult de un an de la data la care a intervenit suspendarea, fără a se dispune o soluţie în acea cauză.  

Este o măsură pentru asigurarea celerităţii procesului civil. 

Cât priveşte repunerea pe rol a cauzei, la reglementarea din CPC se mai adaugă reluarea judecăţii după 

pronunţarea CJUE şi în alte cazuri prevăzute de lege (Art.409). 

(d) Secţiunea a 4-a „Perimarea cererii” 

[Art.410-417] Unele dintre dispoziţiile privitoare la perimare (întreruperea cursului perimării, 

efectele cererii asupra coparticipanţilor, procedura perimării, hotărârea de perimare, efectele perimării) 

nu au suferit modificări în NCPC comparativ cu reglementarea din CPC, pe când altele au fost 

modificate, pentru a determina atât responsabilizarea justiţiabililor şi menţinerea interesului lor în 

soluţionarea pricinilor prin accentuarea acestei sancţiuni civile, cât şi degrevarea rolului instanţelor.  

Astfel, NCPC nu mai ţine cont de natura pricinii (comercială sau civilă), pentru a stabili termenul de 

perimare, pe care îl fixează la 6 luni, în loc de 1 an. 

De asemenea, s-a redus termenul în care perimarea este suspendată în cazul incidenţei unui caz de 

suspendare de drept de la 3 luni dacă faptele s-au petrecut în ultimele 6 luni ale termenului de 

perimare, la 1 lună, dacă faptele s-au petrecut în ultimele 3 luni ale termenului de perimare, iar NCPC 

menţionează că termenul de perimare se suspendă şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

[Art.417] Pentru a evita menţinerea în circuitul juridic a unor cereri cu privire la care cei care 

trebuie să urmărească soluţionarea lor nu îşi dau interesul, NCPC introduce o instituţie nouă, 

perimarea instanţei, reglementând perimarea de drept a unei cereri rămase în nelucrare timp de 10 ani, 

chiar în lipsa unor motive imputabile părţilor.  Diferenţa dintre perimarea instanţei şi perimarea cererii 

este dată deci de existenţa sau inexistenţa culpei părţilor în lăsarea în nelucrare a unei cereri.  

Perimarea instanţei, ca sancţiune civilă, este reglementată în această manieră pentru ca reglementarea 

să fie consecventă cu celelalte instituţii ale NCPC prin care se vizează obţinerea unui comportament 

mai activ din partea justiţiabililor, mai orientat spre finalizarea unui proces rapid în termen optim şi 

previzibil. 

(iv). Capitolul IV „Hotărârile judecătoreşti” 

[Art.418-449] Capitolul IV conţine şase secţiuni ce reglementează regulile generale în materia 

hotărârilor judecătoreşti, hotărârile date în urma achiesării părţilor, hotărârile de expedient, 

îndreptarea, lămurirea şi completarea hotărârilor, executarea provizorie şi cheltuielile de judecată. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

1. „Denumirea, întocmirea şi comunicarea hotărârii” 

[Art.418-422] NCPC preia din CPC unele dispoziţii generale referitoare la hotărâri, 

reformulându-le într-o manieră mai modernă - este cazul prevederilor privind denumirea hotărârilor, 
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conţinutul hotărârii (reglementarea NCPC vizând aceleaşi elemente, însă fiind mult mai completă), 

semnarea şi redactarea hotărârii, modalitatea de a insera adăugiri sau de a opera modificări în cuprinsul 

hotărârilor. 

Cât priveşte comunicarea hotărârii, NCPC consacră regula comunicării acesteia chiar dacă este 

definitivă, comunicarea hotărârii fiind o soluţie normală, atât timp cât chiar şi faţă de o hotărâre 

definitivă pot fi exercitate căi de atac extraordinare (printr-o modificare a Legii nr.146/1997, hotărârile 

irevocabile trebuiau comunicate şi conform legislaţiei actuale, însă multe instanţe nu dădeau curs 

acestei dispoziţii).  De asemenea, NCPC prevede şi comunicarea hotărârii către alte instituţii interesate 

(Camera Notarilor Publici, autorităţi cu atribuţii de reglementare), ceea ce poate genera costuri 

suplimentare pentru instanţe. 

2. „Efectele hotărârii judecătoreşti” 

[Art.423-429] Pentru prima oară în dreptul procesual civil, NCPC reglementează expres şi unitar 

efectele hotărârii judecătoreşti (dezînvestirea, autoritatea de lucru judecat, puterea executorie, forţa 

probantă, obligativitatea şi opozabilitatea), conform opiniilor actuale din doctrină, spre deosebire de 

CPC sau CC, în cadrul cărora se regăsesc doar aplicaţii ale acestor efecte. 

Astfel, se consacră la nivel legislativ efectul de dezînvestire a instanţei, precizat expres, renunţându-se 

la formularea laconică a CPC conform căreia ”după pronunţare, niciun judecător nu mai poate reveni 

asupra părerii sale”.  În plus, se consacră la nivel normativ concluziile doctrinei privind diferenţierea 

între autoritate de lucru judecat şi putere de lucru judecat, reglementarea privind efectele autorităţii de 

lucru judecat rămânând neschimbată.  Totuşi, NCPC (Art.426 teza a II-a) precizează în plus că 

autoritatea de lucru judecat poate fi reţinută chiar dacă ar însemna să se încalce regula neînrăutăţirii 

situaţiei părţii în propria cale de atac. 

Cât priveşte puterea executorie a unei hotărâri, NCPC dispune cu titlu de principiu că hotărârea are 

această putere ”în condiţiile prevăzute de lege”.  Cu toate acestea, chiar dacă reglementarea este 

laconică, ea aduce totuşi o noutate din perspectiva faptului că puterea executorie este consacrată expres 

ca un efect al hotărârii judecătoreşti. 

Reglementarea efectului forţei probante a hotărârii este preluată din CC, fără a fi modificată.  NCPC 

(Art.249) realizează o codificare a principiului res inter alios acta în ceea ce priveşte hotărârile 

judecătoreşti, principiu aplicat pentru a justifica opozabilitatea hotărârii judecătoreşti şi drepturilor 

cărora aceasta le dă naştere în patrimoniul părţilor. 

(b) Secţiunea a 2-a „Hotărârile date în baza recunoaşterii 

pretenţiilor” 

[Art.430-431] Hotărârile date în baza recunoaşterii pretenţiilor (denumite în CPC hotărâri 

parţiale) beneficiază în principiu de aceeaşi reglementare şi în NCPC, chiar şi în ceea ce priveşte calea 

de atac (recursul), cu privire la care NCPC menţionează că se exercită la instanţa superioară, având în 

vedere modificările în materie de competenţă reglementate de NCPC.  Cu toate acestea, dispoziţiile 

NCPC sunt mai complete, reglementându-se şi situaţia recunoaşterii parţiale a unor pretenţii în faţa 

instanţei de apel şi soluţiile pe care le poate adopta aceasta cu privire la hotărârea de fond atacată. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Hotărârea prin care se încuviinţează 

învoiala părţilor” 

[Art.432-435] Reglementarea NCPC cu privire la posibilitatea părţilor de a încheia o tranzacţie şi 

cu privire la hotărârea prin care instanţa va lua act de aceasta nu suferă modificări, avându-se în vedere 

reglementarea din CPC.  Totuşi, pentru o formulare cât mai clară, NCPC preia o dispoziţie a Legii 

nr.192/2006 şi prevede că dispoziţiile comune privitoare la tranzacţie se aplică şi unei tranzacţii 

încheiate la finalizarea procedurii de mediere. 

(d) Secţiunea a 4-a „Îndreptarea, lămurirea şi completarea 

hotărârii” 

[Art.436-441] Cu titlu de noutate, Art. 439 NCPC  prevede în mod expres că îndreptarea, 

lămurirea, înlăturarea dispoziţiilor contradictorii ori completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea 

apelului sau recursului, regulă admisă de altfel şi de doctrina şi practica majoritară actuală. 

(e) Secţiunea a 5-a „Executarea provizorie” 

[Art.442-444] Dispoziţiile CPC privind executarea provizorie a unor hotărâri au fost preluate de 

NCPC, care mai adaugă însă 3 cazuri, referitoare la minori, în care hotărârile au caracter executoriu 

provizoriu:  stabilirea modului de exercitare a autorităţii părinteşti, stabilirea locuinţei minorului, 

precum şi modul de exercitare a dreptului de a avea legături personale cu minorul. 

(f) Secţiunea a 6-a „Cheltuielile de judecată” 

[Art.445-449] Reglementarea cheltuielilor de judecată nu este reformată, însă prevederile CPC în 

această materie sunt completate.  NCPC aduce totuşi nişte clarificări, precizând că hotărârea instanţei 

de micşorare a onorariului avocatului nu afectează raporturile dintre avocat şi clientul său (deşi o astfel 

de precizare nu era necesară, căci contractul de asistenţă juridică îşi produce efectele pe deplin între 

părţi) şi că dovada privind suportarea cheltuielilor de judecată trebuie depusă cel mai târziu până la 

momentul închiderii dezbaterilor pe fondul cauzei, evitându-se astfel ca această dovadă să fie depusă 

ulterior sau în termenul de amânare a pronunţării.  Dispoziţia este corelată cu prevederea NCPC 

privind imposibilitatea depunerii oricăror înscrisuri după închiderea dezbaterilor.  Celelalte dispoziţii 

privind cheltuielile de judecată (privind acordarea lor în cazul unor hotărâri parţiale, exonerarea de 

plată a pârâtului şi situaţia mai multor reclamanţi şi pârâţi) nu au fost modificate. 

2.3.(b). Titlul II „Căile de atac” 

[Art.450-507] Titlul II al Cărţii a II-a a NCPC este structurat în trei capitole, ce reglementează 

dispoziţii generale privind căile de atac, apelul şi căile extraordinare de atac. 

[Impact]  Reglementarea căilor de atac din NCPC aduce - prin modul de sistematizare şi prin 

conţinutul efectiv al noilor dispoziţii - atât clarificări importante, cât şi modificări de substanţă actualei 

configuraţii a sistemului căilor de atac. 

O primă dispoziţie nouă de natură să producă un impact legal, economic şi de personal asupra 

sistemului judiciar este cea privind înlocuirea recursului cu apelul, în cazul actualelor hotărâri 

susceptibile a fi atacate direct cu recurs, cea mai importantă consecinţă a acestei modificări fiind 

înlocuirea completului de trei judecători, specific recursului, cu completul de doi judecători, specific 

apelului. 
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O altă noutate importantă a NCPC este însărcinarea instanţei a cărei hotărâre este atacată, cu 

efectuarea procedurii de depunere şi comunicare a apelului/recursului, întâmpinării la apel/recurs şi a 

răspunsului la întâmpinare, precum şi de eventuală completare/modificare a cererii de apel/recurs.  

Această modificare va conduce la un plus semnificativ de activitate în sarcina judecătoriilor (care nu 

aveau deloc până acum atribuţii în ceea ce priveşte comunicarea cererilor de declarare a apelului sau 

recursului), precum şi o degrevare de această activitate a ÎCCJ.  Tribunalele nu vor mai efectua 

procedurile de comunicare în căile de atac declarate împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii, în 

schimb vor avea în atribuţie efectuarea comunicărilor pentru căile de atac declarate împotriva 

propriilor hotărâri.  Similar, curţile de apel nu vor mai efectua proceduri de comunicare în apelurile şi 

recursurile declarate împotriva hotărârilor tribunalelor, dar vor avea în plus de realizat comunicări în 

recursurile declarate privind propriile hotărâri.  Per ansamblu însă, curţile de apel vor înregistra o 

scădere a volumului de activitate, sub acest aspect al comunicării cererilor privind declararea căilor de 

atac. 

O altă modificare importantă, introdusă deja prin Legea nr.202/2010 (unde a şi fost preluată din 

NCPC, este cea potrivit căreia admiterea apelului va determina doar în cazuri de excepţie trimiterea 

cauzei spre rejudecare.  Se va înregistra o scădere considerabilă a cazurilor în care procesele vor fi 

trimise spre rejudecare, ca urmare a admiterii apelurilor şi, pe cale de consecinţă, a duratei proceselor 

şi a costurilor pe care rejudecarea apelului le presupunea.  Totodată, se va înregistra un impact pozitiv 

asupra gradului de încărcare a instanţelor în materie de personal, urmare a scăderii numărului de cazuri 

în care procesele vor fi trimise spre rejudecare ca urmare a admiterii apelului. 

Această modificare nu este prevăzută în sistemul NCPC decât în ceea ce priveşte apelul, nu şi recursul.  

Dispoziţia a fost introdusă însă în prezent în CPC şi în privinţa recursului, prin Art.I pct.30 din Legea 

nr.202/2010, astfel că recomandăm introducerea acesteia şi în NCPC, cu ocazia adoptării legii privind 

punerea în aplicare a acestuia.  Potrivit informaţiilor prezentate de către Beneficiar, acest aspect a fost 

discutat în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea Proiectului LPA NCPC, propunându-se 

modificarea corespunzătoare a NCPC. 

În privinţa dispoziţiilor ce instituie reguli generale aplicabile căilor de atac, textele apte să genereze un 

impact legal şi asupra gradului de încărcare a rolului instanţelor de control judiciar sunt cele care 

instituie soluţia respingerii ca inadmisibilă a căii de atac eronate, menţionate ca fiind calea de atac 

corectă în dispozitivul hotărârii atacate (Art.451), posibilitatea părţilor de a conveni să exercite direct 

recurs împotriva unei hotărâri susceptibile de apel (Art.453), dreptul părţilor de a ataca şi 

considerentele hotărârii (Art.455) şi interdicţia atacării măsurilor de administrare judiciară.  Impactul 

este detaliat în analiza dedicată textelor legale menţionate. 

Art.465 alin.(1) şi Art.484 alin.(1) NCPC prevăd obligativitatea depunerii, sub sancţiunea nulităţii, a 

căii de atac (apel sau recurs) la instanţa a cărei hotărâre este atacată.  Potrivit NCPC, instanţele ale 

căror hotărâri sunt atacate cu apel sau recurs au obligaţia de a înregistra calea de atac, de a comunica 

părţilor litigante motivele de apel, respectiv de recurs, precum şi întâmpinările formulate.  Astfel, deşi 

NCPC revine la o soluţie anterioară – obligaţia depunerii căii de atac la instanţa a cărei hotărâre este 

atacată a mai fost prevăzută de CPC (Art.302, respectiv Art.288 alin.(2) CPC), dispoziţii calificate însă 

drept neconstituţionale prin Decizia nr.303/03.03.2009 (şi, respectiv, Art.302 CPC, prin Decizia 

nr.737/24.06.2008) a Curţii Constituţionale, regulile aplicabile în cazul exercitării apelului sau 

recursului au fost modificate substanţial faţă de reglementarea cuprinsă în CPC.  Cu toate acestea, nu 



 

487 
 

se poate exclude, ca principiu, posibilitatea ca, în practică, o eventuală nouă critică de 

neconstituţionalitate să fie formulată cu privire la aplicarea sancţiunii nulităţii în cazul în care cererea 

de apel, respectiv recurs, a fost greşit îndreptată.  Considerăm însă că reglementările cuprinse în 

NCPC, cu privire la rolul instanţelor a căror hotărâri sunt atacate cu apel şi recurs, precum şi faptul că 

instanţa la care trebuie depusă cererea de apel, respectiv recurs, va fi indicată în cuprinsul hotărârii 

supuse căii de atac, vor trebui analizate în ansamblu, susţinând soluţia reglementată de Art.465 alin.(1) 

şi Art.484 alin.(1) NCPC. 

Vor fi necesare clarificări suplimentare cu privire la posibilitatea părţilor de a exercita concomitent căi 

extraordinare de atac diferite (Art.453 alin.(3)), astfel încât efectele ce vor fi produse de hotărârile 

pronunţate cu privire la căile de atac respective să fie clar reglementate.  Potrivit informaţiilor primite 

de la Beneficiar, acest aspect este în prezent analizat în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea 

Proiectului LPA NCPC. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.450-459] Spre deosebire de CPC, care nu conţine o secţiune specială dedicată unor dispoziţii 

generale privind căile de atac, primul capitol al acestui titlu din NCPC introduce asemenea dispoziţii 

de ordin general, relative la enumerarea şi clasificarea căilor de atac, caracterele, subiectele, ordinea 

exercitării şi obiectul căilor de atac, achiesarea la hotărârea atacată. 

[Art.450] Art.450 NCPC clasifică în mod sistematic şi expres căile de atac în căi de atac 

ordinare (apelul) şi extraordinare (recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea), în reglementarea 

actuală legiuitorul limitându-se doar la includerea apelului într-un titlu separat de cel intitulat „Căile 

extraordinare de atac", care include recursul, contestaţia în anulare şi revizuirea. 

[Art.451] Art.451 alin.(1) şi (2) din NCPC preiau principiul legalităţii căii de atac, prevăzut 

de dispoziţiile Art.129 din Constituţie, confirmând totodată opinia doctrinei conform căreia căile de 

atac sunt instituite prin lege, fără să fie ţinute de eventualele menţiuni eronate privind calea de atac, 

cuprinse în hotărârea atacată. 

Art.451 alin.(3) instituie o soluţie nouă pentru ipoteza în care partea recurge la o cale de atac eronată, 

în considerarea menţiunilor din dispozitivul hotărârii judecătoreşti atacate, şi anume respingerea ca 

inadmisibilă a căii de atac astfel declarate, cu posibilitatea părţii de a declara ulterior calea de atac 

corectă, de la data comunicării hotărârii prin care s-a respins ca inadmisibilă calea de atac greşit 

declarată începând să curgă termenul pentru exercitarea căii de atac prevăzută de lege. 

Noua redactare oferă o alternativă complicată soluţiei aplicate în prezent în practica judiciară în cazuri 

similare, când instanţa învestită cu soluţionarea căii de atac incorect calificată procedează din oficiu la 

calificarea corectă a căii de atac, cu consecinţa soluţionării cauzei de către instanţa competentă în 

complet constituit potrivit căii de atac incidente în cauză (Art.84 din CPC).  Instituind o procedură 

suplimentară în raport de cea actuală (respingerea ca inadmisibilă a căii de atac incorecte, urmată de 

comunicarea acestei decizii şi de depunerea cererii de declarare a noii căi de atac, acordarea unui alt 

termen de judecată în această nouă cale de atac etc.), noua reglementare va determina o întârziere în 

ceea ce priveşte derularea efectivă a procedurii. 

[Art.452] Art.452 din NCPC legiferează condiţia interesului pentru exercitarea căii de atac.  

CPC nu reglementează expres acest principiu, aplicabilitatea lui decurgând din faptul că o condiţie 
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esenţială de exercitare a acţiunii civile este interesul, iar căile de atac sunt forme de manifestare a 

acţiunii civile, care presupun, în mod similar, îndeplinirea de către părţi a cerinţelor de exercitare a 

căii/căilor de atac respective. 

[Art.453] Art.453 alin.(1) din NCPC reglementează expres ordinea exercitării căilor de atac, 

căile de atac extraordinare neputând fi exercitate omisso medio.  Noile reglementări prevăd o excepţie 

de la regula menţionată, în sensul că Art.453 alin.(2) acordă părţilor posibilitatea să convină expres, 

prin înscris autentic sau declaraţie verbală dată în faţa instanţei a cărei hotărâre se atacă, ca hotărârea 

să fie atacată direct cu recurs, însă numai pentru încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 

material.  Se instituie, astfel, posibilitatea ca părţile, în anumite condiţii, să poată renunţa la exercitarea 

unei căi ordinare de atac (apelul), în favoarea unei căi extraordinare (recursul). 

[Art.454] NCPC codifică regula unicităţii căii de atac, fie prin reglementarea unor soluţii din 

jurisprudenţă (alin.(1)), fie prin aplicarea principiului accesorium sequitur principale, în cazul în care 

prin aceeaşi hotărâre au fost soluţionate şi cereri accesorii (alin.(2)), fie prin regula utilizării apelului în 

cazul în care prin aceeaşi hotărâre au fost soluţionate mai multe cereri principale sau incidentale ,dintre 

care unele supuse apelului, iar altele recursului (alin.(3) şi (4))217.  În toate aceste cazuri, termenul de 

declarare a căii de atac este cel de drept comun, chiar dacă printr-o lege specială se prevede altfel. 

[Art.455] În ceea ce priveşte partea din hotărâre care poate fi atacată, Art.455 indică faptul că 

în principiu este vorba de dispozitiv, dar admite şi atacarea considerentelor prin care s-au dat dezlegări 

unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata acelui proces, a considerentelor calificate ca fiind 

„greşite” sau care cuprind constatări de fapt care prejudiciază partea.  În aceste ultime cazuri, instanţa 

de control judiciar va admite calea de atac şi va înlătura acele considerente, înlocuindu-le cu propriile 

considerente, dar menţinând soluţia din dispozitivul hotărârii atacate.218  La nivelul instanţelor de 

judecată este posibil ca, o dată consacrată expres posibilitatea părţilor de a ataca numai considerentele 

hotărârii, să se înregistreze o anumită creştere a apelurilor astfel declarate. 

[Art.457-458] NCPC legiferează instituţia achiesării la hotărâre, deja recunoscută de doctrina şi 

jurisprudenţa actuală, cu menţiunea că în CPC este reglementată achiesarea pârâtului la pretenţiile 

reclamantului, precum şi renunţarea în instanţă la calea de atac.  De asemenea, se detaliază în mod 

expres formele achiesării, şi anume expresă sau tacită, totală sau parţială. 

                                                      
217 În jurisprudenţa instanţei supreme s-a arătat că:  „Hotărârile pronunţate cu ocazia soluţionării recursurilor nu mai pot fi 
atacate din nou cu recurs, întrucât nu se găsesc cuprinse în dispoziţiile Art.299 C.pr.civ. [CPC], iar pe de altă parte, aceste 
hotărâri sunt irevocabile, astfel cum prevăd dispoziţiile Art.377 alin.(2) pct.4 din acelaşi cod” (Curtea Supremă de Justiţie, 
Secţia Civilă, decizia nr.2528/1995, Buletinul Jurisprudenţei, 1990-2003, p.947). 
218 Există şi în prezent autori care apreciază fără rezerve că recursul împotriva considerentelor trebuie admis, ori de câte ori 
partea justifică un interes.  Opinia este transpusă şi în jurisprudenţa actuală, prin admiterea căii de atac impotriva 
considerentelor hotărârii, şi nu împotriva dispozitivului, atunci când partea interesată probează interesul în formularea unei 
astfel de cereri.  De exemplu, dacă printr-o hotărâre se respinge cererea reclamantului ca prematură, dar în considerente se 
foloseşte o motivare subsidiară, arătându-se că cererea este şi nefondată, reclamantul are interes să atace motivarea 
subsidiară, întrucât, la introducerea unei cereri noi, i se poate opune autoritatea de lucru judecat.  Într-o altă speţă, instanţa de 
apel a reţinut în considerente caracterul evaluabil în bani al unei cereri de chemare în judecată, deşi soluţia pronunţată a fost 
aceea de desfiinţare a hotărârii atacate şi trimitere a cauzei spre rejudecare la instanţa de fond, pe motivul omisiunii instanţei 
de fond de a-i pune în vedere reclamantului obligaţia de a plăti taxa de timbru şi, astfel, al anulării ca nelegale a cererii de 
chemare în judecată.  Recursul declarat a vizat exclusiv considerentele hotărârii, care conchideau cu putere de lucru judecat 
asupra caracterului evaluabil în bani al acţiunii. 
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[Art.459] Pe fondul unor soluţii inconsecvente ale jurisprudenţei, noua reglementare 

tranşează definitiv problema căilor de atac formulate împotriva unor măsuri de administrare judiciară 

(noţiune cu un înţeles însă neclar, care nu este definit în NCPC), în sensul că acestea nu pot face 

obiectul niciunei căi de atac.  Reglementarea a fost introdusă cu scopul de a preveni încercările de 

tergiversare a procesului şi poate conduce la diminuarea numărului dosarelor de pe rolul instanţelor, 

precum şi la o celeritate sporită a procesului. 

(ii). Capitolul II „Apelul” 

[Art.460-476] Apelul este singura cale de atac ordinară, cu caracter devolutiv, având ca obiect 

controlul judecăţii asupra fondului cauzei. 

Noua reglementare din NCPC nu preia prevederile Art.2821 din CPC privind hotărârile exceptate de la 

atacarea cu apel (şi care puteau fi atacate doar cu recurs).219  Practic, se lărgeşte sfera hotărârilor ce pot 

fi atacate cu apel, care este calificat ca fiind singura cale de atac cu caracter devolutiv.220  Se restrânge, 

în schimb, sfera hotărârilor pronunţate în apel şi a celor pronunţate în primă instanţă care pot fi atacate 

cu recurs.221 

[Impact]  Se identifică în primul rând un impact semnificativ, de natură economică şi de 

personal, determinat de înlocuirea recursului (soluţionat în complet de 3 judecători) cu apelul 

(soluţionat în complet de 2 judecători), în acele cazuri de excepţie pe care le prevedeau dispoziţiile 

Art.2821 din CPC. 

Astfel cum am arătat mai sus, în secţiunea introductivă la acest Titlu II, o altă modificare importantă 

susceptibilă de a crea un impact cu privire la activitatea instanţelor este transferul serviciului de 

depunere şi comunicare a apelului de la instanţele ale căror hotărâri sunt atacate.  După efectuarea 

comunicărilor în primă instanţă şi înaintarea dosarului în calea de atac, primul termen de judecată în 

apel va trebui să aibă loc în maxim 20 de zile de la primirea dosarului de către instanţa de apel, astfel 

că gradul de încărcare al acesteia va trebui dimensionat astfel încât să permită respectarea acestui 

termen. 

[Art.460] Art.460 reglementează apelul principal, având ca şi corespondent instituţia apelului 

în CPC.  În ceea ce priveşte încheierile premergătoare, acestea nu pot fi atacate cu apel decât odată cu 

fondul, afară de cazul când legea dispune altfel.  În redactarea CPC, regula sus-menţionată prevede o 

excepţie, şi anume încheierile prin care s-a întrerupt cursul judecăţii şi care pot fi atacate separat.  

Impactul noii reglementări va fi prevenirea prelungirii excesive a duratei procesului, provocată de 

                                                      
219 Art.2821 CPC prevede că „nu sunt supuse apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în cererile introduse pe 
cale principală privind pensii de întreţinere, în litigiile al căror obiect are o valoare de până la 100.000 lei inclusiv, atât în 
materie civilă, cât şi în materie comercială, asupra acţiunilor posesorii, acţiunilor în evacuare în materie comercială, a celor 
referitoare la înregistrările în registrele de stare civilă şi luarea măsurilor asigurătorii, asupra cererilor pentru repararea 
prejudiciilor cauzate prin erori judiciare săvârşite în procesele penale şi în alte cazuri prevăzute de lege".  Articolul a fost 
modificat prin Legea nr.202/2010, intrată în vigoare în 30 zile de la data publicării. 
220 Art.460 alin.(1) şi (2) din NCPC prevede că hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate cu apel, dacă legea nu 
prevede în mod expres altfel.  De asemenea, sunt supuse apelului şi hotărârile date în ultimă instanţă dacă, potrivit legii, 
instanţa nu putea să judece decât în primă instanţă. 
221 În materie de acces la gradele de jurisdicţie prevăzute în legislaţia naţională (acces total sau parţial, limitat în funcţie de 
anumite criterii), Curtea CEDO a statuat că „Dreptul de acces la instanţele judecătoreşti nu este absolut.  Fiind vorba despre 
un drept garantat de Convenţie (conform articolelor 13, 14, 17 şi 25), [...] poate fi supus unor limitări admise implicit, cu 
excepţia restrângerilor care aduc atingere chiar substanţei dreptului” (Hotărârea Curţii CEDO din 21 februarie 1975 în Cauza 
Golder versus Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord). 
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multe ori în mod artificial.  De menţionat că, în contextul Art.459 referitor la măsurile de administrare 

judiciară nesusceptibile de căi de atac, era firesc ca regula nou instituită să nu mai comporte excepţii 

sub acest aspect. 

[Art.461] Art.461 reglementează situaţiile în care partea nu poate face apel principal, iar 

alin.(2), în plus faţă de CPC, prevede că partea care a executat parţial hotărârea de primă instanţă, deşi 

aceasta nu era susceptibilă de executare provizorie, nu mai are dreptul de a promova un apel principal.  

Se aduce totodată o precizare binevenită prin prevederea expresă din Art.461 alin.(1) în sensul că 

„partea care a renunţat expres la apel cu privire la o hotărâre nu mai are dreptul de a face apel 

principal”, spre deosebire de redactarea Art.283 din CPC.  Era firească această referire la apelul 

principal, întrucât partea care a achiesat la sentinţă poate declara un apel incident sau un apel provocat. 

[Art.462] NCPC propune o modificare cu privire la durata termenului de apel, majorată de la 

15 zile (potrivit CPC) la 30 de zile (Art.462 NCPC).  Dispoziţiile Art.462 alin.(2) şi (3) din NCPC 

consacră două cazuri de echipolenţă, şi anume când:  (i) termenul de apel curge de la comunicarea 

hotărârii, chiar dacă aceasta a fost făcută odată cu încheierea de încuviinţare a executării silite (faţă de 

prevederea CPC care viza somaţia de executare, act procedural ulterior încheierii de încuviinţare)222 şi  

(ii) dacă o parte face apel înainte de comunicarea hotărârii, aceasta se socoteşte comunicată la data 

depunerii cererii de apel.223  Art.462 alin.(5) din NCPC instituie regula potrivit căreia, cu excepţia 

cazurilor expres prevăzute de lege, în termenul de apel (30 de zile de la comunicarea hotărârii) nu se 

poate iniţia executarea silită.  Se menţin dispoziţiile CPC,  în sensul că după declararea apelului în 

termen nu se pot face acte de executare. 

[Art.464] Reglementând condiţiile de formă ale cererii de apel, NCPC impune, în plus faţă de 

prevederile CPC, obligativitatea menţionării în cererea de apel a codului numeric personal al 

apelantului şi a ataşării dovezii de achitare a taxei de timbru (Art.464 alin.(1)).  Nerespectarea acestei 

din urmă obligaţii este sancţionată, ca şi în CPC, cu nulitatea, dar lipsa dovezii privind plata taxei de 

timbru poate fi complinită prin depunerea acesteia până la primul termen de judecată la care partea a 

fost legal citată în apel. 

Art.464 alin.(3) modifică termenul de motivare a apelului, în sensul că se elimină posibilitatea 

motivării apelului până cel mai târziu la prima zi de înfăţişare (aşa cum prevedea Art.287 alin.(2) din 

CPC).  Noile prevederi stabilesc că, în cazul în care termenul de apel curge de la data comunicării 

hotărârii, motivarea apelului se face odată cu cererea de apel.  Acest aspect rezultă din coroborarea 

dispoziţiilor Art.464 alin.(1) lit.c) şi alin.(3), care prevăd sancţiunea decăderii pentru nedepunerea 

motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul o dată cu cererea de apel, cu dispoziţiile 

Art.464 alin.(5) din NCPC.  Astfel, dacă termenul de apel curge de la un alt moment decât cel al 

comunicării hotărârii (cum ar fi, spre exemplu, cel al pronunţării), motivarea apelului se va face într-un 

                                                      
222 În acest caz, în doctrină s-a arătat că principiul echipolenţei, care explică posibilitatea înlocuirii unui act de procedură cu 
un alt act de procedură numai în cazurile strict prevăzute de lege, constă în aceea că actul de procedură al comunicării 
hotărârii în vederea declanşării executării silite înlocuieşte actul de procedură al comunicării hotărârii în vederea curgerii 
termenului de apel. 
223 În acest caz, echipolenţa constă în aceea că actul de procedură care este cererea de apel înlocuieşte actul de procedură al 
comunicării hotărârii pentru curgerea termenului de apel. 
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termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la comunicarea hotărârii.  În ambele cazuri, sancţiunea 

nemotivării în termen a apelului rămâne cea prevăzută în actuala reglementare, respectiv decăderea.224 

Noile reglementări modifică semnificativ procedura înregistrării şi/sau comunicării apelului şi a 

întâmpinării şi consacră obligaţia apelantului de a formula răspuns la întâmpinare. 

[Art.465] Art.465 instituie în sarcina preşedintelui instanţei de fond noi atribuţii după 

primirea cererii de apel.  Astfel, se instituie noi reguli privind procedura de completare şi/sau 

modificare a cererii de apel, pentru situaţia când aceasta nu îndeplineşte condiţiile legale.  Preşedintele 

instanţei de fond va stabili eventualele lipsuri ale cererii şi va acorda termen apelantului pentru 

complinirea lor înăuntrul termenului de apel;  dacă intervalul rămas până la expirarea termenului de 

apel este scurt, preşedintele instanţei va acorda un termen scurt, de cel mult 5 zile după expirarea 

termenului de apel, în vederea modificării şi/sau completării cererii.  Conform noilor reglementări, 

preşedintele instanţei de fond dispune comunicarea cererii de apel şi a motivelor de apel către intimat, 

spre deosebire de prevederile actuale, care permit preşedintelui instanţei de apel să comunice aceste 

motive şi în şedinţă publică, în cadrul judecăţii apelului, cu acordarea unui termen de judecată pentru 

ca intimatul să ia cunoştinţă de motivele de apel.  NCPC modifică şi termenele în care pot fi depuse 

întâmpinarea (cel mult 15 zile de la comunicarea cererii de apel, respectiv a motivelor de apel) şi 

răspunsul la întâmpinare (cel mult 10 zile de la comunicarea întâmpinării).  Se reglementează astfel şi 

instituţia răspunsului la întâmpinare în apel, cu aplicabilitate în practica actuală, dar neprevăzută ca 

atare în dispoziţiile normative procedurale. 

 [Art.466-468] Apelului incident prevăzut de Art.466 îi corespunde instituţia aderării la apel 

prevăzută de reglementările actuale, cu deosebirea că, potrivit noilor prevederi, acesta se formulează în 

scris în cadrul procesului în care se judecă apelul făcut de partea potrivnică (CPC prevede doar 

aderarea la apel „printr-o cerere proprie”, care se poate depune până la prima zi de înfăţişare).225 

Atât NCPC, cât şi CPC reglementează apelul formulat de intimat, chiar după împlinirea termenului de 

apel, împotriva altui intimat sau a unei persoane care nu e parte în apelul principal, dar care a figurat ca 

parte în prima instanţă, dacă apelul principal este de natură să determine consecinţe asupra situaţiei 

juridice în proces a intimatului declarant.  Deosebirea este că NCPC defineşte acest apel ca fiind „apel 

provocat” (Art.467). 

NCPC schimbă procedura depunerii apelului incident şi provocat.  Astfel, dacă în actuala reglementare 

aceste cereri de apel se depun până la prima zi de înfăţişare, în condiţiile noilor prevederi acestea se 

depun de către intimat odată cu întâmpinarea la apelul principal.  De asemenea, întâmpinarea la apelul 

provocat nu se mai poate comunica apelantului în şedinţă publică, cu acordarea unui termen în vederea 

studierii acesteia, ci se instituie regula ca apelantul să ia cunoştinţă de întâmpinare de la dosarul 

cauzei. 

                                                      
224 De altfel, Art.180 alin.(1) teza I din NCPC prevede expres:  „Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit 
termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, afară de cazul în care legea dispune altfel”. 
225 În mod similar actualei reglementări, NCPC prevede ipoteza în care apelul incident rămâne fără efect, şi anume când 
apelantul principal îşi retrage apelul sau dacă apelul este respins pentru motive care nu implică cercetarea fondului (ca tardiv, 
ca inadmisibil etc.).  NCPC nu mai distinge însă după cum apelul incident a fost declarat sau nu înăuntrul termenului de apel, 
caz în care CPC califică aderarea ca apel principal.  În lipsa unei atare distincţii, renunţarea la apelul principal ori respingerea 
acestuia pe motive care nu antamează fondul cauzei determină automat rămânerea fără efect a apelului incident, independent 
de momentul în care a fost formulat (în interiorul termenului de apel sau cu depăşirea acestuia). 
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[Art.469] Noile reglementări impun ca primul termen de judecată acordat în apel să nu 

depăşească 20 de zile de la data rezoluţiei preşedintelui instanţei de apel care a primit dosarul. 

[Art.470-473] Aceste texte consacră în mod expres, cu valorificarea unor opinii exprimate în 

doctrină, caracterul devolutiv al apelului şi limitele devoluţiunii,  (i) determinate de ceea ce s-a apelat 

(tantum devolutum quantum appelatum) şi  (ii) determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima 

instanţă (tantum devolutum quantum iudicatum), expresie a principiului disponibilităţii.226  Mai mult, 

se prevede că devoluţiunea va opera cu privire la întreaga cauză atunci când  (i) apelul nu este limitat 

la anumite soluţii din dispozitiv,  (ii) când se tinde la anularea hotărârii sau  (iii) obiectul litigiului este 

indivizibil. 

[Art.474] În ceea ce priveşte soluţiile care pot fi pronunţate în apel, NCPC prevede că 

instanţa de apel nu va mai trimite cauza spre rejudecare primei instanţe când constată că în mod greşit 

aceasta a soluţionat procesul fără a intra în fondul cauzei ori judecata s-a făcut în lipsa părţii care nu a 

fost legal citată, ci va anula hotărârea şi va judeca procesul, evocând fondul.  De la această regulă se 

instituie o excepţie, şi anume situaţia în care părţile solicită în mod expres anularea hotărârii şi 

trimiterea cauzei spre rejudecare, solicitare cuprinsă în cererea de apel sau în întâmpinare.  De 

asemenea, se prevede că trimiterea spre rejudecare nu se poate dispune decât o singură dată în cursul 

procesului.227 

În ceea ce priveşte soluţiile instanţei de apel, în cazul în care se constată necompetenţa instanţei de 

fond şi competenţa instanţei de apel de a judeca pricina în primă instanţă sau competenţa altei 

instanţe/altui organ cu activitate jurisdicţională, acestea sunt similare cu cele din actuala reglementare.  

Cu toate acestea, faţă de textul Art.126 alin.(1) din NCPC, apare o necorelare legislativă, întrucât 

articolul semnalat nu permite invocarea excepţiei de necompetenţă materială şi teritorială exclusivă 

decât până la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate.228 

[Art.475] Art.475 consacră principiul neînrăutăţirii situaţiei în propria cale de atac (non 

reformatio in peius), reglementat şi de prevederile procedurale actuale.  În noua reglementare acest 

principiu comportă două excepţii:  (i) când apelantul consimte expres la aceasta sau  (ii) dacă se invocă 

motive de ordine publică de ordin material (şi nu procesual, cu excepţia cazului când legea prevede 

                                                      
226 Limitarea motivelor, mijloacelor de apărare şi dovezilor la cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului 
ori în întâmpinare (aspect reglementat în Art.472 alin.(2) din NCPC, iar în CPC în Art.292 alin.(1)) a reprezentat obiect al 
criticii de neconstituţionalitate, invocându-se faptul că, printr-o atare limitare, liberul acces la justiţie ar deveni o formulă 
lipsită, în parte, de conţinutul care i-ar asigura deplina utilitate, deturnându-l de la scopul principal pentru care a fost enunţat 
şi înscris în Constituţie, acela de a reprezenta un garant al drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale omului.  Cu toate 
acestea, Curtea Constituţională a arătat că, în absenţa acestei limitări, s-ar oferi câmp liber arbitrariului şi abuzului în 
exercitarea drepturilor procesuale, dându-se, spre pildă, posibilitatea reiterării, în scop exclusiv şi şicanatoriu, a unor cereri 
lipsite de relevanţă pentru soluţionarea cauzei, de natură să ducă la prelungirea nejustificată a duratei procesului.  De altfel, 
este evident că aceasta este raţiunea avută în vedere de legiuitorul NCPC din moment ce, potrivit Art.473 alin.(2), instanţa de 
apel poate să dispună refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanţă, în cazul în care consideră că sunt 
necesare pentru soluţionarea cauzei, precum şi administrarea de probe noi propuse în condiţiile Art.472 alin.(2), articol care, 
de altfel, este preluat din actuala reglementare şi reformulat (Decizia nr.169/11.05.2002 a Curţii Constituţionale). 
227 Trimiterile repetate spre rejudecare au fost sancţionate de CEDO în cauza Cârstea şi Grecu vs. România, remarcându-se că 
cele trei trimiteri spre rejudecare „puteau continua la nesfârşit, întrucât nicio dispoziţie legală nu le putea pune capăt”. 
228 Art.126 alin.(1) NCPC prevede că: „Necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie invocată de părţi ori de 
către judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, dar nu mai târziu de 
terminarea cercetării procesului în faţa primei instanţe”. 
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altfel).229  Excepţia privind consimţământul apelantului de înrăutăţire a propriei situaţii în calea de atac 

este defavorabilă acestuia, motiv pentru care noul text legal va fi, în mare măsură, izolat ca 

aplicabilitate practică. 

(iii). Capitolul III „Căile extraordinare de atac” 

(a) Secţiunea 1 „Recursul” 

[Art.477-496] Noile prevederi aduc suficiente modificări în materia recursului, astfel încât 

calificarea recursului ca o veritabilă cale de atac extraordinară să fie reflectată efectiv în reglementare. 

Se prevede expres că unul din obiectivele acestei căi de atac este să supună ÎCCJ examinarea legalităţii 

hotărârilor judecătoreşti.  În consecinţă, NCPC stabileşte regula că ÎCCJ este instanţa competentă 

pentru soluţionarea recursului şi numai în cazurile anume prevăzute de lege, acesta se soluţionează de 

către instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea atacată. 

Una din cele mai importante noutăţi aduse în materia recursului este introducerea procedurii de filtrare 

a recursurilor, instituţie procedurală nouă, menită să asigure degrevarea instanţelor de recurs şi, în 

special, a ÎCCJ, de soluţionarea în procedura obişnuită a unui mare număr de recursuri care nu respectă 

cerinţele de formă şi de legalitate prevăzute în materia acestei căi de atac sau care au un caracter vădit 

nefondat. 

Procedura de depunere şi soluţionare a cererii de suspendare a executării hotărârii recurate este supusă 

unor reguli detaliate şi unor termene mult mai stricte decât în actuala reglementare, în vederea 

asigurării celerităţii. 

La fel ca şi în cazul apelului, termenul de declarare a recursului a fost mărit de la 15 la 30 zile, o 

modificare binevenită, actualul termen fiind prea scurt pentru a putea asigura, în toate cazurile, 

posibilitatea recurenţilor de a-şi pregăti în mod temeinic motivarea recursului. 

Se instituie sancţiunea nulităţii recursului în cazul când la cererea de recurs nu se ataşează dovada 

achitării taxei de timbru, împuternicirea avocaţială, sau, după caz, delegaţia consilierului juridic. 

[Impact]  În condiţiile în care competenţa de soluţionare a recursului va reveni, ca regulă, 

ÎCCJ, se prefigurează o creştere a costurilor şi a necesităţii de personal la această instanţă.  Un impact 

pozitiv va fi reprezentat de punerea în aplicare a prevederilor Art.477 alin.(3) NCPC, articol care are 

raţiunea de a asigura o practică judiciară unitară la nivel naţional.230  De altfel, noua reglementare este 

                                                      
229 De altfel, noua reglementare reprezintă parţial o revenire la o mai veche reglementare, anterioară modificării Art.296 CPC 
prin art.I pct.103 din O.U.G.nr.138/2000, respectiv art.I pct.43 din Legea nr.219/2005.  În actuala reglementare există 
excepţia consimţământului exprimat de apelant ori situaţia de aplicabilitate a dispoziţiilor care consacră apelul incident şi 
apelul provocat (Art.293 sau Art.2931 din CPC). 
230 Problema lipsei unei practici judiciare unitare a reprezentat de-a lungul timpului o reală problemă, care, în anumite cauze 
deduse judecăţii, şi-a găsit soluţionarea prin promovarea de recursuri în interesul legii.  Cu titlu de exemplu, menţionăm 
Decizia nr.33/09.06.2008, pronunţată de ÎCCJ, Secţiile Unite, în recursul în interesul legii, cu privire la acţiunile întemeiate 
pe dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, Decizia nr.32/02.06.2008 cu privire la caracterul 
evaluabil în bani al litigiilor civile şi comerciale având ca obiect constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial, 
constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea, rezilierea unor acte juridice privind drepturi patrimoniale, în scopul stabilirii 
competenţei materiale, Decizia nr.35/14.12.2009 privind admisibilitatea recursului declarat împotriva hotărârii prin care a fost 
soluţionată calea de atac a apelului, în situaţia în care recursul era singura cale de atac ce putea fi exercitată împotriva 
hotărârii primei instanţe etc. 
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menită să asigure ÎCCJ posibilitatea ca aceasta să îşi îndeplinească rolul constituţional, conform căruia 

„ÎCCJ asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit 

competenţei sale”.231 

Gradul de activitate al instanţelor de recurs (în special la nivelul ÎCCJ) şi deci costurile implicate de 

acesta vor trebui dimensionate astfel încât să se poată asigura desfăşurarea în condiţii optime a 

procedurii filtrării recursurilor, precum şi respectarea termenelor strânse prevăzute de Art.478 NCPC 

pentru soluţionarea cererii de suspendare a hotărârii recurate. 

Reintroducerea procedurii de filtrare a recursurilor va genera un impact important, atât din perspectivă 

financiar-bugetară, cât şi a resurselor umane necesar a fi alocate. 

[Art.477] Se indică hotărârile care pot fi atacate cu recurs şi cele care nu sunt supuse 

recursului.232  Se restrânge considerabil sfera hotărârilor care pot fi atacate cu recurs, ca urmare a unei 

majorări a plafonului valoric de 100.000 lei (cuprins în Art.2821 din CPC), până la 500.000 lei. 

[Art.478] Principiul celerităţii îşi găseşte aplicare şi în procedura de soluţionare a cererii de 

suspendare a executării hotărârii recurate, reglementată în mod mai detaliat în NCPC.  Astfel, cererea 

privind suspendarea executării se depune direct la instanţa de recurs (CPC permite depunerea cererii şi 

la instanţa de fond, odată cu motivele de recurs).233  Se instituie termene limită pentru soluţionarea, 

respectiv pronunţarea asupra cererii de suspendare, în sensul că cererea se judecă în termen de 10 zile 

de la primirea ei, iar pronunţarea va avea loc în 24 de ore de la judecată, faţă de dispoziţiile actualei 

reglementări care nu instituie termene de soluţionare a cererilor de suspendare a hotărârilor recurate.  

NCPC prevede că termenul de recurs şi motivare a recursului împotriva încheierii pronunţate în 

cererea de suspendare este de 5 zile de la pronunţare, precum şi că recursul se judecă de un alt 

complet, stabilit aleatoriu, în termen de 10 zile de la înregistrarea cererii, fără a se parcurge procedura 

filtrului reglementată de Art.487.  Pronunţarea asupra cererii de recurs împotriva hotărârii privind 

suspendarea executării se va face în 24 ore. 

Menţionăm că respectarea termenelor imperative, sus-menţionate pentru soluţionarea cererii de 

suspendare a executării hotărârii recurate şi a recursului împotriva încheierii pronunţate în cererea de 

suspendare va atrage costuri adiţionale şi necesităţi sporite de personal. 

[Art.479] Termenul de recurs este majorat de la 15 zile (termenul actual prevăzut de CPC) la 

30 de zile.  Potrivit Expunerii de motive, scopul urmărit de legiuitor este „asigurarea timpului necesar 

formulării unei cereri de recurs riguros fundamentate şi redactate corect din punct de vedere formal”. 

[Art.480] Ca elemente obligatorii ale cererii de recurs, Art.480 alin.(1) pct.1 prevede 

indicarea numelui, prenumelui şi domiciliului profesional al avocatului şi semnătura acestuia, sub 

sancţiunea nulităţii recursului.  Nulitatea recursului operează şi în cazul când la cererea de recurs nu se 

                                                      
231 Art.126 alin.(3) din Constituţie. 
232 Pot fi atacate cu recurs hotărârile date în apel, cele date, potrivit legii, fără apel, precum şi alte hotărâri în cazurile expres 
prevăzute de lege.  Nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate în cererile prevăzute la Art.92 pct.1 lit.a)-k), Art.93 pct.1 
lit.d), în cererile evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei inclusiv, precum şi hotărârile date de instanţele de apel în 
cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse  numai apelului. 
233 Cererea de suspendare trebuie formulată în acord cu dispoziţiile Art.82 alin.(2) şi alin.(3) din NCPC şi trebuie însoţită de o 
copie certificată a cererii de recurs (sau de o copie legalizată de pe dispozitivul hotărârii, dacă cererea se depune înainte de 
ajungerea dosarului la instanţa de recurs) şi de dovada depunerii cauţiunii prevăzute la Art.708. 
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ataşează dovada achitării taxei de timbru, împuternicirea avocaţială, sau, după caz, delegaţia 

consilierului juridic.  Aceste cerinţe sunt în strânsă legătură cu obligativitatea asistării părţii de către un 

avocat sau consilier juridic (Art.478 alin.(7), coroborat cu Art.82 alin.(3)). 

În ceea ce priveşte sancţiunea nulităţii, care este aplicabilă în cazul neataşării împuternicirii 

avocaţiale/delegaţiei consilierului juridic la cererea de recurs,  semnalăm o necorelare a dispoziţiilor 

Art.480 alin.(2) şi (3) cu cele ale Art.86 alin.(2) NCPC, care prevede că:  „Avocatul care a reprezentat 

sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea 

drepturilor supuse unui termen şi care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp şi poate, de asemenea, 

să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunţate” (subl.ns.).  Mai mult, Art.82 alin.(3) 

arată:  „La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, 

persoanele fizice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un 

avocat, în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor prevăzute la Art.13 alin.(2) […], iar Art.86 alin.(2) teza 

a II-a:  „Susţinerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri” (subl.ns.).  

Totodată, Art.81 alin.(1) prevede:  „Când instanţa constată lipsa dovezii calităţii de reprezentant a celui 

care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor.  Dacă acestea nu se 

acoperă, cererea va fi anulată”.  De aici, concluzia că recursul ar putea fi introdus de avocatul care a 

reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului, în etapa procesuală anterioară, chiar fără mandat, 

urmând ca acesta, până la termenul acordat de instanţă în acest sens, să acopere lipsa calităţii de 

reprezentant.  Or, Art.480 alin.(2) prevede expressis verbis sancţiunea nulităţii pentru neataşarea la 

cererea de recurs a împuternicirii avocaţiale, sancţiune care nu este corelată cu dispoziţiile Art.86 

alin.(2) sus-menţionate.  Din acest motiv, recomandăm analizarea de către legiuitor a oportunităţii 

modificării dispoziţiilor Art.480 alin.(2) NCPC în vederea corelării sale cu prevederile Art.86 alin.(2) 

NCPC, păstrându-se totodată regulile stricte menite să asigure disciplina procesuală necesară în 

materia recursului. 

[Art.482] În raport de prevederile actuale, se constată o reglementare per ansamblu mai 

restrictivă a motivelor de recurs, modificările cele mai importante fiind expuse pe scurt în cele de mai 

jos, după cum urmează:  (i) Art.482 pct.2 (corespunzător Art.304 pct.2 CPC) este extins la ipoteza în 

care judecătorul stabilit aleatoriu pentru soluţionarea cauzei a fost schimbat, cu încălcarea normelor 

aplicabile, pe parcursul judecăţii;  (ii) Art.482 pct.3 se referă la hotărâri date cu încălcarea competenţei 

unei alte instanţe, introducând condiţia suplimentară ca o astfel de competenţă să fie de ordine publică 

(actualmente Art.304 pct.3 CPC, modificat prin Legea nr.202/2010);  (iii) în redactarea Art.482 pct.5, 

nulitatea formelor de procedură are o arie mai largă de aplicabilitate, renunţându-se la condiţia 

vătămării prevăzută de CPC în Art.304 alin.(5);  (iv) pentru a fi casată, hotărârea trebuie să cuprindă 

„numai motive străine de natura pricinii” (Art.482 pct.6), spre deosebire de reglementarea actuală, care 

prevede ca motiv de casare, existenţa de „motive [...] străine de natura pricinii". 

NCPC indică alte două motive de casare suplimentare faţă de cele prevăzute de CPC:  (i) încălcarea 

autorităţii de lucru judecat (Art.482 pct.7);  (ii) încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept 

material (Art.482 pct.8).  Pe de altă parte, se elimină două motive de recurs, şi anume ipotezele 

reglementate de Art.304 pct.6 CPC („dacă instanţa a acordat mai mult decât s-a cerut, ori ceea ce nu s-
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a cerut”) şi respectiv Art.304 pct.8 CPC („când instanţa, interpretând greşit actul juridic dedus 

judecăţii, a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia”).234 

Ca o condiţie a admisibilităţii motivelor de recurs, se prevede (conform practicii) că acestea pot fi 

primite numai dacă nu au putut fi invocate în apel sau, deşi invocate în termen, instanţa de apel le-a 

respins sau nu s-a pronunţat asupra lor. 

[Art.483] Un alt element de noutate îl constituie instituirea sancţiunii nulităţii recursului în 

cazul în care motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute expres de lege (spre 

deosebire de prevederile CPC care sunt mai permisive, în sensul că indicarea greşită a motivelor de 

recurs nu atrage nulitatea recursului dacă dezvoltarea acestora face posibilă încadrarea lor într-unul din 

motivele prevăzute de CPC). 

[Art.484] Dispoziţiile privind depunerea apelului se aplică în mod corespunzător şi în cazul 

recursului, cu precizarea că termenul de depunere a întâmpinării la recurs este de 30 zile.  Se consacră 

obligativitatea ca întâmpinarea şi răspunsul la întâmpinare să fie semnate de avocatul părţii sau 

consilierul juridic.  În cadrul acestor acte procedurale, se dă posibilitatea părţilor să-şi exprime acordul 

cu privire la soluţionarea recursului de către completul de filtru prevăzut la Art.487, dar numai în 

situaţia în care recursul este admisibil în principiu. 

[Art.485] Recursul incident şi recursul provocat reprezintă instituţii noi, reglementate, însă, 

în aceleaşi condiţii ca în cazul apelului, prin trimitere la dispoziţiile similare ale art.466-468 şi 

respectiv Art.482 din NCPC. 

[Art.486] Spre deosebire de CPC, care permite depunerea înscrisurilor noi până la închiderea 

dezbaterilor, noile reglementări consacră obligativitatea depunerii înscrisurilor noi o dată cu cererea de 

recurs sau odată cu întâmpinarea, sub sancţiunea decăderii.  Cu toate acestea, NCPC prevede şi 

posibilitatea depunerii înscrisurilor noi până la primul termen de judecată când recursul se soluţionează 

în şedinţă publică.  Menţinerea limitării probelor noi permise în recurs la documente este firească, în 

contextul în care recursul, cale de atac extraordinară, nu este devolutiv.235 

[Art.487] Art.487 reintroduce procedura de filtrare a recursului, substanţial modificată faţă de 

reglementarea din O.U.G. nr.58/2003.  Această nouă procedură reprezintă principala modalitate prin 

care se încearcă asigurarea controlului de legalitate în cazuri temeinic justificate şi degrevarea rolului 

ÎCCJ.  În cuprinsul Art.487, NCPC detaliază procedura filtrării recursului, care presupune următoarele: 

(i) preşedintele instanţei sau preşedintele secţiei va primi dosarul de recurs şi-l va trimite unui 

complet format din 3 judecători; 

(ii) pe baza înscrisurilor din dosar, preşedintele completului va întocmi un raport (în termen de 30 

de zile de la repartizarea dosarului) privind admisibilitatea în principiu a recursului.  Aceasta 

presupune verificarea cerinţelor de formă a recursului, prevăzute sub sancţiunea nulităţii, a 

                                                      
234 Norma prevăzută şi de Art.487 pct.8 din NCPC constituie un temei legal prevăzut de Art.304 pct.9 CPC pentru 
modificarea hotărârii, cu precizarea că, în loc de sintagma „aplicarea greşită a normelor de drept material”, legiuitorul 
prevede „aplicarea greşită a legii”. 
235 Limitarea probaţiunii în recurs la proba cu înscrisuri a făcut obiectul mai multor decizii ale Curţii Constituţionale, Curtea 
conchizând că textul Art.305 din CPC (care, de altfel, are corespondent în Art.486 din NCPC) nu contravine dispoziţiilor 
Art.1 alin.(3), după cum nici ale Art.16 alin.(1) din Constituţie (Decizia nr.234/05.07.2001, Decizia nr.320/26.11.2002). 
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existenţei motivelor de ordine publică ce pot fi invocate în condiţiile Art.483 alin.(3), a 

caracterului vădit nefondat al recursului, precum şi analiza poziţiei doctrinei şi a jurisprudenţei 

Curţii Constituţionale, a ÎCCJ, a Curţii CEDO şi a CJUE, vizând soluţia dată prin hotărârea 

atacată; 

(iii) raportul se comunică părţilor care pot formula în scris un punct de vedere în termen de 10 zile 

de la comunicare; 

(iv) în cazul în care completul este în unanimitate de acord că recursul nu îndeplineşte cerinţele 

vizate de Art.487 alin.(3) sus-menţionate, instanţa anulează sau, după caz, respinge recursul prin 

decizie motivată, pronunţată fără citarea părţilor, care se comunică părţilor şi care nu este supusă 

niciunei căi de atac; 

(v) dacă raportul apreciază că recursul este admisibil, completul se pronunţă asupra fondului 

recursului, fără citarea părţilor, printr-o decizie definitivă care se comunică părţilor, în ipoteza în 

care problema de drept ridicată nu este controversată sau face obiectul unei jurisprudenţe 

constante a ÎCCJ; 

(vi) în cazul în care recursul nu poate fi soluţionat prin modalităţile prevăzute mai sus, completul va 

pronunţa, fără citarea părţilor, o încheiere de admitere în principiu a recursului şi va trimite 

dosarul pentru stabilirea aleatorie a altui complet şi a termenului de judecată în fond a 

recursului, cu citarea părţilor; 

(vii) dacă acest din urmă complet va aprecia, în unanimitate, că, în mod greşit, recursul a fost declarat 

admisibil în principiu, va sesiza completul de 9 judecători, care, cu citarea părţilor, va decide 

asupra admisibilităţii recursului printr-o hotărâre definitivă. 

[Art.490] În ceea ce priveşte soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa de recurs, dacă 

recursul este declarat admisibil, sunt consacrate următoarele soluţii:  admiterea recursului (şi, pe cale 

de consecinţă, casarea în tot sau în parte a hotărârii recurate), respingerea, anularea sau constatarea 

perimării recursului.  Se elimină, astfel, soluţia modificării hotărârii, menţinându-se soluţiile prevăzute 

în CPC privind admiterea, respingerea, anularea sau perimarea recursului. 

[Art.492] Referitor la soluţiile pe care le pot pronunţa alte instanţe de recurs, în NCPC nu 

există prevederea introdusă în CPC prin Art.I pct.30 din Legea nr.202/2010, potrivit căreia casarea cu 

trimitere nu poate fi dispusă de tribunale şi curţi de apel decât o singură dată în cursul procesului, o 

prevedere ce poate avea un impact pozitiv cu privire la instanţe şi care ar trebui inclusă în NCPC prin 

legea de punere în aplicare. 

[Art.493] Conform Art.493, hotărârea va cuprinde în considerente numai motivele de casare 

şi analiza acestora.  Dacă recursul se respinge fără a fi cercetat în fond ori se anulează/se constată 

perimarea lui, hotărârea pronunţată de instanţa de recurs va cuprinde numai motivarea soluţiei, fără a 

se evoca şi analiza motivelor de casare, aceste reguli constituind o derogare de la Art.419 alin.(1) lit.b) 

CPC privind menţiunile obligatorii ale hotărârii. 

[Art.496] În ceea ce priveşte principiul non reformatio in peius, reglementat expres de 

Art.496, sunt aplicabile dispoziţiile de la judecarea apelului, cu aceleaşi excepţii de la regulă:  (i) când 

recurentul consimte expres la aceasta sau  (ii) dacă se invocă motive de ordine publică de ordin 

material (şi nu procesual, cu excepţia cazului când legea prevede altfel). 
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(b) Secţiunea a 2-a „Contestaţia în anulare” 

[Art.497-502] Obiectul contestaţiei în anulare prevăzut în Art.497 priveşte hotărârile definitive, în 

cazul în care contestatorul nu a fost legal citat şi nici prezent la termenul când a avut loc judecata.236  

Chiar şi în acest caz, contestaţia este însă inadmisibilă dacă acest motiv putea fi invocat pe calea 

apelului sau a recursului. 

Cât priveşte hotărârile instanţelor de recurs, motivul privind necompetenţa absolută a instanţei de 

recurs sau încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei poate fi invocat cu condiţia ca acesta 

să fi făcut obiectul excepţiei corespunzătoare, pe care instanţa a respins-o ori a omis să se pronunţe 

asupra ei.  De asemenea, un motiv suplimentar de contestaţie în anulare îl constituie omisiunea 

instanţei de recurs, ori a instanţei de apel a cărei hotărâre nu mai poate fi atacată cu recurs, de a se 

pronunţa asupra unuia dintre recursuri, respectiv asupra unuia dintre apeluri. 

Astfel, în reglementarea NCPC, pe de o parte, sunt introduse motive suplimentare de contestaţie în 

anulare, iar, pe de altă parte, se renunţă la ipoteza reglementată de Art.317 alin.(2) din CPC, când 

motivul încălcării dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţă, invocat prin recurs, a fost 

respins pentru că erau necesare verificări de fapt sau dacă recursul a fost respins fără ca el să fi fost 

judecat în fond. 

Prin noua reglementare sunt consacrate garanţii suplimentare pentru asigurarea desfăşurării procedurii 

de contestaţie în anulare cu maximă celeritate.  Totodată, se reglementează, ca regulă, soluţionarea 

contestaţiei în anulare printr-o singură hotărâre, cu excepţia indicată în cuprinsul Art.502 alin.(3) teza a 

III-a NCPC. 

[Impact]  Reglementarea contestaţiei în anulare este mai riguroasă decât în CPC şi cuprinde 

unele modificări, însă nu de natură să producă vreun impact legal semnificativ ori asupra activităţii 

instanţelor de judecată. 

[Art.498] Contestaţia apare ca inadmisibilă dacă motivul nelegalei citări putea fi invocat pe 

calea apelului sau recursului.  Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită, dacă motivul a fost invocat 

prin cererea de recurs, iar instanţa l-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt incompatibile 

cu recursul sau dacă recursul, fără vina părţii, a fost respins fără a fi fost cercetat în fond.  Se 

reglementează expres regula potrivit căreia o hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestaţia în 

anulare nu mai poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă contestaţie în anulare, chiar dacă se invocă 

alte motive.  Aceasta spre deosebire de actuala reglementare care prevede că nu se poate face o nouă 

contestaţie în anulare pentru motive ce au existat la data formulării celei dintâi contestaţii, ceea ce 

înseamnă că ar putea fi formulată o nouă contestaţie pentru motive noi care nu au existat la data primei 

cereri. 

Cât priveşte condiţiile de admisibilitate a contestaţiei în anulare, noutatea o constituie relevanţa 

acordată culpei părţii în respingerea recursului fără a fi judecat în fond. 

                                                      
236 Aceasta spre deosebire de actuala reglementare în care obiectul contestaţiei în anulare este redus la hotărârile irevocabile, 
independent de motivul contestaţiei.  Mai mult, în redactarea NCPC, ipoteza Art.497 alin.(1) se explică prin raportare la 
Art.453 alin.(3), potrivit căruia: „Căile extraordinare de atac pot fi exercitate şi concomitent, în condiţiile legii”. 
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[Art.500] Art.500 NCPC reglementează mult mai restrictiv decât CPC termenul de 

introducere a contestaţiei în anulare, care este de 15 zile de la data când contestatorul a luat cunoştinţă 

de hotărâre dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă, dar indiferent dacă 

hotărârea atacată este sau nu susceptibilă de executare silită.  Acelaşi este şi termenul de motivare a 

contestaţiei în anulare, prevăzut sub sancţiunea nulităţii acesteia. 

[Art.502] Referitor la procedura de soluţionare a contestaţiei în anulare, NCPC reia 

dispoziţiile actualei reglementări privind soluţionarea contestaţiei în anulare, de urgenţă şi cu 

precădere.  Se instituie, totodată, regula potrivit căreia contestatorul va lua cunoştinţă de întâmpinare 

de la dosarul cauzei, astfel încât depunerea întâmpinării să nu se constituie într-un potenţial motiv de 

amânare a cauzei, aşa cum se întâmplă sub imperiul actualelor prevederi.  Dacă motivul de contestaţie 

este întemeiat, instanţa va pronunţa o singură hotărâre prin care va anula hotărârea atacată şi va 

soluţiona cauza.  Dacă, totuşi, soluţionarea cauzei la acelaşi termen nu este posibilă, instanţa va 

pronunţa o hotărâre de anulare a hotărârii atacate şi va fixa termen pentru soluţionarea cauzei printr-o 

nouă hotărâre.  În acest ultim caz, hotărârea de anulare nu poate fi atacată separat. 

(c) Secţiunea a 3-a „Revizuirea” 

[Art.503-507] Ca şi în cazul contestaţiei în anulare, reglementarea revizuirii este mai riguroasă 

decât în CPC şi cuprinde unele modificări, din care notabilă este lărgirea sferei şi motivelor de 

revizuire, reglementându-se, în raport cu anumite motive, şi posibilitatea revizuirii hotărârilor care nu 

evocă fondul (deci, spre deosebire de actuala reglementare, şi a celor pronunţate de o instanţă de 

recurs). 

[Impact]  Modificările introduse prin noua reglementare a revizuirii nu sunt de natură să 

producă vreun impact legal semnificativ ori asupra activităţii instanţelor de judecată. 

[Art.503] Sfera motivelor de revizuire, enumerate de Art.503 alin.(1) NCPC este în linii mare 

similară actualului Art.322 CPC.  Printre modificările conţinute de noua reglementare, ni se par de 

notat instituirea unei proceduri speciale de stabilire a existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni cu 

privire la pricină, în situaţia în care acest lucru nu se mai poate face printr-o hotărâre penală (pct.3), 

precum şi instituirea ca nou motiv de revizuire a situaţiei în care un judecător a fost sancţionat 

disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste 

împrejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză.  De asemenea, sub imperiul CPC erau supuse 

revizuirii hotărârile rămase definitive în apel sau prin neapelare şi hotărârile instanţelor de recurs care 

evocau fondul. 237  Noile prevederi consacră posibilitatea exercitării revizuirii şi în cazul hotărârilor 

judecătoreşti care nu evocă fondul, în câteva situaţii şi condiţii expres prevăzute de lege (Art.503 

alin.(2))238.  Se elimină însă, ca motiv de revizuire, includerea în dispozitivul hotărârii a unor dispoziţii 

                                                      
237 În doctrină s-a arătat că nu evocă fondul, de pildă, hotărârile prin care s-a respins recursul ca nefondat sau tardiv, 
hotărârile prin care s-a admis recursul şi s-a modificat hotărârea pentru greşita aplicare sau interpretare a legii, păstrându-se 
situaţia de fapt, hotărârile de casare intermediare prin care s-a admis recursul şi s-a casat cu reţinere sau cu trimitere ori cele 
prin care s-a admis apelul, s-a anulat sentinţa şi s-a fixat termen pentru evocarea fondului etc. 
238 Hotărârile care nu evocă fondul pot fi supuse revizuirii pentru următoarele motive:  „(i) un judecător care a luat parte la 
judecată, a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune privitoare la pricină sau dacă hotărârea s-a dat în temeiul unui înscris 
declarat fals în cursul ori în urma judecăţii, când aceste imprejurări au influenţat soluţia pronunţată în cauză;  (ii) un judecător 
a fost sancţionat disciplinar definitiv pentru exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă, dacă aceste împrejurări 
au influenţat soluţia pronunţată în cauză;  (iii) statul ori alte persoane juridice de drept public, minorii şi cei puşi sub 
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potrivnice ce nu se pot aduce la îndeplinire, aspect care poate fi soluţionat pe calea cererii de lămurire 

a dispozitivului. 

[Art.504] Sub aspectul competenţei instanţei, se menţine dispoziţia potrivit căreia cererea de 

revizuire se îndreaptă la instanţa care a pronunţat hotărârea a cărei revizuire se cere.  În cazul în care se 

invocă motive care atrag competenţe diferite, se menţionează expres că nu operează prorogarea de 

competenţă, codificându-se astfel soluţii deja exprimate în jurisprudenţă. 

[Art.505] O modificare importantă este reprezentată, în cazurile prevăzute de Art.505 alin.(1) 

pct.3,4,6 şi 7, de introducerea unui termen limită de 1 an pentru cererea de revizuire care începe să 

curgă de la diferite momente, în funcţie de motivul concret de revizuire (de la data rămânerii definitive 

a hotărârii penale, de la data rămânerii definitive a hotărârii de sancţionare disciplinară, de la data 

rămânerii definitive a hotărârii de casare, anulare sau schimbare, de la data dobândirii capacităţii 

depline de exerciţiu sau, după caz, de la înlocuirea tutorelui persoanei puse sub interdicţie, de la 

încetarea curatelei sau înlocuirea curatorului).  O noutate este şi prevederea expresă ce introduce 

obligaţia motivării cererii de revizuire înăuntrul termenului de revizuire, sub sancţiunea nulităţii 

acesteia. 

[Art.507] Referitor la procedura de soluţionare a revizuirii, NCPC reia dispoziţiile CPC 

privind soluţionarea acesteia potrivit dispoziţiilor aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată.  

Se instituie, totodată, regula potrivit căreia revizuentul va lua cunoştinţă de întâmpinare de la dosarul 

cauzei, astfel încât depunerea întâmpinării să nu se constituie într-un potenţial motiv de amânare a 

cauzei, aşa cum se întâmplă sub impactul actualelor prevederi ale CPC.  Se arată că dezbaterile sunt 

limitate la admisibilitatea revizuirii şi la faptele pe care se întemeiază.  Referitor la calea de atac ce se 

poate exercita împotriva hotărârilor date în urma judecării cererii de revizuire, se instituie posibilitatea 

atacării hotărârii pronunţate de ÎCCJ în faţa completului de 9 judecători din cadrul acestei instanţe. 

2.3.(c). Titlul III „Dispoziţii privind asigurarea unei practici judiciare unitare” 

(i). Capitolul I „Recursul în interesul legii” 

[Art.508-511] Legiuitorul NCPC accentuează rolul recursului în interesul legii de instrument 

pentru asigurarea unei practici judiciare unitare.  În acest sens, este lărgită sfera subiecţilor care pot 

declara recursul în interesul legii şi este instituită obligaţia acestora de a declanşa această procedură în 

cazul în care au cunoştinţă de existenţa unei practici neunitare.  În acelaşi timp, procedura de 

soluţionare este mai riguros reglementată, menţionându-se expres obligativitatea redactării unui raport 

care să cuprindă soluţiile diferite date problemei de drept şi argumentele pe care se fundamentează, 

jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a Curţii CEDO sau a CJUE, dacă este cazul, doctrina 

în materie, precum şi opinia specialiştilor consultaţi. 

                                                                                                                                                                      

interdicţie judecătorească ori cei puşi sub curatelă nu au fost apăraţi deloc sau au fost apăraţi cu viclenie de cei însărcinaţi să 
îi apere;  (iv) există hotărâri definitive potrivnice, date de instanţe de acelaşi grad sau de grade diferite, care încalcă 
autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri;  (v) partea a fost împiedicată să se înfăţiseze la judecată şi să înştiinţeze instanţa 
despre aceasta, dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa;  (vi) Curtea CEDO a constatat o încălcare a drepturilor sau 
libertăţilor fundamentale datorată unei hotărâri judecătoreşti, iar consecinţele grave ale acestei încălcări continuă să se 
producă”. 
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[Impact]  Modificările menţionate mai sus (în special lărgirea categoriei subiecţilor 

însărcinaţi cu declanşarea procedurii) sunt de natură să mărească, cel puţin pe termen scurt şi mediu, 

numărul recursurilor în interesul legii, ceea ce se va reflecta asupra volumului de activitate al ÎCCJ.  În 

acelaşi timp, un număr mai mare de decizii privind unificarea practicii judiciare va avea un impact 

legal pozitiv asupra activităţii de judecată. 

[Art.508] Noua reglementare, preluată şi de Legea nr.202/2010, lărgeşte categoria subiecţilor 

care pot formula recurs în interesul legii.  Astfel, pe lângă procurorul general al Parchetului de pe 

lângă ÎCCJ, pot introduce recurs în interesul legii şi colegiul de conducere al ÎCCJ, colegiile de 

conducere ale curţilor de apel, precum şi Avocatul Poporului.  Se constată că NCPC reglementează 

expres „îndatorirea” subiecţilor cărora le este recunoscută calitatea procesuală activă de a cere ÎCCJ să 

se pronunţe asupra chestiunilor de drept care au fost soluţionate diferit de instanţele judecătoreşti. 

[Art.509] Se menţionează expres ca şi condiţie de admisibilitate a recursului în interesul legii 

probarea faptului că problemele de drept care formează obiectul judecăţii au fost soluţionate în mod 

diferit prin hotărâri judecătoreşti definitive. 

Legea nr.202/2010, care a modificat CPC, a preluat aproape integral dispoziţiile din NCPC.  Astfel, se 

detaliază procedura de soluţionare a recursului în interesul legii, legea menţionată aducând modificări 

privind numărul judecătorilor implicaţi în soluţionarea recursului în interesul legii şi în redactarea 

raportului asupra acestui recurs.  Sub vechea reglementare, anterioară Legii nr.202/2010, recursul în 

interesul legii era soluţionat de Secţiile Unite ale ÎCCJ, fără obligativitatea redactării unui raport şi fără 

obligativitatea soluţionării într-un anumit termen prevăzut de lege.  Dimpotrivă, actualmente, ca şi în 

viitoarea reglementare a NCPC, raportul este obligatoriu şi cuprinde soluţiile diferite date problemei 

de drept şi argumentele pe care se fundamentează, jurisprudenţa relevantă a Curţii Constituţionale, a 

Curţii CEDO sau a CJUE, dacă este cazul, doctrina în materie, precum şi opinia specialiştilor 

consultaţi.  Recursul în interesul legii se judecă în cel mult 3 luni de la data sesizării instanţei, iar 

soluţia se adoptă cu cel puţin două treimi din numărul judecătorilor completului.  Nu se admit abţineri 

de la vot. 

[Art.511] Art.511 prevede că decizia se pronunţă numai în interesul legii şi nu are efecte 

asupra hotărârilor judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese, 

precum şi că dezlegarea dată problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data 

publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I.239 

                                                      
239 Curtea Constituţională s-a pronunţat asupra caracterului constituţional al deciziilor instanţei supreme date în interesul 
interpretării şi aplicării unitare a legii de instanţele judecătoreşti, statuând prin Decizia nr.528/02.12.1997 şi prin Decizia 
nr.93/11.05.2000 faptul că numai o practică judecătorească unitară poate concretiza principiul constituţional al egalităţii 
cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, deci inclusiv a autorităţii judecătoreşti, întrucât, acest principiu ar fi grav 
afectat dacă, în aplicarea uneia şi aceleiaşi legi, soluţiile instanţelor judecătoreşti ar fi diferite şi chiar contradictorii.  Curtea 
Constituţională a conchis că „interpretarea legilor este o operaţiune raţională, utilizată de orice subiect de drept, în vederea 
aplicării şi respectării legii, având ca scop clarificarea înţelesului unei norme juridice sau a câmpului său de aplicare.  
Instanţele judecătoreşti interpretează legea, în mod necesar, în procesul soluţionării cauzelor cu care au fost învestite.  În acest 
sens, interpretarea este faza indispensabilă procesului de aplicare a legii [...].  Complexitatea unor cauze poate conduce, 
uneori, la aplicări diferite ale legii în practica instanţelor de judecată.  Pentru a se elimina posibilele erori în calificarea 
juridică a unor situaţii de fapt şi pentru a se asigura aplicarea unitară a legii în practica tuturor instanţelor de judecată, a fost 
creată de legiuitor instituţia recursului în interesul legii.  Decizia de interpretare pronunţată în asemenea cazuri nu este extra 
lege şi, cu atât mai mult, nu poate fi contra legem”.  Mai mult, aşa cum s-a arătat în Hotărârea Curţii CEDO din 22.11.1995 
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(ii). Capitolul II „Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de 

drept” 

[Art.512-514] În Capitolul II din Titlul III al NCPC se reglementează o instituţie nouă referitoare 

la sesizarea ÎCCJ în vederea rezolvării de principiu a unei probleme de drept de care depinde 

soluţionarea unei cauze, problemă care nu a fost dezlegată unitar în practica instanţelor.  

Implementarea acestei instituţii vizează unificarea practicii judiciare şi înlăturarea hotărârilor 

contradictorii. 

[Impact]  Se impune analiza costurilor suplimentare şi a necesităţii de personal determinate 

de instituirea acestei noi proceduri la nivelul ÎCCJ, în condiţiile în care se poate presupune că se va 

apela în mod frecvent la această procedură. 

[Art.513] Art.513 reglementează în detaliu procedura de judecată în cazul sesizării ÎCCJ 

pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.  Aceasta presupune, în esenţă, următoarele: 

- sesizarea ÎCCJ se face, din oficiu sau la cererea părţilor, printr-o încheiere, care nu este supusă 

niciunei căi de atac şi care suspendă cauza până la pronunţarea hotărârii; 

- se întocmeşte un raport asupra problemei de drept supuse judecăţii, cu respectarea dispoziţiilor 

Art.510 alin.(5)-(8); 

- raportul va fi comunicat părţilor, care, în termen de cel mult 15 zile de la comunicare, pot 

depune, în scris, punctele lor de vedere privind problema de drept supusă judecăţii; 

- pentru situaţia în care problema de drept priveşte activitatea mai multor secţii ale ÎCCJ, 

preşedintele secţiei care a fost învestită o va transmite preşedintelui ÎCCJ şi preşedinţilor 

secţiilor interesate în soluţionarea problemei de drept, în vederea sesizării acestora şi a 

soluţionării problemei de drept, în şedinţă comună; 

- sesizarea se judecă fără citarea părţilor în cel mult 3 luni de la data învestirii secţiei, iar soluţia 

se adoptă cu jumătate plus unu din numărul judecătorilor prezenţi, fără a se admite abţineri de la 

vot. 

Considerăm că, prin reglementarea acestei noi instituţii, termenul de soluţionare a proceselor în care 

apar chestiuni de drept contradictorii se va prelungi, ca urmare a faptului că, până la clarificarea 

acestor chestiuni, soluţionarea cauzei va fi suspendată.  Cu toate acestea, este posibil ca efectul benefic 

al procedurii să depăşească inconvenientul prelungirii duratei proceselor.  De asemenea, remarcăm că, 

pentru a se evita prelungirea nejustificată a soluţionării cauzelor, NCPC (Art.513 alin. (7) şi Art.511 

alin. (3)) prevede termene rezonabile pentru pronunţarea, motivarea şi publicarea hotărârii prealabile 

pentru dezlegarea problemei de drept. 

[Art.514] Pentru asigurarea eficacităţii acestui nou mecanism, se va acorda deciziei ÎCCJ 

caracter obligatoriu atât pentru instanţa ce a adresat solicitarea de dezlegare a problemei de drept, cât şi 

pentru toate celelalte instanţe.  În acelaşi scop, sunt prevăzute formalităţi de publicitate care să 

                                                                                                                                                                      

(cauza “C.R. contra Regatului Unit”), „oricât de clar ar fi textul unei dispoziţii legale, în orice sistem juridic există, în mod 
inevitabil, un element de interpretare judiciară […]”. 
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garanteze accesul instanţelor şi justiţiabililor la soluţia ÎCCJ, în sensul că aceasta va fi publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I. 

2.3.(d). Titlul IV „Contestaţia privind tergiversarea procesului” 

[Art.515-519] Titlul al IV-lea reglementează instituţia contestaţiei privind tergiversarea 

procesului, o instituţie nouă, introdusă în scopul evitării prelungirii nejustificate a duratei proceselor.240 

[Impact]  În ansamblul său, procedura se doreşte a avea un rol important în accelerarea 

judecăţii cauzelor, deşi există riscul încărcarea rolului instanţelor cu astfel de contestaţii.  În acest sens, 

se impune evaluarea costurilor suplimentare determinate de instituirea unei noi proceduri.  Noua 

procedură are incidenţă şi sub aspectul impactului pe resurse umane prin suplimentarea de personal, în 

judecarea căii de atac a plângerii. 

[Art.515] Art.515 stabileşte expres cazurile în care oricare dintre părţi, precum şi procurorul, 

pot formula contestaţie, şi anume  (i) când legea stabileşte un termen de finalizare a unei proceduri, de 

pronunţare ori de motivare a unei hotărâri, însă acest termen s-a împlinit fără rezultat;  (ii) când 

instanţa a stabilit un termen în care un participant la proces trebuia să îndeplinească un act de 

procedură, iar acest termen s-a împlinit, însă instanţa nu a luat, faţă de cel care nu şi-a îndeplinit 

obligaţia, măsurile prevăzute de lege;  (iii) când o persoană ori o autoritate care nu are calitatea de 

parte a fost obligată să comunice instanţei, într-un anumit termen, un înscris sau date ori alte informaţii 

rezultate din evidenţele ei şi care erau necesare soluţionării procesului, iar acest termen s-a împlinit, 

însă instanţa nu a luat, faţă de cel care nu şi-a îndeplinit obligaţia, măsurile prevăzute de lege;  (iv) 

când instanţa şi-a nesocotit obligaţia de a soluţiona cauza într-un termen optim şi previzibil prin 

neluarea măsurilor stabilite de lege sau prin neîndeplinirea din oficiu, atunci când legea o impune, a 

unui act de procedură necesar soluţionării cauzei, deşi timpul scurs de la ultimul său act de procedură 

ar fi fost suficient pentru luarea măsurii sau îndeplinirea actului. 

[Art.516] Art.516 prevede posibilitatea retragerii contestaţiei, precum şi interdicţia reiterării 

ei, odată ce aceasta a fost retrasă. 

[Art.517-518] Art.517-518 din NCPC reglementează procedura de soluţionare a contestaţiei şi a 

plângerii împotriva încheierii de respingere a contestaţiei.  Astfel, contestaţia se formulează în scris 

(sau verbal, în şedinţă) şi se depune la instanţa învestită cu judecarea cauzei, urmând a se soluţiona de 

îndată sau cel mult în termen de 5 zile, fără citarea părţilor.  Remarcăm însă că nu se prevede un 

termen de motivare a hotărârii, similar cu cel prevăzut în cazul hotărârii date în plângerea împotriva 

încheierii prin care s-a respins contestaţia, termen de natură să răspundă scopului instituţiei introduse.  

Din acest motiv, recomandăm analizarea utilităţii acestui aspect de către legiuitor şi, eventual, 

completarea dispoziţiilor Art.517 alin.(3).  Conform informaţiilor primite de la Beneficiar, acest aspect 

este în prezent analizat în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea Proiectului LPA NCPC. 

Se prevede expres că formularea contestaţiei nu suspendă soluţionarea cauzei (Art.517 alin.(2)).  Cât 

priveşte soluţiile pe care le poate pronunţa instanţa, acestea sunt  (i) admiterea contestaţiei, printr-o 

                                                      
240 Necesitatea introducerii normelor privind accelerarea judecaţii cauzei se impune ca urmare a numărului ridicat al 
condamnărilor României la Curtea CEDO.  Cu titlu de exemplu, Hotărârea din 22.11.2007 privind cauza Concept Ltd SRL şi 
Manole împotriva României, Hotărârea din 02.11.2006 privind cauza Matica împotriva României, Hotărârea din 02.11.2006 
privind cauza Mihăescu împotriva României. 
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încheiere nesupusă niciunei căi de atac, prin care instanţa ia de îndată măsurile necesare înlăturării 

situaţiei care a provocat tergiversarea judecăţii sau  (ii) respingerea contestaţiei printr-o încheiere 

împotriva căreia contestatorul poate face plângere în termen de 3 zile de la comunicare.  Plângerea se 

depune la instanţa care a pronunţat încheierea, care o va înainta de îndată, pentru soluţionare, instanţei 

ierarhic superioare.  Sub acest aspect, considerăm că ar fi fost oportun ca, pentru evitarea încercărilor 

de tergiversare din partea părţilor de rea-credinţă, să se prevadă că soluţionarea plângerii nu necesită 

înaintarea dosarului către instanţa superioară, fiind suficientă trimiterea unei copii certificate a 

acestuia.  Conform informaţiilor prezentate de către Beneficiar, acest aspect este în prezent analizat în 

cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea Proiectului LPA NCPC. 

Când procesul se judecă la ÎCCJ, plângerea se soluţionează de un alt complet al aceleiaşi secţii 

(Art.517 alin.(5)). 

Plângerea împotriva încheierii prin care s-a respins contestaţia se soluţionează în termen de 10 zile de 

la primirea dosarului, în complet format din 3 judecători.  Judecata se face fără citarea părţilor, printr-o 

hotărâre care nu este supusă niciunei căi de atac, ce trebuie motivată în termen de 5 zile de la 

pronunţare. 

Dacă instanţa ierarhic superioară va aprecia că plângerea este întemeiată, va dispune ca instanţa care 

judecă procesul să îndeplinească actul de procedură sau să ia măsurile legale necesare, arătând care 

sunt acestea şi stabilind, când este cazul, un termen pentru îndeplinirea lor.  În toate cazurile, instanţa 

care soluţionează plângerea nu va putea da îndrumări şi nici nu va putea oferi dezlegări asupra unor 

probleme de fapt sau de drept care să anticipeze modul de soluţionare a pricinii ori care să aducă 

atingere libertăţii judecătorului cauzei de a hotărî, conform legii, cu privire la soluţia ce trebuie dată 

procesului. 

Având în vedere raţiunea reglementării acestei contestaţii, credem că textele incidente din NCPC 

consacră o procedură de un formalism excesiv (de pildă, compunerea completului din 3 judecători). 

[Art.519] Atunci când contestaţia sau plângerea a fost făcută cu rea-credinţă, autorul acesteia 

poate fi obligat la plata unei amenzi judiciare de la 500 lei la 2.000 lei, precum şi la plata de 

despăgubiri, la cererea părţii interesate, pentru repararea prejudiciului cauzat prin introducerea 

contestaţiei sau plângerii. 

2.4. Cartea a III-a „Procedura necontencioasă judiciară” 

2.4.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.520-530] Cartea a III-a, Titlul I, reglementează dispoziţiile generale privind procedura 

necontencioasă judiciară, prezentând, în plus faţă de actuala reglementare, detalii privind desfăşurarea 

procedurii de judecare a cererilor necontencioase, dar şi unele modificări, cea mai importantă fiind cea 

privind schimbarea căii de atac. 

[Impact]  Calea de atac împotriva încheierii pronunţate într-o cerere necontencioasă este 

apelul, şi nu recursul, ca în reglementarea actuală, impactul rezultat din această modificare urmând a 

se răsfrânge în special la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, care nu vor mai judeca în complet de 

trei, ci de doi judecători. 
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[Art.525] Reglementarea este nouă, CPC neconţinând detalii privind desfăşurarea procedurii 

de judecată a cererilor necontencioase.  Ca regulă, şi spre deosebire de prevederile CPC potrivit cărora, 

în lipsa unei prevederi exprese, judecata cererii necontencioase are loc în şedinţă publică (Art.121 

alin.(1) CPC), conform NCPC atât cererea, cât şi apelul împotriva încheierii pronunţate asupra cererii, 

se judecă deopotrivă în camera de consiliu, cu citarea părţilor, dacă legea o impune.241  De asemenea, 

spre deosebire de CPC, NCPC conferă instanţei dreptul de a dispune, din oficiu, orice măsuri utile 

cauzei. 

Ca şi în reglementarea CPC, NCPC prevede că judecătorul are libertatea de a aprecia asupra necesităţii 

citării părţilor atunci când citarea nu este obligatorie potrivit legii.  Se instituie posibilitatea ca instanţa 

să se poată pronunţa prin încheiere, în raport de toate împrejurările de fapt şi de drept ale cauzei, chiar 

dacă ele nu au fost invocate în cerere sau pe parcursul procedurii. 

[Art.527] Încheierea prin care se încuviinţează cererea este executorie şi este supusă numai 

apelului (CPC prevede calea de atac a recursului), cu excepţia celei pronunţate de ÎCCJ, care este 

definitivă.  Termenul de apel curge, pentru partea care nu a fost citată la soluţionarea cererii, de la data 

la care acea parte a luat cunoştinţă de încheiere, dar nu mai târziu de un an de la data pronunţării. 

[Art.530] Art.530 prevede ca noutate faptul că procedura necontencioasă se aplică şi în 

cazurile în care legea dă în competenţa preşedintelui instanţei luarea unor măsuri cu caracter 

necontencios, cazuri în care preşedintele trebuie să pronunţe încheierea în termen de cel mult 5 zile de 

la primirea cererii (în CPC termenul era de 3 zile), încheierea fiind supusă apelului, şi nu recursului, ca 

în reglementarea actuală. 

2.4.(b). Titlul II „Dispoziţii speciale” 

[Art.531-532] Titlul II al Cărţii a III-a prevede norme speciale cu privire la eliberarea de copii de 

pe hotărâri şi de pe alte înscrisuri.  În plus faţă de CPC se prevede că terţii pot obţine, cu încuviinţarea 

preşedintelui, şi copii de pe înscrisurile aflate la dosar (în Art.148 CPC erau menţionate doar copiile de 

pe rapoartele de expertiză, încheieri şi declaraţii de martori). 

Art.532 conţine o reglementare nouă, care formalizează modalitatea de eliberare a bunurilor/sumelor 

de bani/altor titluri sau valori consemnate (altele decât cauţiunile, reglementate la Art.1049 NCPC) ori 

păstrate la instanţă sau în custodia altei persoane.  Cererea se va soluţiona prin încheiere executorie, 

dată în camera de consiliu, cu citarea părţilor, dacă instanţa consideră necesar. 

2.5. Cartea a IV-a „Despre arbitraj” 

[Art.533–612] Cartea a IV-a este structurată în 5 titluri, cu privire la dispoziţii generale privind 

arbitrajul (Art.533-539), convenţia arbitrală (Art.540-546), tribunalul arbitral (Art.547-562), procedura 

arbitrală (Art.563-604) şi executarea hotărârii arbitrale (Art.605-612). 

[Impact]  Impactul asupra sistemului judiciar se manifestă în privinţa aspectelor în care 

instanţele de judecată intervin în procedura arbitrajului, precum şi în extinderea domeniului litigiilor a 

căror soluţionare poate fi supusă arbitrajului.  Se elimină calea de atac ce putea fi declarată împotriva 

hotărârilor prin care instanţa dispune înlăturarea piedicilor din calea desfăşurării arbitrajului, precum şi 

                                                      
241 În acest sens, şi Decizia nr.XV/2008, pronunţată în interesul legii, publicată în Monitorul Oficial nr.866/22.12.2008. 
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calea de atac împotriva hotărârilor prin care au fost soluţionate cererile de instituire a măsurilor 

asigurătorii, consecinţa fiind degrevarea curţilor de apel de soluţionarea recursurilor declarate în aceste 

materii. 

Se instituie competenţa exclusivă a curţilor de apel în judecarea acţiunilor în anularea hotărârilor 

arbitrale, iar hotărârea de admitere a acţiunii în anulare devine definitivă, fiind deci eliminată calea de 

atac a recursului şi, în consecinţă, degrevată ÎCCJ de soluţionarea acesteia.  Nu se precizează însă 

caracterul definitiv al hotărârii curţii de apel de respingere a acţiunii în anulare. 

În ceea ce priveşte arbitrajul în sine, modificările demne de semnalat sunt extinderea sferei litigiilor 

arbitrabile prin eliminarea actualei referinţe la litigiile patrimoniale, (reglementare ce ar putea avea ca 

efect indirect degrevarea instanţelor judecătoreşti de judecarea unor litigii nepatrimoniale, şi 

eliminarea cerinţei cetăţeniei române a arbitrilor. 

2.5.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.533-539] Titlul I conţine câteva dispoziţii de principiu referitoare la obiectul arbitrajului, 

tribunalul arbitral, regulile arbitrale, reprezentarea părţilor şi intervenţia instanţei. 

O primă noutate este lărgirea sferei litigiilor care fac obiectul arbitrajului, fiind menţinută norma care 

indică litigiile exceptate de la arbitraj, însă eliminată referirea la litigiile patrimoniale. 

De asemenea, se consacră dreptul persoanelor juridice de drept public de a încheia convenţii arbitrale 

numai dacă sunt autorizate prin lege sau prin convenţii internaţionale la care România este parte. 

O altă reglementare nouă este şi cea prin care, cu privire la reprezentarea părţilor în arbitraj, se prevede 

că împuternicirea avocaţială dată potrivit legii „valorează alegerea domiciliului sau, după caz, a 

sediului procesual la avocat, dacă în cuprinsul acesteia nu se prevede altfel”;  o astfel de împuternicire 

conferă avocatului „dreptul de a exercita opţiunile cu privire la caducitatea arbitrajului potrivit 

Art.5606, precum şi de a solicita ori de a accepta prelungirea termenului arbitrajului”.  Această 

prevedere va trebui însă să ţină seama de ceea ce Statutul profesiei de avocat emis în aplicarea Legii 

nr.51/1995, mai precis Art.127 (referitor la elementele pe care trebuie să le cuprindă contractul de 

asistenţă juridică) şi Art.131 (referitor la întinderea puterilor pe care clientul le conferă avocatului, în 

baza contractului de asistenţă juridică, prevăzute în mod expres în acesta) din Statutul profesiei de 

avocat. 

NCPC aduce modificări cu privire la competenţa instanţei care poate interveni pentru înlăturarea 

eventualelor piedici ce s-ar ivi în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului.  Astfel, dacă în CPC 

competenţa revine instanţei care ar fi fost competentă să judece litigiul în fond, sub noile reglementări 

competenţa aparţine tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.  Instituirea unei instanţe 

unice, tribunalul de la locul arbitrajului, are ca scop înlăturarea inconvenientelor privind împărţirea 

competenţei între instanţele de grad diferit.  Pentru asigurarea celerităţii soluţionării acestor cauze, s-a 

dispus prin NCPC ca aceste cereri să fie soluţionate de urgenţă şi cu precădere, iar hotărârea 

pronunţată de tribunal să nu fie supusă vreunei căi de atac, spre deosebire de actuala reglementare, 

unde aceasta este supusă recursului. 
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2.5.(b). Titlul II „Convenţia arbitrală” 

[Art.540-546] Referitor la convenţia arbitrală, principiul redactării în formă scrisă a convenţiei 

arbitrale, sub sancţiunea nulităţii, este păstrat.  Totuşi, NCPC adaugă câteva reguli cu privire la tipurile 

de documente prin care convenţia arbitrală poate fi încheiată („condiţia formei scrise se consideră 

îndeplinită atunci când recurgerea la arbitraj a fost convenită prin schimb de corespondenţă, indiferent 

de forma acesteia, sau schimb de acte procedurale, ori când existenţa ei a fost pretinsă în scris de una 

dintre părţi şi nu a fost contestată de cealaltă”) şi impune forma autentică notarială a convenţiei 

arbitrale atunci când aceasta se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau 

constituirea unui drept real asupra unui bun imobil, lipsa formei autentice notariale fiind sancţionată cu 

nulitatea absolută a convenţiei arbitrale.  Pe lângă deosebitul formalism al soluţiei adoptate de NCPC, 

semnalăm şi faptul că ea nu este corelată cu Art.263 NCPC, din care rezultă că forma autentică nu este 

neapărat şi „notarială”. 

De asemenea, legiuitorul instituie prezumţia existenţei convenţiei arbitrale dacă reclamantul 

formulează o cerere de arbitrare, iar pârâtul nu ridică, la primul termen la care a fost citat, obiecţiuni cu 

privire la aceasta. 

Conţinutul clauzei compromisorii reglementat de NCPC comportă modificări faţă de regulile din CPC, 

în sensul că aceasta trebuie să conţină, sub sancţiunea nulităţii, numele arbitrilor sau modalitatea de 

numire a lor, cu precizarea că, în cazul arbitrajului instituţionalizat, este suficientă referirea la regulile 

de procedură ale instituţiei care organizează arbitrajul.  Spre deosebire de CPC, noile prevederi 

instituie regula de interpretare a clauzei compromisorii, arătându-se că „în caz de îndoială, clauza 

compromisorie se interpretează în sensul că se aplică tuturor neînţelegerilor care derivă din contractul 

sau din raportul juridic la care ea se referă”. 

Art.544 reglementează eficacitatea clauzei compromisorii, prevăzând că încheierea procedurii arbitrale 

cu sau fără pronunţarea unei hotărâri asupra fondului cauzei nu aduce atingere eficacităţii convenţiei 

arbitrale, sub forma clauzei compromisorii, care va rămâne valabilă şi va servi drept temei pentru orice 

nouă procedură arbitrală ce va fi declanşată în temeiul acesteia pentru soluţionarea oricărui litigiu 

apărut între părţi derivând din contractul principal.  Se codifică astfel aspecte reţinute în doctrină şi 

jurisprudenţă privind eficacitatea clauzei compromisorii.242 

                                                      
242 Astfel, în practica instanţei arbitrale, eficacitatea clauzei compromisorii a fost consacrată în mai multe speţe, cu titlu de 
exemplu în ipoteza în care părţile au stabilit că „orice litigiu care decurge din sau în legătură cu contractul, inclusiv privind 
validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, va fi soluţionat pe cale amiabilă de către Curtea de Arbitraj de pe 
lângă Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti, cu aplicarea Regulilor de procedură ale Curţii” (în acest sens, sentinţa 
arbitrală nr.101/31.03.2006, nepublicată, sentinţa arbitrală nr.134/18.05.2006, nepublicată, sentinţa arbitrală 
nr.165/23.06.2006, nepublicată, citate în Revista Română de Arbitraj nr.3, iulie-septembrie 2008, Bucureşti, 
Rentrop&Straton, Bucureşti, pag.24-25).  În aplicarea principiului eficacităţii clauzei compromisorii s-a arătat că „deşi 
deficitară din punct de vedere al modului de redactare, din clauza compromisorie rezultă următoarele:  a). intenţia 
indubitabilă a părţilor de a soluţiona orice litigiu pe cale arbitrală (cu excluderea instanţelor judecătoreşti statale);  b). 
obligaţia părţilor ca, înainte de a sesiza instanţa de arbitraj convenită, să încerce soluţionarea litigiului pe cale amiabilă;  c). 
instanţa de arbitraj competentă ar fi cea care funcţionează pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti 
[…]”. 
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2.5.(c). Titlul III „Tribunalul arbitral” 

[Art.550-562] Art.550-562 reglementează aspecte privind numirea arbitrilor (Art.550), acceptarea 

sarcinii de arbitru (Art.551), numirea supraarbitrului (Art.552), numirea arbitrilor de către instanţă 

(Art.553), incompatibilitatea arbitrilor (Art.554), cererea de recuzare (Art.555), înlocuirea arbitrilor 

(Art.556), răspunderea arbitrilor (Art.557), constituirea tribunalului arbitral (Art.558), termenul 

arbitrajului (Art.559), caducitatea arbitrajului (Art.560), locul arbitrajului (Art.561), limba arbitrajului 

(Art.562).  Cele mai importante modificări aduse prin Art.550-562 din NCPC sunt, în esenţă, 

următoarele: 

- se elimină condiţia cetăţeniei române pentru arbitri; 

- în noua reglementare, desemnarea arbitrului supleant devine obligatorie (Art.550 alin.(5)); 

- spre deosebire de CPC, Art.551 prevede modalităţile prin care se comunică părţilor acceptarea 

însărcinării de arbitru (fax, poştă electronică şi alte mijloace ce asigură transmiterea textului); 

- pentru a nu se întrerupe cursul arbitrajului prin cereri abuzive de recuzare, materia 

incompatibilităţii arbitrilor conţine trimiteri la dreptul comun, unde reglementarea este foarte 

strictă.  Astfel, cauzele care pun la îndoială imparţialitatea şi independenţa arbitrilor sunt expres 

prevăzute de lege(Art.554); 

- competenţa în materia soluţionării cererii de recuzare a arbitrilor se modifică, indicându-se 

tribunalul în circumscripţia căruia are loc arbitrajul, şi nu instanţa care ar fi fost competentă să 

judece litigiul în fond, ca în actuala reglementare (Art.555); 

- dacă în actuala reglementare se prevede un termen de 5 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 2 

luni, noile prevederi stabilesc că termenul de soluţionare a litigiului este de 6 luni, cu 

posibilitatea prelungirii o singură dată, cu cel mult 3 luni (Art.559); 

- se reglementează în mod expres sancţiunea caducităţii arbitrajului pentru depăşirea termenului 

de soluţionare a litigiului (Art.560).  În actuala reglementare, trecerea termenului prevăzut de 

lege nu poate constitui motiv de caducitate, cu excepţia situaţiei în care una dintre părţi a 

notificat celeilalte părţi şi tribunalului arbitral, până la primul termen de înfăţişare, că înţelege să 

invoce caducitatea, neexistând o obligaţie impusă de lege părţilor de a declara dacă înţeleg sau 

nu să invoce caducitatea.  În ceea ce priveşte limba arbitrajului, se reglementează aspecte 

reţinute în doctrină şi jurisprudenţă şi regăsite, de altfel, şi în Regulile de Procedură Arbitrală. 

2.5.(d). Titlul IV „Procedura arbitrală” 

[Art.563-598] Reglementarea procedurii arbitrale în cadrul Titlului IV al Cărţii a IV-a este 

realizată de o manieră care, aşa cum declară iniţiatorii modificărilor, a avut drept obiectiv 

transformarea arbitrajului într-o alternativă atrăgătoare la soluţionarea litigiilor de către instanţele 

judecătoreşti şi care să conducă la o scădere a volumului de activitate a acestora.  În acest scop, în 

afara extinderii sferei litigiilor arbitrabile, noua reglementare a procedurii arbitrale este mult mai 

flexibilă, mai clară, mai detaliată, atât în ceea ce priveşte modalitatea sesizării tribunalului arbitral, cât 

şi în ceea ce priveşte judecata şi pronunţarea hotărârii arbitrale. 
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(i). Capitolul I „Sesizarea tribunalului arbitral” 

[Art.563-566] Pentru o mai corectă sistematizare, NCPC reglementează sesizarea tribunalului 

arbitral în cadrul Titlului IV al Cărţii a IV-a, intitulat „Procedura arbitrală”, spre deosebire de actuala 

reglementare, unde cele două reglementări sunt tratate în capitole distincte.  NCPC păstrează, în cea 

mai mare parte, regulile din CPC, privind obligativitatea menţionării codului numeric personal sau, 

după caz, a codului unic de înregistrare sau a codului de identificare fiscală în cererea de arbitrare 

(Art.563), precum şi condiţia legalei citări a părţii pentru primul termen de judecată pentru a se putea 

invoca excepţii şi alte mijloace de apărare, sub sancţiunea decăderii (Art.565). 

(ii). Capitolul II „Judecata” 

[Art.567-585] Art.567-585 consacră într-o manieră mai riguroasă decât CPC regulile de judecată 

propriu-zise, şi anume regulile de procedură aplicabile (Art568), comunicarea actelor de procedură 

(Art.569), verificarea dosarului (Art.570), verificarea competenţei (Art.570), termenul de citare 

(Art.572), participarea terţilor (Art.573), absenţa unei părţi (Art.574), solicitarea judecării în lipsă 

(Art.575), absenţa ambelor părţi (Art.576), măsurile asigurătorii (Art.577), sarcina probei (Art.578), 

propunerea probelor (Art.579), administrarea probelor (Art.580), audierea martorilor şi experţilor 

(Art.581), informaţiile deţinute de autorităţile publice (Art.582), aprecierea probelor (Art.583), cererile 

şi excepţiile (Art.584), încheierea de şedinţă (Art.585). 

Se face trimitere la principiile fundamentale ale procesului civil care guvernează deopotrivă şi judecata 

arbitrală, alături de regulile speciale de procedură aplicabile. 

Noile prevederi reglementează mai precis modul în care tribunalul arbitral îşi verifică din oficiu 

competenţa, precum şi faptul că hotărârea prin care se declară necompetent nu este supusă acţiunii în 

anulare, pentru a favoriza soluţionarea mai rapidă a litigiului (Art.571). 

În ceea ce priveşte dezbaterea litigiului în lipsa unei părţi, NCPC modifică termenul în care partea 

absentă la dezbateri poate să solicite amânarea cauzei, respectiv 3 zile înainte de data dezbaterii, spre 

deosebire de CPC, în care termenul limită este „preziua judecăţii" (Art.574). 

O noutate în materie o constituie posibilitatea ca martorii să fie audiaţi şi la locuinţa sau la locul unde 

îşi desfăşoară activitatea (Art.581 alin.(2)). 

NCPC prevede că tribunalul arbitral poate solicita informaţii scrise autorităţilor publice în legătură cu 

actele şi acţiunile acestora care sunt necesare pentru soluţionarea cauzei (Art.582).  În lipsa unei atare 

prevederi în legislaţia actuală, Art.175 CPC (conform căruia instanţa de judecată poate dispune 

aducerea unui înscris dacă acesta se află în păstrarea unei autorităţi) a fost aplicat de tribunalele 

arbitrale prin analogie.  Scopul noii reglementări este totuşi diferit, solicitarea tribunalului arbitral 

vizând obţinerea de „informaţii scrise” în legătură cu documentele şi activitatea unei asemenea 

autorităţi.  În cazul în care autoritatea publică refuză să predea aceste informaţii scrise, arbitrii sau 

părţile se pot adresa curţii competente potrivit Art.292 alin.(2) NCPC.  Art.582 alin.(2) prevede, printr-

o normă de trimitere la Art.292 alin.(2) NCPC, cazurile în care autoritatea publică poate refuza 

transmiterea acestor informaţii, respectiv  dacă acestea se referă la apărarea naţională, siguranţa 

publică sau relaţiile diplomatice.  Dacă autoritatea publică refuză transmiterea informaţiilor, deşi nu 

sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus, părţile sau arbitrii pot solicita intervenţia tribunalului 

competent, indicat la Art.539 din NCPC. 
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Cât priveşte termenul limită al invocării excepţiei privind existenţa şi validitatea convenţiei arbitrale, 

constituirea tribunalului arbitral, limitele însărcinării arbitrilor şi desfăşurarea procedurii, noua 

reglementare aduce modificări, în sensul înlocuirii sintagmei „primul termen de înfăţişare” (Art.35812 

CPC) cu „primul termen de judecată la care partea a fost legal citată”(Art.584). 

În sfârşit, NCPC introduce regula, existentă şi în dreptul comun, potrivit căreia neregularităţile 

procedurale neinvocate în termen se acoperă (Art.584 alin.(3)). 

(iii). Capitolul III „Cheltuielile arbitrale” 

[Art.586-591] Art.586-591 reglementează onorariul arbitrilor (Art.587), plata anticipată a 

cheltuielilor (Art.588), verificarea cheltuielilor (Art.589), plata onorariilor (Art.590), regularizarea 

cheltuielilor (Art.591).  Potrivit NCPC, instanţa competentă să verifice onorariile şi celelalte cheltuieli 

arbitrale, precum şi modalitatea de consemnare, de avansare sau de plată, este tribunalul în 

circumscripţia căruia are loc arbitrajul, şi nu instanţa care ar fi fost competentă să judece litigiul în 

fond, aşa cum prevede CPC. 

(iv). Capitolul IV „Hotărârea arbitrală” 

[Art.592-598] Printre modificările prevăzute de NCPC în materia hotărârilor arbitrale se prevede 

în primul rând că pronunţarea trebuie să fie precedată de „deliberarea în secret a arbitrilor”, 

eliminându-se sintagma „deliberarea în secret, cu participarea tuturor arbitrilor în persoană” (subl.ns.), 

existentă în actuala reglementare. 

Art.594 alin.(2) reglementează situaţia în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de 

transferul dreptului de proprietate şi/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, caz în 

care hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei sau notarului public pentru a obţine, după caz, 

învestirea cu titlul executoriu sau un act autentic notarial, în baza căruia, după verificările impuse de 

lege, efectuate de către instanţa de judecată sau de către notarul public, şi după achitarea de către părţi 

a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la înregistrarea în cartea 

funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra bunului 

imobil în cauză.  Nu este clar din acest text care este conţinutul actului autentic notarial care ar urma să 

fie emis de notarul public pe baza hotărârii arbitrale. 

Art.595 prevede posibilitatea părţilor de a solicita tribunalului arbitral lămurirea, completarea şi 

îndreptarea hotărârii (CPC prevede doar posibilitatea de a solicita completarea sau îndreptarea 

hotărârii).  Cererea de lămurire se formulează în termen de 10 zile de la data primirii hotărârii şi se 

soluţionează de către tribunalul arbitral, prin hotărâre separată, cu citarea părţilor. 

NCPC prevede un termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii (faţă de 20 de zile, în sistemul 

CPC), pentru depunerea dosarului în vederea păstrării la tribunalul din circumscripţia căruia are loc 

arbitrajul. 

2.5.(e). Titlul V „Desfiinţarea hotărârii arbitrale” 

[Art.599-604] Art.599-604 sunt destinate reglementării cazurilor de desfiinţare a hotărârilor 

arbitrale.  Motivele acţiunii în anulare sunt, în esenţă, aceleaşi ca în actuala reglementare a CPC, cu 

doar câteva excepţii, şi anume:  (i) împrejurarea în care hotărârea a fost pronunţată după expirarea 

termenului arbitrajului prevăzut de Art.559, deşi cel puţin una dintre părţi a declarat că înţelege să 
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invoce caducitatea, iar părţile nu au fost de acord cu continuarea judecăţii, potrivit Art.560 alin.(1) şi 

(2);  (ii) nu mai pot fi invocate ca motive pentru anularea hotărârii arbitrale neregularităţile care nu au 

fost invocate potrivit Art.584 alin.(1) şi alin.(3) sau care pot fi remediate pe calea prevăzută de 

Art.595. 

Art.601 conferă competenţă exclusivă de a judeca acţiunea în anularea hotărârii arbitrale curţii de apel 

în circumscripţia căreia a avut loc arbitrajul (în reglementarea CPC, acţiunea în anulare este 

soluţionată de instanţa judecătorească imediat superioară instanţei care ar fi fost competentă să judece 

litigiul in fond).  Totodată, spre deosebire de prevederile CPC, potrivit cărora acţiunea în anulare se 

judecă în completul prevăzut pentru prima instanţă, în reglementarea NCPC curtea de apel va judeca 

acţiunea în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecarea recursului (Art.604).  Se 

reglementează caracterul definitiv al hotărârii curţii de apel prin care este admisă acţiunea în anulare. 

De asemenea, NCPC prevede că hotărârea curţii de apel prin care se admite acţiunea în anulare este 

definitivă, în vreme ce prevederile CPC sunt în sensul că hotărârile pronunţate în soluţionarea acţiunii 

în anulare pot fi atacate cu recurs.  Modificarea va atrage o degrevare a ÎCCJ de soluţionarea 

recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de curţile de apel de admitere a acţiunilor în 

anulare a hotărârilor arbitrale. 

Din păcate, reglementarea nu menţionează faptul că şi hotărârile de respingere a acţiunilor în anulare 

sunt definitive, ceea ce înseamnă că devine posibilă interpretarea că acestea ar putea fi atacate cu 

recurs la ÎCCJ.  În acest caz, diminuarea gradului de încărcare a ÎCCJ cu recursuri în această materie 

nu va fi semnificativă, deoarece, în cele mai multe cazuri, acţiunile în anulare sunt respinse în primă 

instanţă şi, conform interpretării de mai sus, deciziile de respingere ar putea fi atacate cu recurs. 

Termenul de exercitare a acţiunii în anulare este menţinut (o lună de la data comunicării hotărârii 

arbitrale).  Se prevede, însă, şi o excepţie, în ipoteza formulării unei cereri potrivit Art.595 (cerere de 

lămurire, completare sau îndreptare a hotărârii), când termenul curge de la data comunicării încheierii 

prin care a fost soluţionată cererea. 

Soluţiile pe care le poate pronunţa curtea de apel în cazul admiterii acţiunii în anulare depind de 

motivele invocate, şi anume în cazurile prevăzute de Art.599 alin.(1) lit.a),b) şi e) va trimite cauza spre 

judecată instanţei competente să o soluţioneze, potrivit legii;  în celelalte cazuri, dacă litigiul este în 

stare de judecată, instanţa se va pronunţa în fond, în limitele convenţiei arbitrale.  Dacă, însă, pentru a 

hotărî în fond, este nevoie de noi probe, curtea se va pronunţa în fond după administrarea lor.  În acest 

din urmă caz, curtea va pronunţa mai întâi hotărârea de anulare şi, după administrarea probelor, 

hotărârea asupra fondului. 

2.5.(f). Titlul VI „Executarea hotărârii arbitrale” 

[Art.605-606] Art.605-606 sunt consacrate executării hotărârii arbitrale, de bunăvoie sau silit.  În 

vederea executării silite, hotărârea arbitrală se învesteşte cu formulă executorie, cererea de învestire 

fiind de competenţa tribunalului în circumscripţia căruia are loc arbitrajul.  Aceasta spre deosebire de 

reglementarea CPC, care viza instanţa de judecată care, în lipsa convenţiei arbitrale, ar fi fost 

competentă să judece litigiul în fond. 
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2.5.(g). Titlul VII „Arbitrajul instituţionalizat” 

[Art.607-612] Consacrarea unui titlu separat materiei arbitrajului instituţionalizat, reprezintă o 

noutate faţă de prevederile actuale ale CPC.  Reglementarea din NPCP conţine referiri, în principal, la:  

(i) posibilitatea părţilor de a alege arbitrajul instituţionalizat prin convenţie arbitrală (Art.608 alin.(1)),  

(ii) prevalenţa convenţiei arbitrale, în caz de contrarietate între convenţia arbitrală şi regulamentul 

arbitrajului instituţionalizat la care aceasta trimite (Art.608 alin.(2)),  (iii) desemnarea arbitrilor 

(Art.609),  (iv) adoptarea regulilor de procedură ale arbitrajului instituţionalizat de către conducerea 

acestuia potrivit normelor sale de funcţionare stabilite prin actul de înfiinţare (Art.610) şi  (v) 

cheltuielile arbitrale (Art.611).243 

Se reglementează situaţia în care organizaţia sau instituţia prevăzută la Art.607 refuză să organizeze 

arbitrajul, caz în care convenţia arbitrală rămâne valabilă, iar litigiul dintre părţi va fi soluţionat 

potrivit prevederilor NCPC în materia arbitrajului. 

2.6. Cartea a V-a „Despre executarea silită” 

[Art.613-902] NCPC tratează ultima fază a procesului civil, executarea silită, în Cartea a V-a, 

dedicându-i, prin prisma importanţei în cadrul dreptului procesual civil, mai bine de 300 de articole 

cuprinzând dispoziţii ce reglementează în detaliu procedurile specifice acestei instituţii.244 

Ca un comentariu general, semnalăm o mai bună sistematizare a dispoziţiilor legale şi în această 

materie.  În acest sens, se remarcă buna organizare, în cadrul Titlului I, a normelor cu caracter general 

care reglementează scopul, principiile, formele, părţile sau condiţiile de realizare a executării silite, 

spre deosebire de actuala reglementare, unde dispoziţii cu caracter de generalitate în materia executării 

silite se regăsesc dispersate în articole din secţiuni diferite. 

Vom analiza în cele ce urmează principalele elemente de noutate aduse de NCPC şi impactul acestora 

în secţiunile de mai jos, urmărind structura pe titluri a Cărţii a V-a. 

2.6.(a). Titlul I „Dispoziţii generale” 

[Art.613-715] Titlul I din Cartea a V-a a NCPC conţine atât dispoziţii consacrate în actuala 

legislaţie, pe care însă le completează, le reformulează sau le precizează în scopul armonizării cu 

normele procedural civile europene, precum şi cu jurisprudenţa Curţii CEDO, pentru a asigura 

eficienţa principiului executării prompte şi efective a titlurilor executorii, cât şi prevederi cu caracter 

                                                      
243 Arbitrajul instituţionalizat este definit ca fiind „acea formă de jurisdicţie arbitrală care se constituie şi funcţionează în mod 
permanent pe lângă o organizaţie sau o instituţie internă ori internaţională sau ca organizaţie neguvernamentală de interes 
public de sine stătătoare, în condiţiile legii, pe baza unui regulament propriu aplicabil în cazul tuturor litigiilor supuse ei spre 
soluţionare potrivit unei convenţii arbitrale.  Activitatea arbitrajului instituţionalizat nu are caracter economic şi nu urmăreşte 
obţinerea de profit” (Art.607 alin.(1)). 
244 Cartea a V-a este compusă din trei titluri, cu capitolele şi secţiunile subsecvente, reflectând o structurare diferită şi mai 
concisă a materiei faţă de cea inclusă în actualul CPC, care este împărţit pe 5 capitole şi secţiuni.  Astfel, după Titlul I, care 
conţine dispoziţii cu caracter general şi principii aplicabile întregii materii, NCPC propune împărţirea materiei astfel:  Titlul 
II - „Urmărirea silită a bunurilor debitorului” (cuprinzând atât dispoziţii privind urmărirea bunurilor mobile, cât şi dispoziţii 
privind urmărirea imobiliară şi eliberarea şi distribuirea sumelor rezultate din urmărirea silită) şi Titlul III - „Executarea silită 
directă” (care, printre alte elemente de noutate, reglementează pentru prima dată executarea silită a hotărârilor privitoare la 
minori). 
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de noutate, care, fie reprezintă codificări ale opiniilor doctrinare majoritare,245 fie constituie codificări 

ale practicii judecătoreşti246 sau consacrări ale unor instituţii noi.247 

[Impact]  Per ansamblu, impactul textelor normative cuprinse în Titlul I al materiei supusă 

analizei în această secţiune este în principal unul legal (instituţional), urmărindu-se celeritatea şi 

eficientizarea fazei finale a procesului civil, în condiţiile respectării stricte a drepturilor procesuale ale 

părţilor, atât ale creditorului şi debitorului, cât şi ale oricărei alte persoane interesate.  Punctual, unele 

instituţii procedurale nou-înfiinţate la care ne vom referi în prezentul capitol ar putea antrena o sporire 

a volumului de activitate al organelor judiciare (cu titlu de exemplu, menţionăm reglementarea, în 

Art.680 NCPC, instituţiei intervenţiei creditorilor neurmăritori în procedura de executare declanşată de 

un alt creditor).  Aceasta ar putea avea drept consecinţă o sporire a cheltuielilor şi necesitatea 

suplimentării personalului alocat instanţelor. 

De asemenea, semnalăm un potenţial impact financiar-bugetar şi de resurse umane, ca urmare a 

modificărilor ce vor interveni în legătură cu rolul instanţelor în cadrul procedurilor de executare silită, 

inclusiv în legătură cu competenţa acestora de a se pronunţa asupra cererilor de învestire cu formulă 

executorie a anumitor categorii de acte (Art.629), competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti 

(Art.642), măsurile pe care le poate lua executorul în cursul executării silite (Art.672) şi executarea 

silită contra moştenitorilor (Art.677).  Impactul acestor modificări este detaliat în cuprinsul analizei 

dedicate capitolelor corespunzătoare din NCPC. 

Consacrarea apelului, ca singură cale de atac în materia urmăririi silite, va avea un impact direct 

asupra necesităţii de personal şi a cheltuielilor aferente la nivelul tribunalelor, având în vedere că, sub 

imperiul NCPC, toate cauzele din materia executării se vor soluţiona de către tribunale, ca instanţe de 

control judiciar, în complet de doi judecători, în loc de trei, cum este cazul în prezent. 

(i). Capitolul I „Scopul şi obiectul executării silite” 

[Art.613] Deşi în mare parte preia conţinutul normei legale corelative din actuala 

reglementare procedural civilă,248 Art.613 consacră în mod expres momentul la care se consideră 

începută executarea silită, stabilind regula potrivit căreia executarea silită începe la data sesizării 

organului de executare, respectiv, potrivit noii reglementări, la data înregistrării cererii de executare 

silită.  Cu toate că fixarea în timp a momentului la care se consideră a fi începută executarea silită nu 

reprezintă o noutate absolută, reglementarea expresă se impunea pentru a elimina orice interpretări 

diferite şi pentru a asigura rigurozitatea textului legal. 

[Art.614] Prevederile Art.614 din NCPC consacră regula competenţei generale a executorului 

judecătoresc de a efectua executarea silită.  Codificarea acestui principiu este de natură a răspunde 

cerinţelor de armonizare a legislaţiei interne cu reglementările constituţionale şi europene în materie, 

precum şi cu jurisprudenţa Curţii CEDO care a statuat în mai multe cauze faptul că sarcina executării 

                                                      
245 Spre exemplu, Art.615 care enumeră exhaustiv modalităţile de executare sau Art.616 care codifică principiul legalităţii 
executării. 
246 Art.628 consacră în mod expres executarea pe riscul creditorului, atunci când hotărârea pusă în executare poate fi atacată 
cu apel sau recurs, reflectând astfel majoritatea soluţiilor pronunţate în acest sens de instanţele de executare sub actuala 
reglementare. 
247 Intervenţia altor creditori, reglementată detaliat de Art.680-685 din NCPC. 
248 Este vorba de Art.3711 din CPC în vigoare. 
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silite trebuie atribuită unui organ de executare care să îndeplinească toate condiţiile cerute într-un stat 

de drept, în special independenţa şi imparţialitatea lor faţă de toţi participanţii la executarea silită.249  

Instituirea regulii plenitudinii de competenţă în favoarea executorilor judecătoreşti constituie premisa 

necesară pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor privitoare la executarea silită şi respectării dreptului la 

un proces echitabil în faza executării silite.250 

Art.614 stabileşte în mod expres excepţiile de la regula plenitudinii de competenţă a executorilor 

judecătoreşti, şi anume în cazul titlurilor executorii pentru veniturile datorate bugetului general 

consolidat sau bugetul Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice.  

Întrucât textul este foarte precis şi nu lasă loc la interpretări, se poate deduce că alte categorii speciale 

de executori, care în prezent îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţii prevăzute în legi 

speciale, nu vor mai putea efectua operaţiuni de executare silită, ceea ce ar putea conduce la creşterea 

volumului activităţii executorilor judecătoreşti. 

Conform informaţiilor primite din partea Beneficiarului, în prezent se află în dezbatere parlamentară 

propunerea legislativă privind unele măsuri referitoare la organizarea activităţii de punere în executare 

a creanţelor aparţinând instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare.  Principala măsură 

legislativă preconizată vizând includerea în corpul executorilor judecătoreşti a executorilor aparţinând 

corpurilor de executori ale instituţiilor de credit şi ale instituţiilor financiare nebancare. 

[Art.615] Consecvent intenţiei de sistematizare şi de asigurare a logicii unei reglementări 

moderne, legiuitorul a concentrat în cuprinsul Art.615 dispoziţii generale privind principalele forme de 

executare silită, pe care le reglementează pe larg în titlurile următoare din cuprinsul Cărţii a V-a.  Cu 

caracter de noutate, sesizăm codificarea unei excepţii de la executarea silită în cazul anumitor obligaţii 

de a face, cum ar fi înscrierea sau radierea unui drept, eliberarea unui certificat, autorizaţie etc., 

obligaţii care se execută la „simpla cerere” a persoanei care deţine un titlu executoriu.  Legiuitorul 

NCPC a avut în vedere faptul că persoanele obligate să execute aceste obligaţii de a face sunt 

funcţionari publici, iar omisiunea de a aduce la îndeplinire obligaţiile poate atrage sancţiuni 

administrative sau penale.  Creditorul are la dispoziţie, aşadar, mijloace specifice de coerciţie pentru a 

obţine îndeplinirea obligaţiei. 

Cu toate că, în practică, de cele mai multe ori, executarea unor astfel de obligaţii se face în baza unei 

cereri adresate de cel interesat, au existat şi situaţii în care s-a recurs direct la executarea prin 

intermediul executorului judecătoresc, astfel încât codificarea regulii ar trebui să aibă un efect pozitiv 

în practică. 

Reglementarea expresă a unei excepţii în acest sens va avea drept consecinţă reducerea numărului de 

cereri adresate executorilor judecătoreşti pentru executarea titlurilor executorii privind obligaţii de a 

face din categoria celor prevăzute de Art.615 alin.(3).  De asemenea, codificarea acestei excepţii este 

                                                      
249 Spre exemplu, cauza Platakou c. Greciei, hotărârea din 11 ianuarie 2001, www.echr.coe.int. 
250 Se consideră că unele dintre organele de executare silită care îşi desfăşoară activitatea sub imperiul normelor actuale de 
procedură civilă şi dispoziţiilor din legi speciale nu se bucură de garanţiile de independenţă pe care trebuie să le aibă nu doar 
organele de justiţie, ci şi acelea care pun în executare dispoziţiile cuprinse în hotărâri judecătoreşti sau alte înscrisuri cu 
valoare de titlu executoriu.  Este situaţia acelor executori care îşi realizează activitatea în baza unor raporturi de subordonare 
faţă de creditori, cum sunt, spre exemplu, executorii bancari. 
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susceptibilă să conducă la uniformizarea practicii instanţelor de executare în ceea ce priveşte 

încuviinţarea executării silite a unor astfel de titluri executorii. 

[Art.616] Din categoria principiilor fundamentale ale procesului civil menite să asigure 

respectarea drepturilor persoanelor, menţionăm reglementarea expresă a principiului legalităţii 

executării, ca aplicaţie a principiului general al legalităţii procesului civil.  Noua reglementare codifică 

astfel obligaţia participanţilor la executarea silită de a respecta dispoziţiile legii, drepturile părţilor, 

precum şi drepturile altor persoane interesate şi instituie, totodată, interdicţia efectuării de acte de 

executare de către alte persoane sau organe decât cele prevăzute în mod expres la Art.614, adică 

executorii judecătoreşti şi executorii fiscali. 

[Art.617] Cu titlu de premieră în legislaţia internă, Art.617 NCPC reglementează rolul 

statului în faza executării silite, din perspectiva dreptului la un proces echitabil consacrat de CEDO.  

Astfel, este prevăzută în mod expres obligaţia statului de a asigura, prin agenţii săi, executarea în mod 

prompt şi efectiv a oricărui titlu executoriu, precum şi aceea de a repara prejudiciile suferite din cauza 

neîndeplinirii obligaţiilor ce îi incumbă.  Codificarea acestor obligaţii reprezintă o garanţie 

suplimentară executării efective şi eficiente a hotărârilor judecătoreşti, precum şi a oricăror alte 

înscrisuri cărora legea le recunoaşte valoare de titlu executoriu. 

Consacrarea rolului statului de garant al promptitudinii şi eficienţei executării silite porneşte de la 

reglementarea dreptului liberului acces la justiţie şi a dreptului la un proces echitabil din CEDO.  Se 

are în vedere, de asemenea, jurisprudenţa Curţii CEDO care a condamnat România în mai multe 

rânduri datorită faptului că nu s-au pus în executare hotărâri judecătoreşti251 sau pentru că procedura 

executării silite a hotărârilor judecătoreşti a durat excesiv de mult.252 

Pe lângă necesitatea transpunerii reglementărilor CEDO şi a practicii Curţii CEDO, prin consacrarea 

expresă a obligaţiilor agenţilor forţei publice în această fază a procesului civil şi a consecinţelor 

neexecutării acestor obligaţii se urmăreşte eficientizarea procedurii de executare prin responsabilizarea 

persoanelor implicate. 

[Art.618] Principiul rolului activ al executorului judecătoresc este preluat din actuala 

reglementare procedural civilă, însă dispoziţiile referitoare la obligaţiile de diligenţă ale executorului 

se regăsesc mai bine sistematizate în Art.618. 

[Art.619] Cu privire la obligaţiile ce pot constitui obiect al executării silite, acestea sunt 

enumerate enunţiativ, iar ca element de noutate, semnalăm menţionarea expresă a obligaţiilor privind 

încredinţarea minorului, stabilirea locuinţei şi vizitarea acestuia, în anticiparea reglementării detaliate a 

procedurii de executare silită a unor astfel de obligaţii.  Includerea în enumerarea obligaţiilor 

susceptibile de a fi aduse la îndeplinire pe calea executării silite a celor referitoare la minori răspunde 

necesităţii de a asigura aplicarea unitară a legii şi în această materie. 

Un element de noutate îl constituie menţionarea, în Art.619 alin.(4), a caracterului de titlu executoriu 

al încheierii prin care executorul judecătoresc stabileşte sumele datorate de debitor, astfel cum rezultă 

din titlul executoriu. 

                                                      
251 Cauza Ghibuşi c. României, Hotărârea CEDO din 23. 06.2005, publicată în Monitorul Oficial nr.700/16.08.2006. 
252 Cauza Ruianu c. României, Hotărârea CEDO din 17.06.2003, publicată în Monitorul Oficial nr.1139/02.12.2004. 
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În concluzie, normele relative la sfera obligaţiilor care pot fi îndeplinite pe calea executării silite sunt 

susceptibile să asigure un plus de omogenitate şi coerenţa jurisprudenţei viitoare. 

[Art.622] Noua reglementare instituie caracterul de drept comun în materia executării silite 

de orice fel a prevederilor cuprinse în Cartea a V-a a NCPC, codificând astfel opiniile care au fost 

exprimate în mod constant în doctrina de specialitate. 

(ii). Capitolul II „Titlul executoriu” 

[Art.623-633] Capitolul al II-lea al Titlului I în materia executării silite reglementează condiţiile 

generale ale titlurilor executorii în temeiul cărora se poate porni executarea. 

[Impact]  NCPC aduce modificări în ceea ce priveşte competenţa materială şi teritorială a 

instanţelor sesizate cu soluţionarea cererilor de învestire a unora dintre titlurile executorii menţionate 

de norma procedurală, existând prin urmare un potenţial impact financiar şi eventual de resurse umane, 

în special asupra activităţii instanţelor de judecată la nivelului judecătoriilor şi tribunalelor. 

Astfel, în ceea ce priveşte învestirea cu formulă executorie a hotărârilor pronunţate în primă instanţă, 

este de anticipat o creştere a numărului cererilor de învestire ce se vor soluţiona de către tribunale, dată 

fiind lărgirea sferei de competenţă a acestor instanţe prin scăderea pragului valoric al cererilor de 

chemare în judecată în materie civilă date în competenţa tribunalelor, de la 500.000 lei în prezent la 

100.000 lei (Art.93 pct.1 lit.a) din NCPC).  Corespunzător, ar urma să scadă numărul unor astfel de 

cereri adresate judecătoriilor. 

Cu privire la învestirea cu formulă executorie a hotărârilor arbitrale, prin Art.629 se stabileşte 

competenţa exclusivă în favoarea tribunalului în a cărui circumscripţie a avut loc arbitrajul. 

Semnalăm, de asemenea, o modificare cu privire la instanţa competentă să soluţioneze cererile de 

învestire cu formulă executorie a actelor autentificate de autorităţile diplomatice sau consulare române 

în străinătate.  Art.629 elimină competenţa judecătoriilor în această materie şi stabileşte competenţa în 

favoarea tribunalului în raza căruia urmează a avea loc executarea.  Având în vedere că, în practică, 

numărul cererilor de învestire din această categorie este unul relativ redus, credem că impactul 

financiar şi de resurse umane aferent modificărilor de competenţă survenite va fi nesemnificativ. 

[Art.623] Dispoziţiile NCPC reformulează actualele prevederi referitoare la temeiul 

executării silite.  Fără a aduce modificări de fond, noua formă a dispoziţiilor este de natură a asigura o 

redactare mai clară a textului legal, în scopul eliminării oricăror controverse privind hotărârile şi 

înscrisurile care se circumscriu noţiunii de titlu executoriu. 

[Art.624] În ceea ce priveşte determinarea hotărârilor care au caracter executoriu, Art.624 

enumeră hotărârile care au caracter executoriu, delimitând astfel hotărârile executorii de cele 

definitive253.  Astfel, textul legal prevede că sunt executorii hotărârile definitive, respectiv cele 

enumerate de Art.625 NCPC, hotărârile date în apel, dacă prin lege nu se dispune altfel, hotărârile date 

în primă instanţă fără drept de apel sau cele în legătură cu care părţile s-au înţeles să nu mai exercite 

                                                      
253 Astfel cum vom arăta în paragrafele ce urmează, hotărârile definitive sunt echivalentul hotărârilor irevocabile, conform 
CPC în vigoare la data redactării prezentului Raport. 
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apelul, ci direct calea de atac a recursului, conform Art.453 alin.(2).  Din categoria hotărârilor 

executorii fac parte şi orice alte hotărâri cu privire la care legea stabileşte că au putere executorie. 

Delimitarea clară a hotărârilor executorii faţă de cele definitive este de natură să evite interpretările 

diferite referitoare la posibilitatea de învestire cu formulă executorie a unor categorii de hotărâri care, 

deşi nu sunt definitive, sunt susceptibile a fi puse în executare pe calea executării silite. 

[Art.625] Preluând în parte dispoziţiile din actuala reglementare a CPC, Art.625 enumeră 

hotărârile care fac parte din categoria celor definitive.  O primă observaţie este aceea că s-a renunţat la 

noţiunea de hotărâre „irevocabilă” cunoscută în legislaţia noastră din anul 1993.  Prin această 

eliminare s-a realizat, în primul rând, o armonizare a dispoziţiilor procedurale interne cu normele 

judiciare europene, care nu cunosc un echivalent terminologic al acestei categorii de hotărâri, iar în al 

doilea rând, înlăturarea confuziilor din practica internă, întrucât data când hotărârea devine definitivă 

este de multe ori percepută de părţi ca fiind momentul când hotărârea nu mai este susceptibilă a fi 

atacată prin intermediul vreunei căi de atac. 

[Art.626,627] Ulterior delimitării raportului dintre hotărârile judecătoreşti executorii şi hotărârile 

definitive, NCPC identifică, într-o formulare clară, categoriile de hotărâri judecătoreşti sau înscrisuri 

care se învestesc cu formulă executorie şi cele care nu se supun acestei formalităţi.  Astfel, în ceea ce 

priveşte necesitatea învestirii, Art.626 enumeră, pe lângă hotărârile judecătoreşti (cu excepţia celor 

care nu sunt supuse formalităţii învestirii cu formulă executorie), hotărârile arbitrale,254 înscrisurile 

autentice, cu excepţia actelor autentice notariale care constituie titluri executorii (eliminând limitarea 

din actuala reglementare care privea numai actele autentice emise de reprezentanţe diplomatice sau 

consulare ale României), titlurile de credit cărora legea le recunoaşte putere executorie255 (această 

consacrare în cuprinsul legii procesual civile are caracter de noutate), precum şi alte înscrisuri cărora 

legea le recunoaşte puterea executorie. 

Totodată, NCPC conferă o reglementare judicioasă categoriilor de hotărâri sau alte înscrisuri care nu 

se învestesc cu formulă executorie.  Sunt enumerate în această categorie hotărârile judecătoreşti date în 

primă instanţă cu executare provizorie, ordonanţele şi încheierile instanţelor pe care legea le stabileşte 

ca fiind executorii, titlurile executorii europene pentru creanţe necontestate, încheierile şi procesele-

verbale ale executorilor judecătoreşti pe care legea le declară ca fiind executorii şi actele autentice 

notariale care, potrivit legii, constituie titluri executorii. 

[Art.628] O reglementare cu caracter de noutate este stabilită în cuprinsul Art.628, care 

consacră expres principiul suportării riscului de către creditor în cazul în care optează pentru punerea 

în executare a hotărârii judecătoreşti executorii dar susceptibilă să fie atacată cu apel sau recurs.  Se 

statuează obligaţia creditorului de a-l repune pe debitor în drepturile sale în cazul în care, în calea de 

atac, titlul executoriu a fost modificat sau desfiinţat. 

[Art.629] În cuprinsul Art.629 sunt reunite dispoziţii legale care stabilesc instanţa competentă 

să se pronunţe asupra învestirii cu formulă executorie în raport de fiecare categorie de titlu executoriu 

                                                      
254 Deşi actuala reglementare prevede necesitatea învestirii hotărârilor arbitrale, norma care stabileşte susceptibilitatea acestei 
categorii de hotărâri de a fi învestită cu formulă executorie este cuprinsă în secţiunea privind arbitrajul, nu şi în textul care 
enumeră hotărârile sau înscrisurile supuse învestirii din secţiunea cuprinzând dispoziţii generale privind executarea silită. 
255 Din această categorie fac parte cambia, cecul, biletul la ordin, recipisa de depozit etc. 
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(de exemplu, hotărâre judecătorească, hotărâre arbitrală, titluri de credit sau acte autentificate de 

autorităţile diplomatice sau consulare române în străinătate). 

[Art.630] Procedura de învestire cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti cunoaşte o 

reglementare amănunţită în cuprinsul Art.630 NCPC.  Potrivit acestora, cererea de învestire se 

soluţionează de către instanţa competentă, în camera de consiliu, fără citarea părţilor. 

[Art.632] Textul consacră principiul unicităţii titlurilor executorii, clarificând o divergenţă de 

abordare în practică sub imperiul actualei reglementări în ceea ce priveşte posibilitatea solicitării în 

mod repetat a învestirii cu formulă executorie.  Art.632 reglementează, totodată, în mod expres, situaţii 

în care este posibilă eliberarea mai multor exemplare ale titlului învestit cu formulă executorie sau 

posibilitatea eliberării titlului reprezentantului creditorului. 

(iii). Capitolul III „Participanţii la executarea silită” 

[Art.634-652] Capitolul III din Titlul I al secţiunii privind executarea silită reprezintă o 

reglementare nouă, care cuprinde regulile generale privind subiectele participante la procedură, părţile, 

terţii garanţi, creditorii intervenienţi, instanţa de executare, organele de executare, agenţii forţei 

publice, martorii asistenţi şi alţi participanţi.  Dispoziţiile ce formează acest capitol reprezintă, în fapt, 

o codificare a opiniilor exprimate în doctrina formată sub imperiul actualei legislaţii. 

[Impact]  Impactul noilor dispoziţii cuprinse în acest capitol este în esenţă unul legal 

(instituţional), urmărindu-se stabilirea cadrului procesual din perspectiva subiecţilor participanţi, 

identificarea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, instanţa de executare şi executorul judecătoresc 

competente, condiţiile de recuzare a executorilor, actele ce pot fi încheiate de executorii judecătoreşti 

şi conexarea executărilor. 

Prin redimensionarea competenţei executorilor judecătoreşti se urmăreşte eficientizarea procedurii de 

executare silită şi suplinirea lipsei unui număr suficient de executori în raza de activitate a unor 

judecătorii.  Nu mai puţin, reglementarea unei sfere teritoriale de competenţă mai largă în favoarea 

executorilor ar putea avea ca impact aglomerarea activităţii unor instanţe şi diminuarea activităţii 

altora, ceea ce presupune un impact bugetar şi de resurse umane corespunzător.  Aceasta întrucât 

competenţa teritorială a instanţei de executare este atrasă de executorul judecătoresc care efectuează 

executarea.  S-ar putea ajunge, aşadar, la o creştere a activităţii instanţelor din oraşele reşedinţă de 

judeţ sau oraşe mari care concentrează o activitate economică mai importantă. 

O altă modificare demnă de semnalat este stabilirea expresă a competenţei de efectuare a executării 

silite în cazul în care bunul a fost mutat în timpul procedurii de executare, atât în favoarea executorului 

judecătoresc care a început executarea, cât şi a celui din circumscripţia curţii de apel unde a fost mutat 

bunul, eliminându-se astfel posibilitatea de tergiversare a cauzelor prin invocarea necompetenţei 

teritoriale a executorilor judecătoreşti. 

De asemenea, vor trebui corelate şi dispoziţiile NCPC cu cele ale Legii nr.188/2000 referitoare la 

motivele de incompatibilitate a executorilor judecătoreşti. 

Tot din punct de vedere al corelării unor dispoziţii cuprinse în acte normative distincte, menţionăm 

necesitatea armonizării prevederilor Art.644 alin.(2) NCPC, potrivit cărora executarea silită pornită de 

un executor fiscal va fi conexată în favoarea executorului judecătoresc care pornise, la rândul său, o 

procedură de executare, cu cele ale Art.136 alin.(9) din Codul de procedură fiscală, care prevăd 
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prioritatea executării silite iniţiate de organele de executare fiscală.  Conform informaţiilor prezentate 

de către Beneficiar, acest aspect a fost discutat în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea 

Proiectului LPA NCPC, propunându-se modificarea corespunzătoare a Art.136 alin. (9) din Codul de 

procedură fiscală. 

[Art.634-635] Dispoziţiile Art.634 cuprind o enumerare limitativă a participanţilor la executarea 

silită şi instituie regula potrivit căreia prevederile referitoare la incompatibilitate, abţinere şi recuzare 

aplicabile judecătorilor sunt incidente şi în ceea ce priveşte participanţii la executarea silită.  Este de 

remarcat codificarea şi unificarea cazurilor de recuzare, care pot privi atât instanţa de executare ori 

reprezentantul Ministerului Public, cât şi executorii judecătoreşti256 sau martorii asistenţi.  Considerăm, 

totuşi, că norma este prea generală în ceea ce priveşte trimiterea la aplicabilitatea prevederilor Art.40 şi 

următoarele din NCPC pentru toţi participanţii la executarea silită, deci inclusiv pentru părţi sau terţii 

garanţi.  Din acest punct de vedere, credem că Art.634 alin.(2) ar trebui reformulat, astfel încât să nu 

fie susceptibil de interpretări divergente care se pot transpune în formularea de cereri de recuzare 

abuzive care să încarce activitatea instanţelor de judecată.  Potrivit informaţiilor prezentate de către 

Beneficiar, acest aspect a fost supus analizei în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea 

Proiectului LPA NCPC. 

Art.635 identifică creditorul şi debitorul ca fiind părţi ale procesului de executare silită, acoperind 

astfel o carenţă a actualei reglementări, care a fost suplinită de opiniile exprimate în literatura de 

specialitate.  Este salutară, totodată, consacrarea expresă a posibilităţii de transmitere a calităţii de 

creditor sau debitor în cadrul procedurii de executare silită, precum şi opozabilitatea actelor de 

executare efectuate înainte ca transmisiunea calităţii să fi intervenit.  Cu privire la acest aspect, 

practica actuală este relativ neunitară, existând şi soluţii în care efectele transmiterii creanţei/datoriei 

nu au fost recunoscute de instanţe.  Codificarea expresă a acestei reguli este, aşadar, susceptibilă să 

asigure o jurisprudenţa unitară pe acest subiect. 

[Art.636, Art.637] Art.636 enumeră drepturile creditorului şi debitorului în cadrul derulării procedurii 

execuţionale, fiind reglementate dreptul de a asista la îndeplinirea oricărui act de executare, dreptul de 

a lua la cunoştinţă şi de a copia actele dosarului (drepturi ce se circumscriu dreptului, mai larg, la 

apărare), dreptul de a contesta actele de executare silită (o consacrare cu caracter general, de principiu, 

prevăzută şi în favoarea terţilor care justifică un interes ocrotit de lege) şi dreptul debitorului de a 

solicita executorului judecătoresc să aplice compensaţia legală, în cazul în care debitorul opune 

creditorului o creanţă în temeiul altui titlu executoriu.257  Consacrarea expresă a acestor drepturi este în 

concordanţă cu scopul declarat al noii reglementări de a asigura, printre altele, dreptul la un proces 

echitabil şi reflectă opiniile majoritare exprimate în doctrina formată sub actuala legislaţie. 

În practică, aplicarea instituţiei compensării este susceptibilă a genera contestaţii la executare, fie de 

către creditorul care contestă creanţa debitorului său, fie de către debitorul care se consideră prejudiciat 

                                                      
256 În prezent, conscrarea posibilităţii de recuzare a executorilor judecătoreşti, precum şi a condiţiilor în care se poate face 
acest lucru, se regăseşte într-o lege specială, şi anume Legea nr.188/2000 (Art.10). 
257 Creditorul şi debitorul sunt şi rămân titulari şi ai altor drepturi, reglementate însă în alte secţiuni ale acestei materii, altele 
decât cele cu caracter de dispoziţii generale (de exemplu, dreptul creditorului de a-şi alege bunurile pe care înţelege să le 
urmărească - Art.720 NCPC, , dreptul debitorului de a proceda, cu încuviinţarea executorului judecătoresc şi cu acordul 
creditorului, la valorificarea bunurilor  - Art.743 NCPC, dreptul părţilor de a conveni asupra valorificării bunurilor urmărite 
de către executorul judecătoresc prin vânzare directă – Art.744 NCPC etc. 
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că executorul a refuzat compensarea sau a efectuat-o doar în parte.  Totuşi, deşi teoretic noul text ar 

putea genera noi cereri de contestaţie la executare, nu credem că impactul modificărilor în activitatea 

instanţelor de executare va fi unul semnificativ, având în vedere că, date fiind condiţiile stricte impuse 

de lege pentru a opera compensarea, este puţin probabil ca ponderea în practică a unor astfel de cereri 

să fie una ridicată.258 

Art.637 păstrează obligaţiile cu caracter general care cad în sarcina creditorului şi, mai ales, a 

debitorului, reglementate şi de actualul CPC, adăugând în plus posibilitatea executorului de a solicita 

instanţei amendarea debitorului în cazul în care nu îşi îndeplineşte unele dintre aceste obligaţii (cum ar 

fi aceea de a declara toate bunurile sale),259 precum şi obligaţia debitorului de a aduce la cunoştinţa 

executorului dacă asupra aceloraşi bunuri a mai existat sechestru aplicat anterior.  Noua reglementare 

urmăreşte, aşadar, o eficientizare a executării silite şi o mai bună protecţie acordată drepturilor 

creditorului. 

[Art.638, Art.639, Art.640]  NCPC reglementează cu titlu de noutate statutul terţilor garanţi 

în procedura de executare, posibilitatea altor creditori de a interveni în alte condiţii decât cu ocazia 

distribuirii sumelor rezultate din vânzare, precum şi condiţiile în care terţii pot contesta actele de 

executare. 

Astfel, în ceea ce priveşte terţii garanţi, prin dispoziţiile cuprinse în Art.638 se clarifică statutul 

acestora, fiind identificată întinderea răspunderii lor în cadrul executării silite pornită împotriva 

debitorului garantat şi posibilitatea creditorului de a urmări bunurile terţului garant concomitent sau 

separat de executarea împotriva debitorului principal.  În plus, regula potrivit căreia dispoziţiile 

privitoare la drepturile şi obligaţiile debitorului se aplică şi terţului garant limitează posibilitatea ca 

terţul să se sustragă executării. 

O altă formă de participare a terţilor la executarea silită vizează situaţia creditorilor ce intervin în 

această fază a procesului civil în scopul protejării intereselor lor şi al valorificării propriilor drepturi de 

creanţă.  În acest sens, Art.639 extinde dreptul creditorilor neurmăritori de a interveni până la fixarea 

de către executor a termenului pentru valorificarea bunurilor urmărite dar şi după acest moment, 

respectiv cu ocazia distribuirii sumelor realizate prin executare (Art.853 NCPC).  NCPC consacră o 

secţiune distinctă reglementării procedurii privind intervenţia creditorilor (Art.680-685), cu impact 

asupra activităţii judiciare şi, implicit, cu consecinţa antrenării de cheltuieli suplimentare.  Vom 

analiza aceste aspecte în secţiunea dedicată analizei acestor articole. 

În fine, NCPC consacră posibilitatea terţelor persoane de a participa la activitatea de executare silită, 

statuând şi condiţiile în care o pot face, şi anume atunci când se consideră vătămate printr-un act de 

executare silită.  Prin Art.640 NCPC se statuează principiul potrivit căruia singura cale procedurală la 

îndemâna terţelor persoane cu titlu de remediu o constituie contestaţia la executare silită, dacă prin 

lege nu se prevede altfel. 

                                                      
258 Compensaţia este invocată, de regulă, ca apărare ori în forma cererii reconvenţionale în faţa instanţelor judecătoreşti.  
Aşadar, în faza de executare silită sunt destul de rare situaţiile în care debitorul este în măsură să se prevaleze de această 
instituţie. 
259 Amenda care poate fi aplicată de către instanţă la cererea executorului este cea prevăzută de Art.183 alin.(2) NCPC, ce 
constituie cadrul general al aplicării sancţiunilor pentru nerespectarea dispoziţiilor privind desfăşurarea normală a executării 
silite. 
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[Art.641] În ceea ce priveşte instanţa de executare, dispoziţiile NCPC reglementează rolul şi 

actele acesteia, instituind o nouă regulă, potrivit căreia instanţa de executare este judecătoria în 

circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, dacă legea nu 

prevede altfel.  Modificări notabile sunt cele referitoare la stabilirea regulii potrivit căreia calea de atac 

împotriva hotărârilor pronunţate de instanţa de executare este numai apelul (modificarea este în acord 

cu rolul atribuit fazei procesuale a apelului de către NCPC;  în prezent, hotărârile instanţei de 

executare sunt supuse, ca regulă generală, recursului), iar termenul pentru exercitarea căii de atac este 

unic - 10 zile de la comunicare (în prezent, termenul pentru exercitarea căii de atac diferă în funcţie de 

hotărârea ce se atacă, şi anume 5 zile de la comunicare în cazul hotărârilor asupra cererilor de 

încuviinţare a executării, şi 15 zile de la comunicare în cazul hotărârilor asupra contestaţiilor la 

executare etc.). 

Reglementarea căii de atac a apelului împotriva hotărârilor la care ne referim are scopul de a permite o 

judecată temeinică.  Practic, cauza este judecată în două stadii procesuale în fond şi există posibilitatea 

administrării unui probatoriu complex (în faţa instanţei de apel pot fi administrate şi alte probe decât 

înscrisurile, care sunt singurele probe admisibile în recurs).  Totuşi, administrarea unui probatoriu 

complex poate antrena mărirea duratei de soluţionare a căii de atac. 

[Art.642] Art.642 NCPC reglementează competenţa executorului judecătoresc.  Textul 

cuprinde o mai bună sistematizare a reglementărilor şi o exprimare mai clară şi mai riguroasă faţă de 

actualele dispoziţii legale corelative,260 din dorinţa de a elimina riscul unor interpretări neunitare.  

Importante sunt modificările pe care NCPC le aduce în ceea ce priveşte competenţa teritorială a 

executorilor judecătoreşti, în sensul extinderii acesteia, de la nivelul circumscripţiei judecătoriei, la 

nivelul circumscripţiei curţilor de apel.  Modificarea competenţei a fost anticipată prin Legea 

nr.202/2010. 

[Art.643] NCPC consacră regula generală a recuzării executorilor judecătoreşti, în condiţiile 

reglementate de normele privind condiţiile şi procedura de recuzare a judecătorilor (Art.41 şi 

următoarele din NCPC).  Şi sub acest aspect prevederile Art.10 din Legea nr.188/2000 vor trebui 

corelate cu noile dispoziţii, pentru a se asigura o reglementare unitară materiei. 

[Art.644,645] În materia concursului de executări, Art.644 NCPC aduce o serie de precizări 

importante în legătură cu situaţiile speciale ce pot apărea în cazul mai multor executări silite: 

- în cazul executărilor începute în paralel de către un executor judecătoresc şi un executor fiscal 

sau de către creditor însuşi acolo unde legea permite,261 regula este conexarea în favoarea 

executorului judecătoresc, indiferent de stadiul executării efectuate de executorul fiscal sau de 

către creditor; astfel cum am arătat, această prevedere a NCPC va trebui corelată cu dispoziţiile 

Art.136 alin.(9) din Codul de procedură fiscală, iar acest aspect urmează să fie reglementat, 

conform informaţiilor prezentate de către Beneficiar, prin Proiectul LPA NCPC; 

- în cazul executărilor silite aflate pe rolul aceluiaşi executor, conexarea se face în favoarea 

dosarului de executare aflată într-un stadiu mai avansat.  Măsura conexării se ia prin încheiere 

                                                      
260 Art.373 alin.(1) CPC, Art.8 alin.(1) şi Art.9 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.188/2000. 
261 Cu titlu de exemplu, menţionăm situaţia executării efectuate de creditor conform Titlului VI („Regimul juridic al 
garanţiilor reale mobiliare”) din Legea nr.99/1999. 
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dată cu citarea părţilor, susceptibilă de atacare pe calea contestaţiei la executare pentru 

asigurarea controlului judecătoresc. 

Art.644-645 reprezintă aplicaţii ale principiului plenitudinii de competenţă a executorilor judecătoreşti 

şi este de aşteptat să conducă la o aplicare unitară a legii procesuale în materia executării silite de către 

executorii judecătoreşti şi instanţele de judecată. 

[Art.646, Art.647] Dispoziţii cu caracter de noutate vizează actele pe care le poate încheia executorul 

judecătoresc:  pe lângă procese-verbale, acesta poate emite şi încheieri.  Acestea din urmă sunt date, ca 

regulă, fără citarea părţilor şi pot fi atacate pe calea contestaţiei la executare. 

Încheierile executorului judecătoresc trebuie să cuprindă anumite menţiuni, dintre care unele sunt 

prevăzute sub sancţiunea nulităţii (similar încheierii judecătoreşti) şi pot fi emise de către executorul 

judecătoresc în legătură cu momente importante ale procedurii de executare silită (suspendarea 

executării, încetarea executării, distribuirea sumelor etc). 

[Art.648-650] Art.648 stabileşte în sarcina reprezentanţilor Ministerului Public obligaţia de a 

veghea la executarea hotărârilor judecătoreşti şi de a sprijini, în condiţiile legii, aducerea lor la 

îndeplinire.262  Prin aceste dispoziţii credem că se urmăreşte consolidarea rolului Ministerului Public în 

această materie, din perspectiva necesităţii asigurării eficienţei hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri 

executorii şi pentru a limita situaţiile care antrenează răspunderea statului pentru neîndeplinirea acestei 

sarcini (obligaţii stabilite în sarcina statului conform Art.617 NCPC). 

În ceea ce priveşte agenţii forţei publice sau terţele persoane care deţin informaţii utile pentru 

realizarea dispoziţiilor cuprinse în titlul executoriu, în calitate de participanţi fără de care în anumite 

situaţii nu se poate asigura o executare promptă şi eficientă, Art.649 şi Art.650 NCPC stabilesc cadrul 

juridic al participării acestor categorii de organe sau persoane la activitatea desfăşurată de către 

executorii judecătoreşti. 

Art.649 lasă la aprecierea şi în puterea executorului judecătoresc necesitatea apelării la agenţii forţei 

publice (poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice)263 şi instituie obligaţia agenţilor de a-şi da 

concursul, fără a condiţiona aceasta de plata unor remuneraţii sau a altor contraprestaţii. 

Art.650 cuprinde precizări importante cu privire la obligaţia persoanelor care datorează sume de bani 

debitorului urmărit sau care deţin bunurile acestuia, supuse urmăririi, de a da informaţiile necesare 

pentru realizarea executării silite.  Din acest punct de vedere, refuzul organelor fiscale, al instituţiilor 

publice, al instituţiilor de credit şi al oricărei alte persoane de a comunica în scris informaţiile solicitate 

de către executor se sancţionează cu aplicarea unor amenzi de către instanţa de judecată.  

Reglementarea unui mijloc de constrângere poate constitui un mijloc procedural eficient pentru 

realizarea creanţelor.  Totodată, textul Art.650 consacră şi un caz particular de intervenţie obligatorie a 

reprezentantului Ministerului Public, respectiv în situaţia în care cei cărora li s-au solicitat informaţiile 

nu dispun de acestea sau refuză să le dea.  Apreciem binevenită soluţia, întrucât poate conduce la 

                                                      
262 Legiferarea atribuţiei procurorului de a sprijini urmărirea silită este inspirată din dreptul francez, care conţine o prevedere 
asemănătoare.  Conform dispoziţiilor Art.11 din Legea din 09.07.1991, „Procurorul Republicii veghează la executarea 
hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii”. 
263 Soluţia este firească, sub acest aspect, întrucât doar organul de executare poate aprecia dacă complexitatea şi 
circumstanţele cauzei justifică implicarea agenţilor forţei publice. 
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eficientizarea executării silite şi înlăturarea situaţiilor de sustragere de la urmărire a debitorilor de rea-

credinţă. 

[Art.651, Art.652]  NCPC clarifică situaţia procesuală a martorilor asistenţi, fiind 

reglementate expres şi distinct faţă de alte categorii de participanţi drepturile şi obligaţiile acestora.  

Potrivit Art.651, prezenţa martorilor asistenţi este obligatorie, în cazurile prevăzute de lege când se 

pătrunde într-o locuinţă, depozite sau alte încăperi, precum şi la sechestrarea bunurilor debitorului, şi 

facultativă, la aprecierea executorului sau la cererea părţilor, în alte cazuri. 

Art.651 prevede expres condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a avea calitatea 

de martor asistent, şi anume să aibă capacitate de exerciţiu deplină, să nu aibă un interes în efectuarea 

actelor de executare sau să nu se afle în relaţii de rudenie, afinitate sau subordonare faţă de ceilalţi 

participanţi la executare.  Aceste prevederi au în vedere asigurarea garanţiei imparţialităţii martorilor 

asistenţi.  În acest context, pentru rigurozitatea şi acoperirea în realitatea practică, credem că ar fi fost 

oportună legiferarea unei condiţii suplimentare, legată de inexistenţa unor raporturi de duşmănie între 

martor şi oricare din părţi. 

Cu caracter de noutate, Art.652 consacră drepturile şi îndatoririle martorilor asistenţi, precum dreptul 

de a fi informaţi sau dreptul de a fi remuneraţi şi obligaţia de atesta prin semnare faptele la care au 

asistat.  Remunerarea martorilor asistenţi se face în condiţiile prevăzute de lege pentru martorii 

chemaţi să depună mărturie în etapa cercetărilor judecătoreşti, conform Art.320 NCPC. 

(iv). Capitolul IV „Efectuarea executării silite” 

[Art.653-695] În acest capitol al NCPC sunt reglementate unitar principiile ce guvernează 

sesizarea organului de executare, efectuarea actelor de executare silită, executarea împotriva 

moştenitorilor, intervenţia unor creditori neurmăritori în procedura de executare iniţiată de un alt 

creditor, perimarea, amânarea, suspendarea, restrângerea şi încetarea executării silite. 

[Impact]  În materia actelor de executare, remarcăm dispoziţiile care impun citarea de către 

instanţă a terţilor ce deţin bunurile supuse executării, ceea ce este de natură să conducă la necesitatea 

majorării fondurilor alocate procedurilor de citare. 

De asemenea, modificările aduse procedurii privind efectuarea executării silite împotriva 

moştenitorilor au în esenţă un impact legal, fiind clarificat cadrul acestui tip de executare.  Instituirea 

posibilităţii de numire a unui curator special, deşi nu este o situaţie des întâlnită, poate atrage şi un 

impact financiar şi de resurse umane, întrucât procedura de numire a curatorului special de către 

instanţa de judecată antrenează activitate judiciară suplimentară, cu costurile materiale şi de resurse 

aferente.  În plus, sesizăm un impact de natură instituţională, referindu-ne la barourile de avocaţi din 

rândurile cărora sunt desemnaţi curatorii speciali, care vor trebui să îşi adopte propriile norme şi reguli, 

prin organele statutare, pentru selectarea avocaţilor ce urmează a fi înscrişi pe listele de curatori 

speciali. 

Având în vedere dispoziţiile NCPC referitoare la intervenţia creditorilor neurmăritori în cadrul 

procedurilor de executare silită, considerăm că acestea ar putea avea, dincolo de un impact legal 

semnificativ, un impact financiar-bugetar şi de resurse umane, generat în principal de creşterea 

semnificativă a numărului cererilor de intervenţie datorată lărgirii sferei mijloacelor procedurale pe 

care le au la îndemână debitorul şi creditorul urmăritor de a contesta creanţele pretinse de intervenient, 



 

524 
 

respectiv de a se opune intervenţiei sau de a contesta proiectul de distribuire a sumelor rezultate din 

urmărire. 

În privinţa instituţiei perimării executării silite, remarcăm că, potrivit regulii generale introduse de 

NCPC în materia executării, hotărârile pronunţate de instanţele de executare, deci şi cea prin care se 

constată perimarea executării silite, sunt susceptibile de a fi atacate cu apel.  Sub acest aspect al căii de 

atac, s-ar impune însă o corelare, pentru identitate de raţiune, cu reglementarea din materia perimării 

cererii de chemare în judecată, unde se prevede în mod expres calea de atac a recursului (Art.415). 

În sfârşit, considerăm că implementarea instituţiilor amânării, suspendării şi restrângerii executării 

silite va avea în esenţă un impact legal, având în vedere că se stabileşte regimul juridic al unor 

incidente importante ce pot apărea pe parcursul executării silite.  Totodată, în ceea ce priveşte 

dispoziţiile care reglementează procedura restrângerii executării, semnalăm un potenţial impact 

financiar-bugetar şi de resurse umane, generat de creşterea atribuţiilor instanţelor de executare, 

chemate să soluţioneze un nou tip de cereri consacrat de noile reglementări, respectiv cererile de 

restrângere a executării.  Dat fiind că ele se soluţionează cu citarea creditorului şi că încheierile se 

comunică părţilor şi sunt susceptibile de a fi atacate cu apel la instanţa superioară, vor fi antrenate 

cheltuieli materiale şi de resurse umane suplimentare. 

(a) Secţiunea 1 „Sesizarea organului de executare” 

[Art.653-655] Dispoziţiile NCPC reiau prevederile corespunzătoare din actuala reglementare 

referitoare la această etapă, aducând totodată completări şi clarificări, în special în ceea ce priveşte 

redactarea şi depunerea cererii de executare.  Expresie a principiului disponibilităţii, cererea de 

executare se formulează, conform Art.654, de către creditor.  Pentru rigurozitate, credem că textul ar fi 

trebuit să prevadă, ca variantă posibilă, dreptul de iniţiere a acestei proceduri şi de către succesorii 

creditorului, pentru acoperirea situaţiei în care acesta decedează înainte de a formula cererea de 

executare a titlului executoriu emis în favoarea sa. 

Legea reglementează, de asemenea, elementele pe care trebuie să le cuprindă cererea de executare 

silită (Art.654 alin.(3)), statuând că menţiunile cererii de executare sunt aceleaşi cu ale oricărei cereri 

adresate instanţei de judecată, la care se adaugă elemente specifice, precum numele, prenumele şi 

domiciliul sau sediul debitorului, bunul sau prestaţia datorată şi forma executării solicitate. 

Cu privire la procedura propriu zisă de înregistrare a cererii de executare silită, Art.655 preia în mare 

parte dispoziţiile Art.53 alin.(1)-(5) din Legea nr.188/2000, cărora le imprimă un caracter mai formal, 

precizând că măsura înregistrării sau refuzul motivat al deschiderii procedurii de executare se dispune 

de către organul de executare, prin intermediul unei încheieri.  Controlul judecătoresc al încheierii 

privind refuzul înregistrării cererii se realizează pe calea plângerii adresată judecătoriei în a cărei 

circumscripţie se află biroul executorului judecătoresc sesizat, în termen de 15 zile de la comunicarea 

încheierii.  Observăm extinderea termenului înăuntrul căruia creditorul poate sesiza instanţa de control 

judecătoresc, de la 5 zile, conform actualei reglementări cuprinsă în legea specială, la 15 zile, pentru a 

permite respectarea dreptului la apărare al creditorului. 

Apreciem că modificările procedurale semnalate mai sus prezintă importanţă sub aspectul impactului 

legal şi nu au o relevanţă semnificativă în ceea ce priveşte impactul bugetar sau de resurse umane în 

sistemul judiciar. 
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[Art.656] Anticipând reglementările cuprinse în NCPC, modificările aduse actualului CPC 

prin Legea nr.202/2010 au introdus anumite termene în care se efectuează actele de către executor sau 

instanţă în procedura încuviinţării executării, fiind înlocuită sintagma „de îndată” cu termene clare.  

Astfel, cererea de încuviinţare a executării silite se transmite de către executor spre încuviinţare 

instanţei competente, în termen de trei zile de la înregistrare, iar instanţa trebuie să se pronunţe asupra 

cererii în termen de trei zile de la înregistrare la judecătorie.  Considerăm că lipsa unor sancţiuni în 

situaţia nerespectării acestor termene este de natură să lase fără eficienţă practică instituirea acestor 

termene şi, prin urmare, ar putea să nu conducă la atingerea scopului urmărit de a accelera procesul de 

executare silită. 

Noua reglementare enumeră expres motivele pentru care instanţa poate dispune respingerea cererii de 

încuviinţare a executării silite, conferind astfel o mai mare certitudine circuitului civil (creditorul poate 

cunoaşte de la început care sunt motivele care pot conduce la respingerea cererii şi poate lua măsuri 

pentru a complini eventualele lipsuri). 

Printre cauzele care pot conduce la respingerea cererii de încuviinţare a executării silite, Art.656 

menţionează şi situaţia debitorului care beneficiază de imunitate de executare.  Apreciem că se 

impunea definirea sintagmei „imunitate de executare”, pentru a înlătura eventualele interpretări 

divergente pe care această formulă le-ar putea cunoaşte în practica instanţelor şi în literatura de 

specialitate. 

În fine, reflectând regula cu caracter general stabilită de dispoziţiile Art.641 NCPC, calea de atac 

împotriva încheierii de respingere a încuviinţării silite nu mai este recursul, ci apelul.  Comentariile 

făcute mai sus cu ocazia analizării modificărilor aduse de Art.641 sunt valabile şi în acest caz. 

[Art.657, Art.658, Art.659]  Ca element de noutate în ceea ce priveşte obligaţia de înştiinţare 

prealabilă a debitorului despre declanşarea executării silite, este de observat sintetizarea dispoziţiilor 

cuprinse în actuala reglementare şi legiferarea, ca regulă generală, a obligaţiei executorului 

judecătoresc de a comunica debitorului copia încheierii de încuviinţare a executării, împreună cu copia 

certificată a titlului executoriu şi somaţia. 

Considerăm benefică consacrarea în dispoziţiile Art.658 a sancţiunii nulităţii exprese a executării în 

cazul în care organul de executare nu a transmis debitorului copia titlului executoriu şi a somaţiei, 

având în vedere că în practică sunt situaţii în care organul de executare nesocoteşte acest drept al 

debitorului.264 

Cu caracter de noutate, Art.659 NCPC reglementează în mod expres excepţiile de la obligaţia 

înştiinţării prealabile a debitorului, printre care situaţia în care debitorul care beneficiază de un termen 

de plată se sustrage de la îndeplinirea obligaţiilor, îşi risipeşte averea, este în stare de insolvabilitate, 

ori situaţia în care titlul executoriu este o încheiere sau ordonanţă pronunţată de o instanţă 

judecătorească şi declarată de lege ca fiind executorie etc. 

                                                      
264 Înştiinţarea debitorului reprezintă o formalitate necesară stabilită în interesul debitorului, pentru a-i acorda răgaz acestuia 
în vederea îndeplinirii obligaţiei şi pentru a-i da posibilitatea să cunoască actele în baza cărora se exercită urmărirea 
îndreptată împotriva sa. 
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[Art.660] În privinţa cheltuielilor de executare, NCPC propune un text mai judicios, mai bine 

sistematizat şi mai complet decât actuala reglementare.  Astfel, sunt identificate în mod expres sumele 

care intră în categoria cheltuielilor de executare (acestea au făcut obiectul unor discuţii în doctrină, 

care s-a repercutat şi asupra practicii neunitare a instanţelor);  este expres prevăzută posibilitatea părţii 

interesate de a solicita, pe calea contestaţiei la executare, cenzurarea sumelor reprezentând cheltuieli 

de executare;  este reglementată regula conform căreia cheltuielile de executare să fie suportate 

exclusiv de către creditor în cazul în care debitorul nu are bunuri urmăribile, cu posibilitatea 

recuperării ulterioare de la debitor, în interiorul termenului de prescripţie (astfel de situaţii sunt deseori 

întâlnite în practică şi nu sunt acoperite de actuala legislaţie).  Art.660 prevede în mod expres 

caracterul de titlul executoriu al actului prin care executorul stabileşte cheltuielile de executare. 

Sintetizând, dispoziţiile Art.660 NCPC au un impact legal, de importanţă practică, menit să clarifice şi 

faciliteze activitatea executorului judecătoresc. 

[Art.661-662]  Articolele finale ale acestei secţiuni cuprind dispoziţii generale legate de 

consemnarea cauţiunilor şi comunicarea actelor în procedura de executare silită. 

Art.661 reia în mare parte şi completează actualul text al CPC care reglementează procedura depunerii 

şi consemnării de cauţiuni.  Totodată, adaptează noii realităţi terminologia folosită cu ocazia 

identificării instituţiilor la care se face consemnarea cauţiunilor sau depunerea altor sume.  

Completările constau în adăugarea a două noi alineate care instituie, pe de o parte, regula potrivit 

căreia eliberarea sumelor respective se face persoanelor îndreptăţite pe baza dispoziţiei executorului 

judecătoresc sau a instanţei de judecată, iar, pe de altă parte, regula potrivit căreia suma datorată cu 

titlu de cauţiune se stabileşte de către instanţa de judecată, în cuantumul prevăzut de lege.  Deşi textul 

nu prevede expres, apreciem că actul pe care executorul judecătoresc îl întocmeşte cu ocazia dispunerii 

restituirii sumelor este încheierea, fiind o măsură dispozitivă a executorului judecătoresc.  Credem că 

ar fi oportună precizarea textului din acest punct de vedere, pentru a elimina controversele care ar 

putea fi generate de această lacună. 

Art.662 prevede că executorul poate comunica actele de procedură efectuate pe parcursul executării 

silite nu numai personal, ci şi prin intermediul unui agent procedural.  Este o completare care vine să 

acopere în legislaţie o practică a organelor de executare. 

(b) Secţiunea a 2-a „Efectuarea actelor de executare silită” 

[Art.663-676] Secţiunea a 2-a a Capitolului II din materia executării silite sistematizează 

dispoziţii cu caracter general privitoare la modul de realizare a executării, indiferent de formele şi 

modalităţile de executare. 

[Art.663] Noua reglementare prevede că trecerea la executarea silită efectivă se poate face 

numai după ce a expirat termenul indicat în somaţie sau, în cazul în care nu a fost indicat un astfel de 

termen în somaţie, după expirarea celui prevăzut în încheierea de încuviinţare a executării.  O astfel de 

regulă se desprindea din interpretarea logică a dispoziţiilor cuprinse în actualul CPC, fiind exprimate 

opinii în acest sens în doctrina de specialitate, însă codificarea expresă a acestei reguli contribuie la 

stabilirea unui cadru legal mai clar şi mai riguros reglementat al activităţii de executare silită. 

[Art.664-665] Un caz de temporizare a executării este cel al obligaţiilor pentru îndeplinirea cărora 

s-a stabilit un termen de plată prin titlul executoriu.  NCPC propune, în Art.664-665, o reformulare a 
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dispoziţiilor corespondente din CPC.  Nu sunt aduse modificări de fond în ceea ce priveşte cadrul legal 

al executării silite a obligaţiilor cu termen, însă textul nou conţine o exprimare mai clară şi mai logică.  

Astfel, se menţionează expres faptul că debitorul este decăzut din termenul acordat prin somaţie sau 

prin încheierea de încuviinţare, în anumite situaţii, sancţiune care nu este prevăzută în mod expres de 

CPC.  Totodată, Art.665 consacră o excepţie de la aplicarea sancţiunii decăderii, în cazul în care 

debitor este statul sau o unitate administrativ teritorială. 

[Art.666] NCPC stabileşte, cu caracter de noutate, cadrul procedural al executării silite a 

obligaţiilor alternative cuprinse în titlul executoriu, instituind dreptul debitorului de a alege cu privire 

la obligaţia ce se execută,265 cu condiţia de a-şi exercita acest drept în interiorul unui termen de 10 zile 

de la comunicarea încheierii de încuviinţare a executării şi de a notifica organul de executare cu privire 

la prestaţia aleasă.  Ca efect al decăderii debitorului din dreptul de opţiune în urma neexercitării în 

termenul legal, acest drept trece în patrimoniul creditorului. 

[Art.667] Executarea silită în cazul prestaţiilor reciproce beneficiază, la rândul său, de o 

reglementare specială nouă.  Textul stabileşte condiţiile pentru executarea silită a unor prestaţii 

reciproce, şi anume să rezulte din acelaşi titlu executoriu şi să fie simultane.  Regula instituită de 

Art.667 este aceea că executarea silită împotriva debitorului se va putea face numai după ce creditorul 

a oferit debitorului propria sa prestaţie sau a făcut dovada prin înscris că debitorul a primit-o.  

Stipulaţia are drept scop asigurarea unei celerităţi a procedurii de executare silită. 

[Art.668, Art.669]  În ceea ce priveşte executarea hotărârilor cu executare provizorie ce 

presupun consemnarea unei cauţiuni sau obligaţia executorului de a întocmi procese-verbale cu ocazia 

constatării actelor de executare, menţiunile obligatorii ale proceselor-verbale şi sancţiunea pentru lipsa 

unora dintre menţiuni, nu sunt aduse modificări de fond dispoziţiilor CPC.  NCPC le preia însă, 

reformulându-le 266 şi adaptându-le la noua structură a actelor întocmite de executorul judecătoresc.267 

[Art.670-672] Prevederile reglementează drepturile şi măsurile de care dispune executorul în 

vederea realizării actelor de executare silită.  În cea mai mare parte, acestea sunt preluate din actuala 

reglementare, NCPC făcând o mai bună sistematizare şi o consacrare expresă a unor măsuri 

execuţionale deduse numai pe cale de interpretare din prevederile CPC. 

În legătură cu dreptul executorului de a pătrunde în locurile unde se află bunurile debitorului, 

remarcăm câteva modificări cu conotaţii practice aduse de Art.670 alin.(2).  În primul rând, se 

identifică hotărârea prin care instanţa autorizează intrarea în locurile respective, atunci când executarea 

se face în baza altui titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, şi anume încheiere executorie şi 

nesupusă vreunei căi de atac.  În al doilea rând, sunt reglementate modalităţile de sesizare a instanţei 

cu cererea de autorizare (fie odată cu cererea de încuviinţare, fie pe cale separată) şi se prevede 

obligaţia citării terţului care deţine bunul.  O atare precizare este benefică, întrucât implementarea în 

practică a posibilităţii recunoscute expres executorilor judecătoreşti de a solicita autorizarea împreună 

                                                      
265 Dreptul debitorului de a alege prestaţia alternativă pe care înţelege să o execute este consacrat în prezent de dispoziţiile 
Art.1027 ale actualului CC, fiind preluat şi de NCC, în Art.1462. 
266 Expresia „hotărârile ce au a se executa” este înlocuită în Art.668 cu „hotărârile ce se execută”. 
267 Referindu-se la obligaţia executorului de a întocmi procese-verbale, Art.669 nu mai foloseşte expresia „pentru toate actele 
de executare”, ci „dacă prin lege nu se dispune altfel”. 
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cu încuviinţarea executării va conduce la o simplificare a activităţii acestora şi totodată a instanţelor, 

care vor soluţiona printr-un singur act de judecată două cereri strâns legate. 

Art.671 stabileşte expres dreptul executorului de a identifica bunurile urmăribile ale debitorului în 

locul la care acestea se află, precum şi dreptul de a îndeplini acte de executare asupra acestora, cu 

respectarea condiţiei prezenţei debitorului sau a altor persoane determinate, iar în lipsa acestora actele 

de executare se pot îndeplini numai în prezenţa unui agent al forţei publice sau a doi martori asistenţi.  

Art.671 alin.(2) reglementează un caz particular ce necesită autorizarea prealabilă a instanţei în 

condiţiile stabilite de Art.670 alin.(2), respectiv când identificarea bunurilor şi efectuarea actelor de 

executare se realizează la sediul altei persoane decât cea a debitorului şi respectiva persoană nu şi-a dat 

acordul în acest sens.  Măsura autorizării de către instanţă este una în concordanţă cu principiile 

constituţionale privind inviolabilitatea proprietăţii private. 

Art.672 alin.(1) NCPC prevede în mod expres dreptul executorului de a apela la agenţii forţei publice 

atunci când întâmpină opunere la efectuarea unui act de executare, dar şi obligaţia corelativă a 

respectivilor agenţi de a-şi da concursul, în conformitate cu solicitarea executorului.  Prevederea 

reprezintă o garanţie a respectării dreptului de liber acces la justiţie, astfel cum a fost reţinut şi în 

jurisprudenţa Curţii CEDO, din perspectiva asigurării de către stat, prin agenţii săi, a executării 

eficiente şi efective a hotărârilor judecătoreşti. 

[Art.673-676]  Art.673 statuează regula în conformitate cu care executarea se efectuează, 

după caz, la locul unde debitorul obţine venituri sau la locul unde se găsesc venituri sau bunuri ale 

debitorului, susceptibile de executare.  Noua reglementare consacră un element de principiu cunoscut 

şi aplicat ca atare în practica execuţională, însă fără corespondent în actuala legislaţie.  Din această 

perspectivă, considerăm bine venită precizarea locului unde se efectuează executarea, fiind o 

completare firească a reglementărilor care stabilesc timpul în care se face executarea. 

Art.674 preia, în esenţă, regulile cuprinse în actuala reglementare referitoare la timpul în care se pot 

efectua acte de executare silită.  Semnalăm adăugarea unui caz suplimentar în care executarea se poate 

face în mod excepţional şi în alte intervale orare sau în alte zile decât cele ce constituie regula, şi 

anume atunci când hotărârea judecătorească pusă în executare prevede această posibilitate în mod 

expres.  De asemenea, notăm că asupra cererilor de încuviinţare a executării silite la alte ore şi în alte 

zile, formulate în cazuri urgente, instanţa (nu preşedintele, cum prevede actuala reglementare) se 

pronunţă în camera de consiliu, cu citarea terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie şi 

definitivă.  Noua formă a textului este mai completă în ceea ce priveşte reglementarea procedurii de 

soluţionare a cererilor de încuviinţare în cazuri urgente şi asigură degrevarea preşedintelui instanţei de 

a soluţiona astfel de cereri, trecând în sarcina instanţei de executare această atribuţie. 

Semnalăm şi aici un posibil impact financiar, însă nu unul semnificativ, rezultat din costurile 

suplimentare antrenate de necesitatea îndeplinirii formalităţilor de citare a terţului. 

Prin dispoziţiile Art.675 NCPC este consacrată regula validităţii actelor de executare întocmite de 

executorul judecătoresc în lipsa părţilor, cu condiţia respectării cumulative a două cerinţe, şi anume 

prezenţa părţilor la îndeplinirea actelor de executare să nu fie cerută expres de lege şi respectivele acte 

de executare să fi fost efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.  Credem că reglementarea acestei 

reguli va avea implicaţii practice notabile, eliminând un posibil motiv de contestaţie la executare şi 
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conducând la uniformizarea practicii judecătoreşti din perspectiva anulării actelor de executare 

efectuate în lipsa părţilor. 

NCPC menţine sancţiunea anulării executării în aceleaşi cazuri ca şi în actuala reglementare, respectiv 

în caz de nerespectare a dispoziţiilor corelative reglementate de NCPC în Art.664, 668 şi 674.  

Formularea textului conduce la concluzia că este vorba despre o nulitate relativă, ce poate fi invocată 

pe calea contestaţiei la executare de persoana care invocă o vătămare. 

(c) Secţiunea a 3-a „Executarea împotriva moştenitorilor” 

[Art.677-679] Dispoziţiile cuprinse în această secţiune a NCPC reiau într-o formă mai detaliată şi 

mai riguros sistematizată prevederile actualei reglementări ce stabileşte cadrul legal al executării în 

contra moştenitorilor. 

Cu caracter de noutate, semnalăm că prevederile Art.677 reglementează în plus faţă de actuala 

reglementare şi situaţia în care debitorul decedează înainte ca executarea să fi fost începută, instituind 

interdicţia demarării procedurii de executare silită, similar situaţiei în care debitorul decedează pe 

parcursul executării, când operează suspendarea de drept a executării (Art.679).  În ambele cazuri, 

Art.677 limitează în timp interdicţia pornirii, respectiv continuării executării silite, până la momentul 

acceptării moştenirii de către succesorii debitorului sau, în lipsa acestora, până la data numirii unui 

curator al succesiunii sau a unui curator special, dacă este cazul. 

Art.677 alin.(2) instituie în sarcina creditorului sau a executorului judecătoresc o serie de obligaţii 

precum obligaţia de a solicita camerei notarilor publici competentă268 să facă menţiune în registrul 

special despre începerea executării silite, să îi comunice dacă a fost sau nu dezbătută succesiunea 

debitorului şi care sunt moştenitorii, sau dacă a fost numit curator al moştenirii.  Art.677 alin.(3) 

reglementează în detaliu şi situaţia în care succesiunea nu a fost dezbătută sau acceptată, iar Art.678 

alin.(1) tratează situaţia în care nu există niciun moştenitor acceptant şi nici nu a fost numit un curator 

al succesiunii, stabilind în sarcina executorului obligaţii concrete în acest sens. 

Reglementând executarea împotriva moştenitorilor minori, Art.678 alin.(3) adaugă acestora o altă 

categorie lipsită de capacitatea de exerciţiu a drepturilor, respectiv persoanele puse sub interdicţie 

judecătorească.  Textul stabileşte în termeni clari procedura necesară în vederea reluării executării, 

instituind posibilitatea creditorului sau a executorului judecătoresc de a cere instanţei de executare 

numirea unui curator special, în condiţiile Art.57 NCPC. 

Toate aceste precizări de detaliu a etapelor procedurale ce trebuie urmate de către executorul 

judecătoresc reprezintă o aplicare concretă a principiului rolului activ al organului de executare şi 

prezintă o semnificativă importanţă practică, întrucât clarifică etapele ce trebuie parcurse pentru 

începerea/reluarea procedurii de executare în condiţiile decesului debitorului, în scopul asigurării unei 

executări eficiente şi efective. 

                                                      
268 Camera notarilor publici în a cărei circumscripţie a avut ultimul domiciliu defunctul debitor. 
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(d) Secţiunea a 4-a „Intervenţia altor creditori” 

[Art.680-686] Reglementarea instituţiei intervenţiei altor creditori în procedura executării silite 

reprezintă o aplicare a mijlocului procedural preventiv pus la dispoziţia părţilor interesate pentru a 

interveni în cadrul unui proces ce se poartă între alte părţi. 

Actuala reglementare cuprinde dispoziţii dispersate cu privire la intervenienţi în această fază a 

procesului civil, unele făcând o referire indirectă la această categorie de participanţi la executarea 

silită.269  În lipsa unor dispoziţii speciale privind procedura de intervenţie în cadrul procedurii silite din 

actuala reglementare, în practică se apelează la prevederile dreptului comun cuprinse în Art.49 şi 

următoarele CPC, în măsura în care acestea sunt compatibile şi adaptabile procedurii de executare 

silită, însă aceasta generează o practică neunitară.  NCPC asigură reglementarea unitară a acestei 

instituţii, ceea ce permite o abordare mai facilă de către practicieni, evitându-se crearea unei practici 

contradictorii. 

Condiţiile şi limitele în care creditorii pot interveni într-o procedură de executare pendinte între alte 

părţi sunt consacrate de dispoziţiile Art.680.  Pe lângă creditorii care sunt titularii unui titlu executoriu 

împotriva debitorului, condiţie de admisibilitate a intervenţiei altor creditori reţinută şi în prezent în 

doctrină şi jurisprudenţă, Art.680 stabileşte şi alte categorii de creditori care pot justifica interesul de a 

interveni, şi anume creditorii care au luat măsuri asiguratorii asupra bunurilor debitorilor, cei care 

deţin un drept real de garanţie sau un drept de preferinţă asupra bunului urmărit, creditorii chirografari 

titulari ai unor creanţe băneşti cu dată certă ori din registre ţinute în condiţiile legii. 

Sub imperiul actualei reglementări, cererea de intervenţie poate fi formulată de orice persoană 

interesată, chiar dacă nu sunt prevăzute exemplificativ situaţiile concrete în care interesul se poate 

materializa.  Dispoziţiile NCPC nu fac decât să expună concret categoriile de creditori care pot 

justifica interesul de a interveni în procedură, aducând astfel un câştig sub aspectul clarităţii.  

Apreciem, aşadar, că noua reglementare nu se va repercuta în mod semnificativ asupra activităţii 

judiciare printr-o creştere a numărului intervenţiilor creditorilor. 

În ceea ce priveşte termenul în care creditorii pot formula cerere de intervenţie, Art.681 aduce 

elemente de noutate notabile, făcând o distincţie între intervenienţi şi creditorii care participă doar la 

distribuirea preţului şi stabilind mai multe termene limită: 

- un termen general, aplicabil tuturor categoriilor de creditori prevăzute de Art.680270; 

- un termen special, aplicabil creditorilor privilegiaţi indicaţi în Art.681 alin.(2) NCPC; 

- un alt termen special, aplicabil creditorilor chirografari care au intervenit după expirarea 

termenului general prevăzut la Art.681. 

Din punct de vedere al formei cererii de intervenţie, similar cererii de intervenţie în faţa instanţei, 

Art.682 alin.(1) face trimitere la cerinţele aferente cererii de executare silită reglementate de 

                                                      
269 În acest sens, menţionăm Art.425, Art.428, Art.393, Art.497 alin.(4) şi Art.563 CPC. 
270 Dacă prin lege nu se dispune altfel, intervenţia se poate face până la termenul stabilit de executor pentru valorificarea, în 
oricare din modalităţile prevăzute de lege ori convenite de părţi, a bunurilor mobile sau imobile.  În caz de nerespectare a 
acestui termen se aplică sancţiunea prevăzută la Art.686. 
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dispoziţiile Art.654, cu adăugarea unor menţiuni suplimentare referitoare la creanţa ce justifică 

interesul formulării cererii de intervenţie. 

Art.682 alin.(3)-(5) NCPC prevede posibilitatea intervenţiei în cadrul procedurii de executare silită şi a 

altor creditori care nu au un titlu executoriu, reglementând în acest scop o procedură judiciară de 

recunoaştere (expresă sau tacită) de către debitor a creanţei.  Considerăm că textul procedural ar căpăta 

o mai mare claritate prin prevederea expresă a faptului că încheierea pronunţată de instanţă în această 

procedură de provocare a recunoaşterii debitorului are valoare de titlu executoriu.  O astfel de 

completare legislativă asigură corelarea cu dispoziţiile imperative cuprinse în Art.623 alin.(1) din 

NCPC, în conformitate cu care executarea silită se efectuează numai în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti sau a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. 

Procedura de soluţionare a cererii de intervenţie este în detaliu reglementată de dispoziţiile cuprinse în 

Art.682, legiuitorul atribuind instanţei de judecată un rol important, menit să asigure accesul la justiţie 

al creditorilor intervenienţi. 

Sunt introduse, de asemenea, dispoziţii noi, care reglementează obligaţiile executorului de a informa 

debitorul,271 precum şi drepturile creditorilor urmăritori272 (Art.683 şi Art.684). 

Spre deosebire de actuala reglementare, săracă în dispoziţii privind efectele intervenţiei în faza 

executării silite, Art.685 NCPC stabileşte în mod expres efectele admiterii cererii de intervenţie:  

creditorii intervenienţi şi cei ale căror creanţe au fost recunoscute de debitor pot să participe la 

distribuirea sumei rezultate din urmărire în limita sumelor pretinse sau recunoscute;  creditorii care 

deţin titluri executorii pot să participe la urmărirea bunurilor debitorilor şi la efectuarea unor acte de 

executare silită;  creditorii intervenienţi ale căror creanţe au fost contestate şi care au solicitat 

executorului ca sumele reclamate să fie puse deoparte, pot participa numai la distribuirea sumelor 

consemnate în acest scop conform Art.682 alin.(5). 

Art.686 reglementează situaţia creditorilor chirografari care au formulat cerere de intervenţie după 

expirarea termenului general stabilit prin Art.681, dar până la expirarea termenului pentru depunerea 

titlurilor de creanţă, în vederea întocmirii proiectului de distribuire a sumei rezultate din urmărire;  

intervenienţilor din această categorie li se recunoaşte dreptul de a participa la distribuirea părţii din 

suma rămasă după îndestularea drepturilor creditorilor urmăritori, a creditorilor ipotecari şi privilegiaţi 

şi a celor care au intervenit în timp util. 

În concluzie, prevederile nou introduse privind procedura intervenţiei în faza executării silite aduc 

semnificative elemente de noutate, asigurând protejarea intereselor şi ale altor creditori decât ale 

creditorului urmăritor.  Din interpretarea dispoziţiilor referitoare la procedura intervenţiei se poate 

trage concluzia că, în sistemul nostru procedural, creditorul urmăritor are o poziţie egală cu cea a 

intervenienţilor, cu excepţia situaţiilor în care legea prevede altfel.  În sens contrar, există legislaţii 

                                                      
271 Obligaţia de a comunica debitorului copia cererii de intervenţie şi a documentelor aferente şi obligaţia de a-l înştiinţa 
asupra admiterii cererii de intervenţie dispusă de instanţă. 
272 Dreptul de a notifica creditorilor chirografari intervenienţi existenţa altor bunuri ale debitorului şi de a-i invita să ceară 
extinderea executării şi să avanseze cheltuielile aferente extinderii, dreptul de a fi preferat creditorilor intervenienţi dacă 
aceştia nu solicită extinderea sau nu avansează cheltuielile, dreptul de a se opune cererilor de intervenţie, dacă fac dovada că 
intervenienţii au acţionat în frauda drepturilor lor etc. 
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naţionale (dreptul german, spre exemplu) care consacră principiul primului urmăritor, oferind 

creditorului urmăritor un drept prioritar la recuperarea creanţei. 

(e) Secţiunea a 5-a „Perimarea executării silite” 

[Art.687-689] Noua reglementare în materia perimării executării nu aduce schimbări de fond 

semnificative, ci îşi propune să înlăture divergenţele de interpretare apărute sub imperiul actualei 

reglementări.273 

Propunând o reformulare a actualelor prevederi, Art.687 menţine acelaşi termen de 6 luni de la data 

ultimului act de executare, ca fiind cel care atrage sancţiunea perimării în cazul lăsării în nelucrare, 

dar, menţionează în mod expres culpa creditorului în neefectuarea actelor necesare executării silite 

drept o condiţie a operării sancţiunii perimării.274  În acest fel, se elimină interpretarea categorică pe 

care unele instanţe, în acord cu o parte a doctrinei, au dat-o actualei reglementări în sensul existenţei 

unei prezumţii absolute de culpă a creditorului pentru neîndeplinirea oricăror acte de executare în 

termenul de 6 luni. 

Prin asemănare cu procedura constatării perimării judecăţii cauzei, competenţa constatării perimării 

aparţine instanţei de executare.  În acelaşi mod, sunt prevăzute expres efectele perimării, respectiv 

desfiinţarea actelor de executare, dacă legea nu prevede altfel.  Observăm că nici în noua reglementare 

nu au fost prevăzute în mod expres calea procedurală şi condiţiile275 în care se poate invoca perimarea 

executării.  Credem că o astfel de precizare se impunea, pentru a asigura rigurozitatea reglementării. 

De asemenea, este de observat că, potrivit regulii generale introduse de NCPC în materia executării, 

hotărârile pronunţate de instanţele de executare sunt susceptibile de a fi atacate cu apel.  Sub acest 

aspect al căii de atac, s-ar impune însă o corelare, pentru identitate de raţiune, cu reglementarea din 

materia perimării cererii de chemare în judecată, unde se prevede calea de atac a recursului (Art.415). 

Răspunzând criticilor doctrinei şi pentru a asigura uniformizarea practicii, Art.689 aduce completări în 

ceea ce priveşte procedura în cazul formulării unei noi cereri de executare în cazul perimării 

executării, stabilind regula potrivit căreia se va relua procedura de înregistrare a cererii de către 

executor şi de încuviinţare a executării de către instanţă, în conformitate cu prevederile Art.655 şi 656 

NCPC. 

(f) Secţiunea a 6-a „Amânarea, suspendarea şi restrângerea 

executării” 

[Art.690-692] NCPC reglementează de o manieră mai clară şi cuprinzătoare cadrul juridic al unor 

incidente ce pot apărea în procedura de executare silită, şi anume amânarea, suspendarea şi 

restrângerea executării silite.  Actuala reglementare abordează în dispoziţii disparate, neunitare, cauze 

                                                      
273 Perimarea executării silite este reglementată în prevederile Art.389 din actualul CPC. 
274 Conform opiniilor majoritare exprimate în doctrină, perimarea este o sancţiune procesuală. 
275 Ne referim la opiniile divergente exprimate în doctrină şi practică cu privire la modalitatea de invocare a perimării (pe cale 
de excepţie în cadrul contestaţiei la executare sau direct pe calea contestaţiei la executare) sau momentul până la care poate fi 
invocată perimarea (prima zi de înfăţişare sau oricând în faţa instaţei de executare învestită cu soluţionarea contestaţiei la 
executare împotriva actelor întocmite după trecerea termenului de 6 luni fără ca astfel de acte să fi fost îndeplinite). 
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de amânare276 sau de suspendare a executării silite.277  În ceea ce priveşte restrângerea executării, nu se 

regăsesc dispoziţii speciale, ci doar anumite dispoziţii care în mod indirect se referă la efectul 

restrângerii executării silite.278 

Instituirea unor reguli generale asigură pe de o parte clarificarea regimului juridic aplicabil instituţiilor 

la care ne referim, iar pe de altă parte aliniază şi din această perspectivă legislaţia internă cu cea a unor 

state europene.279 

Redactarea Art.690, care stabileşte cadrul legal al amânării executării silite, relevă preocuparea 

legiuitorului pentru asigurarea respectării principiului legalităţii pe tot parcursul procedurii de 

executare silită.  Astfel, dispoziţiile Art.690 alin.(1) stabilesc obligaţia executorului de a dispune 

amânarea executării numai în situaţii expres prevăzute de lege, precum şi răspunderea acestuia în 

situaţiile în care se face vinovat de tergiversarea procedurii de executare.  Ca element de noutate, 

alin.(2) al Art.690 stabileşte forma şi actul prin care executorul dispune amânarea executării, respectiv 

prin încheiere supusă contestaţiei la executare, conform Art.647 alin.(3) NCPC.280 

NCPC stabileşte, prin Art.691, o serie de reguli de bază ale suspendării executării silite: 

- legalitatea suspendării, care poate opera dacă este prevăzută de lege sau dispusă de instanţă; 

- suspendarea poate fi dispusă de executor numai la solicitarea creditorului (consecinţă a 

principiului disponibilităţii); 

- actele şi măsurile de executare anterioare suspendării rămân valabile pe toată perioada 

suspendării, afară numai dacă prin lege sau hotărâre judecătorească se dispune altfel; 

- după încetarea suspendării, la cererea părţii interesate, executorul dispune continuarea 

executării, cu respectarea eventualelor modificări intervenite în ceea ce priveşte actele sau 

măsurile de executare anterioare. 

Reglementând procedura restrângerii executării silite, Art.692 instituie două condiţii care trebuie 

întrunite cumulativ, şi anume urmărirea să poarte concomitent asupra mai multor bunuri mobile sau 

imobile şi valoarea bunurilor urmărite să fie vădit mai mare decât creanţa pentru care s-a început 

urmărirea.  Potrivit Art.692, cererea de restrângere a executării la anumite bunuri se face de către 

debitor, iar competenţa de soluţionare revine instanţei de executare, textul cuprinzând dispoziţii 

speciale privind determinarea competenţei teritoriale a acesteia. 

                                                      
276 Enumerăm cu titlu exemplificativ:  Art.438 CPC, care poate fi interpretat că instituie regula generală a amânării executării 
silite, Art.509 alin.(5) CPC prin care se instituie o cauză specială de amânare pentru un alt termen în lipsa unui ofertant pentru 
preţul la care imobilul a fost evaluat etc. 
277 În acest sens sunt Art.284 alin.(5) CPC, care instituie regula suspendării executării în cazul apelului, Art.403 alin.(1) şi 
alin.(4) care reglementează procedura suspendării executării silite pe fond şi provizorie, Art.570 alin.(2) care reglementează o 
cauză de suspendare a executării în ceea ce priveşte eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din executare etc. 
278 Art.505 CPC dispune că, în cazul debitorului care nu are alt mijloc de existenţă decât veniturile imobilului urmărit, atunci 
executorul poate să îi fixeze o cotă de 20% din aceste venituri, în scopul asigurării unei minime protecţii sociale. 
279 Cu titlu de exemplu, în materia suspendării executării silite, menţionăm că şi în CPCI regăsim sistematizate dispoziiţi 
procedurale cărăra li s-a alocat un titlu, intitulat „Della sospensione e dell’estizione del processo”. 
280 Sub imperiul actualei reglementări, în lipsa oricăror reguli privind forma sau denumirea actului prin care executorul 
dispune amânarea, în practică motivele şi termenul pentru care a fost dispusă amânarea se menţionează în procesele-verbale 
întocmite cu ocazia efectuării executării sau a unui act de executare. 
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Cererea de restrângere a executării se soluţionează prin încheiere supusă controlului judiciar pe calea 

apelului, în conformitate cu regula de drept comun statuată prin Art.641 alin.(3) NCPC. 

(g) Secţiunea a 7-a „Încetarea executării silite” 

[Art.693-695] În ceea ce priveşte dispoziţiile referitoare la încetarea executării, NCPC nu aduce 

noutăţi semnificative.  Se remarcă reglementarea unitară a prevederilor care reglementează acest 

moment în cadrul fazei executării silite, ceea ce se raliază tehnicii legislative adoptate în general de 

legiuitor la redactarea noii norme procedural civile. 

Cu titlu de noutate, semnalăm introducerea prin Art.693 a obligaţiei executorului de a emite 

debitorului un certificat constatator al îndeplinirii obligaţiilor rezultate din titlul executoriu şi din 

efectuarea executării, ca o garanţie a încetării executării împotriva debitorului pentru obligaţiile 

executate.  De asemenea, Art.695 reglementează expres dreptul creditorului de a cere reluarea 

executării, în cazurile expres prevăzute de lege, asupra aceluiaşi bun, fără a se face distincţie după cum 

bunul este mobil sau imobil.  Aşadar, potrivit noii reglementări, reluarea executării se va putea face nu 

numai asupra bunurilor imobile (ca în actuala reglementare), ci şi asupra mobilelor. 

(v). Capitolul V „Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită” 

[Art.696-700] În materia prescripţiei executării silite, NCPC păstrează reglementarea CPC, pe 

care însă o precizează şi o completează prin prisma necesităţilor pe care practica le-a impus. 

Sub aspect terminologic, sesizăm că noua reglementare nu mai tratează prescripţia dreptului de „a 

cere”, ci dreptul de a „obţine” executarea silită.  În al doilea rând, s-a renunţat la folosirea expresiei 

„drept material la acţiune”, aceasta fiind înlocuită cu sintagma „dreptul de a obţine obligarea 

pârâtului”, pentru a elimina confuziile pe care le-a generat în practică terminologia din actuala 

reglementare. 

Dacă în ceea ce priveşte termenele de prescripţie nu au fost aduse modificări, noua reglementare aduce 

clarificări în scopul aplicării unitare a legii şi eliminării controverselor de interpretare, în ceea ce 

priveşte determinarea momentului la care începe să curgă termenul de prescripţie a executării silite în 

cazul hotărârilor judecătoreşti şi a celor arbitrale.  Art.696 enunţă în mod expres principiul potrivit 

căruia în cazul hotărârilor menţionate termenul de prescripţie începe să curgă de la data rămânerii lor 

definitive. 

Notabile sunt şi precizările exprese făcută de Art.696 alin.(3).  În primul rând, se menţionează faptul 

că împlinirea prescripţiei are drept efect nu numai pierderea puterii executorii a titlului executoriu, ci şi 

stingerea dreptului de a obţine executarea silită.  În al doilea rând, este reglementat efectul împlinirii 

termenului de prescripţie într-un caz aparte, al hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale pronunţate în cauze 

în care dreptul de a obţine obligarea pârâtului este imprescriptibil sau nu s-a prescris.  Pentru aceste 

hotărâri se statuează în mod expres că dacă termenul pentru executarea lor s-a prescris, creditorul 

poate obţine un nou titlu executoriu pe calea unui nou proces, fiind reglementat un caz expres de 

exceptare de la principiul autorităţii de lucru judecat. 
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Dispoziţiile privind suspendarea executării silite au rămas, în principiu, nemodificate.  Excepţie face 

diferenţa de terminologie,281 precum şi adăugarea unui nou caz de suspendare, şi anume situaţia în care 

debitorul nu are bunuri urmăribile sau care nu pot fi valorificate (Art.697).  Observăm că, de fapt, a 

fost transformată o cauză de încetare a executării silite, astfel cum este reglementată de CPC282, într-o 

cauză de suspendare.  Este o soluţie pe care o considerăm judicioasă, în condiţiile în care situaţia 

vizată nu este imputabilă creditorului, iar trecerea unei perioade de timp ar putea aduce schimbări cu 

privire la veniturile şi bunurile debitorului, aspect care ar conduce la realizarea, chiar şi în parte, a 

creanţei, fără a fi necesară parcurgerea etapelor pentru începerea unei noi executări. 

Cazurile de întrerupere a cursului prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită nu au suferit 

modificări semnificative.  Legiuitorul a adăugat un nou caz de întrerupere a prescripţiei, modificare 

dictată de noua reglementare privind cadrul juridic al intervenţiei altor creditori în procedura urmăririi 

silite.  Astfel, cauzelor de întrerupere preluate din actualul CPC, Art.698 le adăugă situaţia formulării 

unei cereri de intervenţie de către alţi creditori. 

Art.699 aduce completări utile cu privire la procedura soluţionării cererii de repunere în termenul de 

prescripţie.  Noua reglementare prevede că soluţionarea cererii se face cu citarea părţilor (pentru a da 

eficienţă principiului contradictorialităţii), iar hotărârea instanţei este supusă numai căii de atac a 

apelului.  Se stabileşte un termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de admitere a cererii 

de repunere în termenul de prescripţie, înlăuntrul căruia creditorul poate formula cererea de executare. 

În fine, Art.700 consacră regula completării dispoziţiilor procesuale în materia prescripţiei dreptului de 

a obţine executarea silită cu dispoziţiile dreptului comun reglementate de NCC. 

(vi). Capitolul VI „Contestaţia la executare” 

[Art.701-709] Contestaţia la executare reprezintă modalitatea de exercitare a controlului judiciar 

asupra procedurii de executare silită efectuată de executorul judecătoresc, fiind mijlocul procedural 

prin intermediul căruia părţile sau orice alte persoane interesate pot obţine desfiinţarea actelor şi a 

măsurilor de executare nelegale.  NCPC a preluat, şi în această materie, dispoziţiile actualei 

reglementări, însă, pe lângă sistematizarea şi clarificarea regimului unor instituţii, a introdus elemente 

de noutate cu privire la condiţiile de admisibilitate, suspendarea executării şi efectele contestaţiei. 

Cu excepţia unor cheltuieli suplimentare generate de instituirea obligaţiei instanţei de a comunica din 

oficiu anumite acte procedurale, cheltuieli care apreciem că nu vor fi semnificative, credem că 

modificările legislative nu vor antrena eforturi financiare sau de resurse umane.  Principalele 

consecinţe ale modificărilor legislative sunt, aşadar, de natură instituţională. 

Dispoziţiile privind obiectul contestaţiei la executare au fost preluate în întregime din CPC, dar au fost 

incluse în cuprinsul unui singur articol (Art.701 alin.(1)–(4)).283  Sesizăm, totuşi, o nuanţă particulară 

în redactarea textului, determinată de consacrarea unui nou tip de acte cu caracter dispozitiv emise de 

                                                      
281 Ne referim la renunţarea la folosirea sintagmei „dreptul material la acţiune” şi înlocuirea acesteia cu „dreptul de a obţine 
obligarea pârâtului”. 
282 Este vorba de Art.3715 lit.b) CPC. 
283 Art.701 alin.(1)-(4) reia textele cuprinse în în Art.399 alin.(1) şi (21) şi Art.4011  CPC. 
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executorul judecătoresc, anume încheierile.284  Obiectul contestaţiei la executare este extins şi asupra 

acestora. 

Cu privire la condiţiile de admisibilitate, Art.702 alin.(1) NCPC consacră principiile doctrinare şi 

jurisprudenţiale constant aplicate, potrivit cărora pe calea contestaţiei la executare nu pot fi supuse 

examinării împrejurări ce vizează fondul cauzei, de natură să pună în discuţie o hotărâre 

judecătorească sau arbitrală definitivă  şi păstrează, în mod justificat, excepţia în ceea ce priveşte alte 

titluri executorii decât cele anterior menţionate (Art.702 alin.(2)).285 

Un amendament semnificativ vizează limitarea exercitării abuzive a contestaţiei la executare şi constă 

în introducerea unei noi condiţii de admisibilitate.  Art.702 alin.(3) statuează că nu se poate face o 

nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii.286 

NCPC consacră expres dreptul creditorilor neurmăritori intervenienţi în cadrul executării silite, precum 

şi dreptul terţilor care pretind un drept de proprietate sau alt drept real asupra bunului ce se urmăreşte, 

de a formula contestaţii la executare (Art.702 alin.(4) şi (5)).  Dat fiind că aceste texte reglementează 

categorii de titulari ai dreptului de a formula contestaţii la executare, credem că, din considerente de 

coerenţă legislativă, ele nu îşi găsesc locul în cuprinsul articolului privind admisibilitatea contestaţiei, 

ci în cel care reglementează obiectul contestaţiei la executare, care stabileşte şi titularii acesteia.287 

Art.704 preia din actuala reglementare regula potrivit căreia termenul de introducere a contestaţiei la 

executare este de 15 zile, calculat în funcţie de anumite momente determinabile288.  În ipoteza în care 

debitorul contestă executarea însăşi, termenul de 15 zile se calculează de la data primirii încheierii de 

încuviinţare a executării sau a somaţiei sau de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare.  

Prevederea este menită să asigure o mai mare stabilitate procedurii de executare, limitând în timp 

dreptul debitorului de a contesta executarea silită însăşi. 

Este prevăzută, totodată, o nouă excepţie de la regula termenului de 15 zile289, în privinţa contestaţiilor 

la executare împotriva încheierilor întocmite de executorii judecătoreşti, care se contestă în termen de 

5 zile de la comunicare. 

Cu privire la competenţa de soluţionare a contestaţiei, NCPC păstrează întocmai regulile prevăzute în 

actuala reglementare, adăugând precizarea că în cazul contestaţiei având ca obiect greşita învestire, 

competenţa aparţine instanţei care a încuviinţat cererea de învestire (Art.703). 

                                                      
284 Conform Art.647 NCPC, anumite măsuri privind executarea sunt dispuse de executor pe calea unei încheieri care îmbracă 
forma unui act de dispoziţie asemănător unei decizii judiciare. 
285 O astfel de excepţie este justificată de inexistenţa unei căi de atac împotriva titlului executoriu, care să permită părţii 
interesate să îşi valorifice apărările. 
286 O astfel de condiţie de admisibilitate este reglementată de CPC în materia contestaţiei în anulare, fără însă a se regăsi şi în 
noua reglementare a acestei instituţii. 
287 Potrivit Art.701 alin.(1), contestaţia la executare se poate face de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. 
288 Astfel de momente sunt data când contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă, data când cel 
interesat a primit comunicarea sau înştiinţarea privind înfiinţarea popririi etc. (reglementate de Art.704 alin.(1) şi alin.(4)). 
289 O excepţie prevăzută şi în actuala reglementare şi preluată ca atare de NCPC, se referă la contestaţia privind lămurirea 
înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, care se poate face înlăuntrul termenului de prescripţie a dreptului de a 
obţine executarea silită.  În plus, noua reglementare introduce în cadrul acestei excepţii şi contestaţia privind greşita învestire 
cu formulă executorie a unei hotărâri sau a unui înscris. 



 

537 
 

Spre deosebire de actuala reglementare, NCPC cuprinde dispoziţii exprese privind cerinţele de formă 

ale contestaţiei la executare, pe care le grupează în Art.705.  Preluând opiniile exprimate şi în doctrină, 

Art.705 statuează că cerinţele impuse pentru cererea de chemare în judecată sunt valabile şi pentru 

contestaţia la executare. 

Semnalăm faptul că, deşi ţine de procedura de judecată, obligativitatea întâmpinării este enunţată în 

textul privind condiţiile de formă ale contestaţiei la executare.  Credem că era recomandabilă 

introducerea dispoziţiilor referitoare la caracterul obligatoriu al întâmpinării în articolul următor, care 

stabileşte cadrul procedurii de judecată a contestaţiei (Art.706). 

În esenţă, procedura de judecată păstrează principiile de bază stabilite de actuala reglementare, astfel 

cum au fost amendate de Legea nr.202/2010, căreia i se adaugă o regulă nouă, şi anume aceea privind 

posibilitatea instanţei de judecată de a îi solicita executorului judecătoresc relaţii şi explicaţii în 

scris.290 

NCPC instituie principiul conform căruia hotărârea pronunţată în această materie poate fi atacată 

numai cu apel (Art.707), reţinând totodată excepţiile enunţate şi în actuala reglementare.  O precizare 

suplimentară este făcută în ceea ce priveşte hotărârea prin care se soluţionează contestaţia privind 

înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu care nu constituie hotărâre a unui organ de 

jurisdicţie.291  În acest caz hotărârea va putea fi atacată numai cu apel, făcându-se aplicarea regulii de 

drept comun. 

Instituţia suspendării executării a cunoscut o serie de modificări faţă de actuala legislaţie.  Astfel, 

Art.708 consacră principiul potrivit căruia suspendarea poate fi dispusă „numai pentru motive 

temeinice” şi stabileşte în mod expres că poate fi cerută atât împreună cu contestaţia la executare, cât 

şi pe cale separată.  Totodată, păstrând caracterul obligatoriu al cauţiunii, noua reglementare stabileşte 

limitele acesteia în funcţie de valoarea obiectului contestaţiei, printr-o modalitate de calcul 

asemănătoare taxelor de timbru (Art.708 alin.(2)).  Apreciem că această precizare este menită să 

elimine posibilitatea ca instanţa să stabilească discreţionar cauţiunea (până la un plafon maximal de 

20% în actuala reglementare), ceea ce a creat în practică situaţii de inechitate. 

Art.708 alin.(3) reglementează expres şi situaţii în care suspendarea este obligatorie, excepţii de la 

regula suspendării condiţionate de plata cauţiunii, atunci când: 

- hotărârea sau înscrisul ce se execută nu a devenit executoriu; 

- înscrisul ce se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească de primă instanţă; 

- debitorul face dovada cu înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, 

beneficiază de un termen de plată. 

Calea de atac împotriva încheierii prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de suspendare este 

numai apelul, conform regulii de drept comun consacrate de NCPC în materia executării silite, iar 

termenul de exercitare este de 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă şi de la comunicare pentru 

                                                      
290 Potrivit Art.706 alin.(4) instanţa poate solicita astfel de informaţii fie la cererea părţilor, fie atunci când consideră necesar. 
291 În cazul hotărârilor prin care s-a soluţionat contestaţia prin care s-a cerut lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării 
titlului executoriu, hotărâre emisă de un organ de jurisdicţie, calea de atac prevăzută de Art.707 alin.(2) este aceeaşi ca şi 
pentru hotărârea ce se execută. 
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partea lipsă (Art.708 alin.(6)).  Este o modificare semnificativă faţă de prevederile actuale, care 

deschid calea recursului în termen de 15 zile de la comunicare, fără a se face distincţie dacă părţile au 

fost prezente sau nu. 

Cererea de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare a primit, în 

esenţă, aceeaşi reglementare ca în normele actuale.  Singura diferenţă este aceea că cererea este 

soluţionată de instanţa de executare, iar nu de preşedintele instanţei. 

Art.708 alin.(8) instituie în sarcina instanţei obligaţia de a comunica din oficiu executorului 

judecătoresc încheierea prin care s-a dispus suspendarea executării.  Este o sarcină adiţională atribuită 

organului judiciar, care va antrena cheltuieli suplimentare, aferente activităţii de comunicare a actelor 

procedurale. 

NCPC consacră, în principiu, aceleaşi reguli pe care le regăsim şi în actuala reglementare cu privire la 

efectele soluţionării contestaţiei.  Sesizăm modificările aduse cu privire la efectul admiterii 

contestaţiilor privind greşita învestire cu formulă executorie, situaţie în care instanţa va dispune 

anularea încheierii de încuviinţare contestată (Art.709 alin.(1), teza finală).  Totodată, se instituie 

obligaţia instanţei de a comunica hotărârea de admitere sau de respingere a contestaţiei, rămasă 

definitivă, executorului judecătoresc (Art.709 alin.(4)).  Această obligaţie nouă stabilită în sarcina 

instanţei de judecată este de natură a antrena costuri materiale suplimentare, chiar dacă acestea nu vor 

fi semnificative. 

NCPC consacră posibilitatea obligării executorului judecătoresc la plata de despăgubiri şi, dacă este 

cazul, a unei amenzi judiciare al cărei cuantum este unul semnificativ,292 în cazul în care acesta refuză 

în mod nejustificat primirea sau înregistrarea unei cereri sau luarea oricărei măsuri prevăzute de lege 

(Art.709 alin.(7)).  Este consacrarea unei sancţiuni procedurale care are drept scop preîntâmpinarea 

abuzurilor executorilor şi eficientizarea procedurii de executare. 

(vii). Capitolul VII „Depunerea cu afectaţiune specială” 

[Art.710-711]  NCPC introduce în premieră instituţia depunerii cu afectaţiune specială, 

reglementând condiţiile generale şi foarte stricte de depunere sau consemnare a sumelor pentru care se 

face urmărirea de către debitor sau de către terţul garant, făcute în scopul opririi, sau după caz, al 

desfiinţării executării. 

Procedura instituită prin dispoziţiile Art.710 îşi găseşte aplicabilitatea în materia executării silite 

indirecte şi recunoaşte debitorului sau terţului garant posibilitatea ca, până la rămânerea definitivă a 

adjudecării bunurilor scoase la vânzare silită, să obţină desfiinţarea măsurilor asiguratorii sau de 

executare, cu condiţia consemnării, la dispoziţia executorului judecătoresc, a valorii integrale a 

creanţei, inclusiv dobânzile aferente, precum şi a cheltuielilor de executare. 

Competenţa soluţionării cererii revine executorului judecătoresc, care se pronunţă prin încheiere, în 

condiţiile citării părţilor (Art.710 alin.(2)).  Deşi textul nu prevede în mod expres, apreciem că 

încheierea pronunţată în aceste condiţii poate fi atacată pe calea contestaţiei la executare, conform 

Art.647 alin.(3). 

                                                      
292 Amenda minimă este de 1.000 lei, iar cea maximă este de 7.000 lei, potrivit Art.709 alin.(7). 
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Textul reglementează şi o cauză de suspendare de drept a executării silite, atunci când debitorul sau, 

după caz, terţul garant, dovedind că au făcut contestaţie la executare, se opun eliberării sumei 

consemnate în mâinile creditorului.  În această situaţie, potrivit Art.710 alin.(4), executarea se 

suspendă de drept până la soluţionarea definitivă a contestaţiei respective. 

În mod riguros şi consecvent tehnicii de reglementare adoptată de NCPC, Art.711 reglementează 

efectele soluţionării favorabile a cererii debitorului sau terţului garant, acoperind atât situaţia în care ne 

aflăm în prezenţa unui singur creditor, cât şi cazul în care sunt mai mulţi creditori urmăritori sau 

intervenienţi. 

Apreciem că procedura depunerii cu afectaţiune specială a fost reglementată cu un dublu scop:  (i) 

pentru a da posibilitatea debitorului sau terţului garant să păstreze posesia şi în final dispoziţia 

bunurilor urmărite şi supuse vânzării la licitaţie;  şi  (ii) pentru a asigura exercitarea cu bună-credinţă a 

drepturilor conferite acestor categorii de participanţi prin stabilirea unor condiţii imperative foarte 

riguroase în care acest drept poate fi exercitat. 

(viii). Capitolul VIII „Întoarcerea executării” 

[Art.712-715]  Instituţia întoarcerii executării păstrează, în esenţă, dispoziţiile din actuala 

reglementare, cu unele completări sau modificări, a căror necesitate a rezultat fie din practică,293 fie din 

noile reguli introduse de NCPC.294 

Notăm reglementarea posibilităţii ca hotărârea primei instanţe prin care s-a dispus întoarcerea 

executării să fie dată cu executare provizorie, fiind aplicabile prevederile dreptului comun în materia 

executării provizorii a hotărârilor judecătoreşti (Art.715). 295  Este o soluţie legislativă nouă, menită să 

asigure respectarea intereselor părţii care a obţinut desfiinţarea titlului executoriu sau a executării 

însăşi, pentru a preveni lipsirea acesteia de bunurile ce i-au aparţinut şi care au fost valorificate cu 

ocazia respectivei executări, în condiţiile în care prelungirea în timp a soluţionării definitive a cererii 

privind întoarcerea executării ar expune-o riscului de a nu mai fi în măsură să realizeze întoarcerea 

efectivă a vânzării în cazul dobândirii respectivelor bunuri de către terţi de bună-credinţă. 

2.6.(b). Titlul II-„Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului” 

[Art.716-876] Titlul II al Cărţii a V a din NCPC reglementează urmărirea mobiliară (Art.716-

801), urmărirea imobiliară (Art.802-852) şi eliberarea şi distribuirea sumelor rezultate prin urmărirea 

silită (Art.853-876). 

[Impact]  Noua reglementare este mai bine sistematizată şi aduce unele completări notabile, 

precum introducerea unei forme de executare existentă în legislaţie până anul 2000, constând în 

urmărirea veniturilor generale ale imobilului.  Această modalitate distinctă de realizare a urmăririi 

                                                      
293 Este cazul precizării că, în cazul desfiinţării titlului executoriu sau a executării însăşi, cheltuielile ocazionate de executarea 
silită rămân în sarcina creditorului (Art.712 alin.(1) teza finală) sau al introducerii rezervei potrivit căreia bunurile se restituie 
celui îndreptăţit, fără a se aduce însă atingere drepturilor definitiv dobândite de terţii de bună-credinţă, potrivit regulilor de 
carte funciară (Art.713 alin.(2)). 
294 Art.713 alin.(3) prevede că hotărârea prin care se soluţionează cererea de repunere în situaţia anterioară executării, făcută 
pe cale separată de cererea de desfiinţare a titlului executoriu sau a executării însăşi, este supusă numai apelului, soluţie ce 
decurge din regula de drept comun stabilită în acest sens prin noile dispoziţii procedurale în materia executării silite. 
295 NCPC reglementează cadrul legal al încuviinţării executării provizorii a hotărârilor privitoare la bunuri prin dispoziţiile 
Art.443. 
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silite va genera o serie de activităţi judiciare adiacente, precum încuviinţarea urmăririi de către instanţa 

de executare, obligarea administratorului sechestru la plata unor despăgubiri, autorizarea dată de 

instanţă administratorului sechestru pentru denunţarea contractelor de locaţiune existente, contestaţii la 

executare împotriva încheierii de învestire cu formulă executorie a titlului sau împotriva actelor de 

executare nelegale, conexarea urmăririlor atunci când există concurs de urmăriri generale ale 

veniturilor aceluiaşi imobil etc.  Prin urmare, noua reglementare este susceptibilă să genereze o serie 

de cheltuieli cu impact financiar, bugetar şi de resurse umane. 

De asemenea, procedura reglementată de Art.722 este de natură să determine costuri suplimentare şi 

cheltuieli de personal, având în vedere că antrenează cauze noi pe rolul instanţelor de executare (care 

pot fi învestite cu cereri de autorizare a continuării aplicării sechestrului în situaţiile determinate). 

Una dintre noutăţile notabile ale noilor norme este consacrarea contestaţiei la executare ca mijloc 

procedural de atacare a actului de adjudecare, noua soluţie înlocuind actualul instrument procedural, 

respectiv acţiunea în anularea actului de adjudecare, prescriptibilă în termen de 3 ani.  Dincolo de 

impactul legal al acestei modificări, schimbarea mijlocului procedural este de natură să se reflecte şi în 

activitatea instanţelor de executare, având în vedere că, potrivit Art.706 alin.(3) NCPC, contestaţiile la 

executare trebuie soluţionate cu urgenţă şi cu precădere. 

(i). Capitolul I „Urmărirea mobiliară” 

(a) Secţiunea 1 „Bunurile mobile care nu se pot urmări” 

[Art.716-719] Noua reglementare a obiectului urmăririi mobiliare nu se remarcă prin multe 

elemente de noutate, dispoziţiile din actuala legislaţie fiind reiterate aproape în totalitate. 

Semnalăm, totuşi, extinderea categoriei bunurilor insesizabile prin adăugarea a două noi categorii de 

bunuri, aspect ce vădeşte intenţia legiuitorului de a ralia noile dispoziţii procedurale la reglementările 

europene moderne în acest domeniu296: 

- obiectele indispensabile persoanelor cu handicap şi cele destinate îngrijirii bolnavilor (Art.716 

lit.b)); 

- scrisorile, fotografiile şi tablourile personale şi de familie (Art.716 lit.e)). 

Totodată, Art.719 aduce o completare importantă în privinţa cazurilor în care intervine nulitatea 

absolută pentru nesocotirea dispoziţiilor secţiunii analizate.  Pe lângă nulitatea de drept a cesiunii sau 

urmăririi făcute cu încălcarea prevederilor Art.716-719, este reglementată expres nulitatea de drept a 

renunţării la beneficiul dispoziţiilor anterior menţionate. 

                                                      
296 Bunăoară, legislaţia franceză reglementează de o manieră cuprinzătoare bunurile ce nu pot fi urmărite (Art.39 din Legea 
nr.91-650/09.07.1991 privind procedurile civile de executare). 
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(b) Secţiunea a 2-a „Procedura urmăririi mobiliare” 

1. Sechestrarea bunurilor mobile  

[Art.720-741] NCPC păstrează, în principiu, principalele dispoziţii consacrate de actuala legislaţie 

cu privire la inventarierea şi sechestrarea bunurilor mobile supuse urmăririi. În plus, noile norme aduc 

o serie de completări determinate, în principal, de diversificarea bunurilor mobile ce pot constitui 

obiectul executării. 

[Art.720, Art.721]  Art.720 conţine norme cu caracter general cu privire la bunurile mobile 

asupra cărora se face urmărirea.  În primul rând, se consacră principiul potrivit căruia sunt supuse 

urmăririi bunurile mobile ale debitorului, aflate la acesta sau la terţe persoane.  Cu toate că şi actuala 

reglementare prevede posibilitatea executorului judecătoresc de a sechestra bunurile debitorului 

deţinute de un terţ, totuşi nu cuprinde un text corelativ, cu valoare de regulă generală.  Totodată, 

Art.720 consacră dreptul creditorului de a indica bunurile mobile asupra cărora preferă să se facă 

executarea, cu posibilitatea pentru executor de a extinde numărul bunurilor astfel indicate, dacă 

apreciază că valoarea acestora nu este suficientă pentru realizarea drepturilor creditorului. 

Regulile privind aplicarea sechestrului sunt şi ele adaptate noilor principii consacrate în materia 

executării silite de NCPC.  Astfel, Art.721 alin.(2) stabileşte regula potrivit căreia, în ipoteza în care 

există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută prin 

cererea de executare, instanţa se pronunţă asupra cererii de sechestru prin încheierea de încuviinţare a 

executării297.  Este de observat că, faţă de actuala reglementare, atribuţia soluţionării acestei cereri a 

fost transferată de la preşedintele instanţei la instanţa de executare.  În plus, numai creditorul este 

îndreptăţit să ceară aplicarea sechestrului, în mod excepţional, o dată cu comunicarea somaţiei298.  

Măsura se înscrie în ansamblul dispoziţiilor destinate a accelera procedura de executare silită. 

O completare a cărei necesitate a rezultat din practică şi pe care o apreciem utilă se referă la ipoteza în 

care debitorul sau terţul deţinător afirmă că bunurile asupra cărora se aplică sechestrul ar aparţine altei 

persoane.  În acest caz, Art.721 alin.(4) prevede că executorul judecătoresc va sechestra bunurile dacă 

drepturile persoanei respective „nu sunt evidente”.  Soluţia consacrată de noua reglementare este, în 

opinia noastră, susceptibilă de interpretări divergente în lipsa unei definiţii a sintagmei „nu sunt 

evidente”, iar în practică poate deschide calea unor abuzuri. 

[Art.722] Cu caracter de noutate, semnalăm reglementarea cadrului juridic al aplicării 

sechestrului asupra bunurilor deţinute de terţi.  Dacă, potrivit actualei legislaţii, aplicarea sechestrului 

în această ipoteză se face conform normelor aplicabile pentru sechestrarea bunurilor deţinute de 

debitor, Art.722 consacră o serie de reguli noi, şi anume: 

- obligaţia terţului de a declara titlul în temeiul căruia deţine bunurile şi de a înmâna executorului 

o copie certificată a acestuia (Art.722 alin.(1)); 

                                                      
297 În actuala reglementare, preşedintele instanţei dispune asupra cererii de sechestru, prin încheiere irevocabilă, dată fără 
citarea părţilor (Art.411 alin.(2) CPC). 
298 În actuala reglementare, o astfel de solicitare poate fi făcută şi de către executorul judecătoresc. 
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- continuarea aplicării sechestrului în ipoteza în care terţul deţinător neagă că bunurile ar aparţine 

debitorului, însă creditorul face dovada contrară, se autorizează de către instanţă (Art.722 

alin.(2)); 

- terţul care are un drept de folosinţă asupra bunurilor urmărite poate cere instanţei să fie autorizat 

să folosească în continuare bunul sechestrat, dacă face dovada că bunul este asigurat sau 

urmează să fie asigurat contra daunelor în termenul fixat de instanţă (Art.722 alin.(3)). 

Dincolo de impactul legal al acestor dispoziţii, semnalăm că procedura instituită prin Art.722 este de 

natură să determine costuri suplimentare şi cheltuieli de personal, având în vedere că  antrenează cauze 

noi pe rolul instanţelor de executare (care pot fi învestite cu cereri de autorizare a continuării aplicării 

sechestrului în situaţiile determinate). 

[Art.723, Art.725]  Pe lângă cazurile pentru care şi actuala reglementare prevede concursul 

obligatoriu al forţei publice, sub sancţiunea nulităţii, Art.723 alin.(3) consacră dreptul executorului de 

a solicita prezenţa agenţilor forţei publice fie pentru a înlătura împotrivirea la sechestru, fie pentru 

păstrarea ordinii pe timpul sechestrării.  De asemenea, ca element de noutate, remarcăm reglementarea 

expresă a dreptului executorului judecătoresc de a recurge la serviciile unor specialişti, atunci când 

asistenţa lor e necesară pentru aplicarea sechestrului.299 

Credem că aceste noi reglementări au scopul de a eficientiza activitatea executorului judecătoresc, 

fiind dictate de necesităţile rezultate din practică. 

[Art.726, Art.727]  Art.726 consacră regulile privind aplicarea sechestrului judiciar asupra 

bunurilor mobile aflate în casete închiriate de debitor la instituţii de credit sau la alte unităţi 

specializate.  În ceea ce priveşte identificarea bunurilor sechestrate, remarcăm completarea adusă 

actualei reglementări cu precizările privind aplicarea semnelor distinctive asupra acestora, precum şi 

posibilitatea executorului de a le filma sau fotografia (Art.727 alin.(1)).  Introducerea acestor 

modificări se circumscrie intenţiei legiuitorului de a adapta normele procedural civile la noile realităţi 

ale societăţii moderne. 

[Art.728] NCPC stabileşte reguli şi în ceea ce priveşte aplicarea sechestrului asupra bunurilor 

anterior identificate, în baza unor dispoziţii legale, prin înscrisuri eliberate sau certificate de o 

autoritate sau instituţie publică.  În ipoteza în care debitorul nu are sau refuză să înfăţişeze respectivele 

înscrisuri, executorul procedează, după caz, la aplicarea unui semn distinctiv asupra bunurilor sau la 

ridicarea şi încredinţarea lor unui custode desemnat de creditor. 

[Art.729] Dat fiind că în materia executării silite mobiliare autovehiculele sunt în mod 

frecvent una din cele cea mai urmărite categorii de bunuri, NCPC consacră reglementarea detaliată a 

procedurii de sechestrare a acestora.  Fără a reprezenta o derogare de la normele generale privind 

aplicarea sechestrului în urmărirea silită mobiliară, dispoziţiile Art.729 stabilesc anumite particularităţi 

în sechestrarea acestei categorii de bunuri, pe care le considerăm utile. 

                                                      
299 Art.725 prevede că executorul poate solicita serviciile unui specialist pentru a deschide localurile, încăperile, casele de fier 
şi orice imobile în care se află bunurile ce urmează a fi sechestrate, pentru identificarea acestora sau pentru a asigura 
transportul lor. 
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În mod concret, autovehiculele pot fi sechestrate fie prin aplicare de sigilii, fie prin încredinţare unui 

custode, făcându-se menţiune despre aceasta în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a 

autovehiculului sau numai în procesul-verbal de sechestru, în ipoteza în care, din diferite motive, nu se 

poate face menţiune în documentele mai întâi enunţate.  Procesul-verbal de sechestru se comunică 

organelor de poliţie rutieră şi autorităţii fiscale în raza căreia a fost înmatriculat vehiculul, pentru 

notarea măsurii în propriile evidenţe. 

În noua reglementare au fost introduse dispoziţii prin care în sarcina organelor de poliţie rutieră şi a 

serviciilor publice comunitare sunt instituite o serie de obligaţii, de natură a sprijini aplicarea 

sechestrului (Art.729 alin.(3)-(4)).300 

Textul reglementează şi o derogare de la indisponibilizare, debitorul având dreptul să folosească în 

continuare autovehiculul sechestrat dacă depune o poliţă de asigurare la o sumă asigurată cel puţin 

egală cu valoarea de asigurare a autovehiculului. 

[Art.730, Art.731]  Reglementând aplicarea sechestrului asupra bunurilor afectate de garanţii, 

Art.730 preia în esenţă dispoziţiile existente în actuala legislaţie.  NCPC se referă însă la garanţii reale 

şi nu doar la gaj sau privilegiu, iar conform Art.730 alin.(2) executorul are obligaţia de a asigura 

publicitatea sechestrului (în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, în registrul succesoral 

ţinut de camera notarilor sau în alte registre de publicitate). 

[Art.732, Art.733]  Cu privire la sechestrarea bunurilor anterior sechestrate şi procesul-verbal 

de sechestru, NCPC a preluat actualele prevederi, cărora le-a adus o serie de completări, atât în ceea ce 

priveşte aspecte de ordin procedural, cât şi în ceea ce priveşte tehnica de redactare şi claritatea 

exprimării. 

O precizare semnificativă este aceea că executările în care au fost sechestrate succesiv aceleaşi bunuri 

se consideră conexate, iar creditorul pentru care s-a înfiinţat cel de-al doilea sechestru va putea 

continua urmărirea chiar dacă primul creditor urmăritor s-a desistat de la urmărire (Art.732 alin.(4)). 

Având în vedere importanţa deosebită a procesului-verbal de sechestru, întrucât este actul de executare 

care marchează sfârşitul primei etape a urmăririi silite mobiliare, Art.733 alin.(1) lit.a)-g) cuprinde o 

reglementare mai detaliată, mai clară şi mai completă a menţiunilor pe care trebuie să le conţină acest 

act301. 

Din această perspectivă, remarcăm că noile prevederi nu stabilesc sancţiunea care intervine în cazul în 

care executorul judecătoresc nu respectă cerinţele reglementate de Art.733 alin.(1) lit.a)-g).  Dacă în 

ceea ce priveşte lipsa din cuprinsul procesului-verbal de sechestru a unora din menţiunile obligatorii 

oricărui proces-verbal întocmit intervine nulitatea acestuia, potrivit art.669 alin.(2) din NCPC, în ceea 

                                                      
300 Astfel, în cazul în care indisponibilizarea autovehiculului nu a fost realizată la termenul la care executorul a dispus 
aplicarea măsurii sechestrului, organele de poliţie rutieră vor avea sarcina de a opri în trafic autovehiculele sechestrate, de a 
reţine certificatul de înmatriculare, cartea de identitate şi de a pune în vedere conducătorului auto să se prezinte, la executorul 
judecătoresc într-un anumit termen.  Totodată, executarea sechestrului se va face de către executor în baza datelor comunicate 
în acest sens de către serviciul public comunitar regim permise de conducere. 
301 Pe lângă trimiterea expresă la menţiunile obligatorii pe care trebuie să le cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, orice proces-
verbal întocmit de organul de executare, Art.733 enumeră o serie de menţiuni adiţionale, în completarea celor preluate din 
actuala reglementare, fiind acoperite mai multe ipoteze (ex. menţionarea drepturilor pretinse de alte persoane asupra bunurilor 
sechestrate, arătarea bunurilor sechestrate care au fost sigilate sau ridicate etc.). 



 

544 
 

ce priveşte menţiunile specifice procesului-verbal de sechestru, considerăm că sunt incidente 

dispoziţiile Art.170 alin.(1), care condiţionează nulitatea actelor de procedură de dovedirea producerii 

unei vătămări ce nu poate fi înlăturată decât prin desfiinţarea acestora. 

Ca o ultimă observaţie, Art.733 alin.(3) aduce completări şi în ceea ce priveşte ipoteza în care 

debitorul, terţul deţinător sau custodele nu sunt prezenţi sau refuză să primească o copie a procesului-

verbal de sechestru.  În această situaţie, textul face trimitere la dispoziţiile privind comunicarea şi 

înmânarea citaţiilor. 

[Art.735, Art.737, Art.738]  Noua reglementare privind procedura de păstrare a bunurilor 

sechestrate îmbunătăţeşte actualele prevederi, asigurând o reglementare mai amănunţită.  Semnalăm 

adăugarea unor dispoziţii noi referitoare la procedura de sechestrare a obiectelor de artă şi de valoare 

(Art.735 alin.(5)), procedura în cazul refuzului unităţilor specializate de a prelua în custodie bunurile 

de valoare precum sume de bani, titluri de valoare, obiecte din metale preţioase, obiectele de artă etc. 

(Art.735 alin.(6)), procedura de sechestrate a titlurilor de credit transmisibile prin gir, precum şi a 

titlurilor nominative (Art.735 alin.(8)-(9)).  Totodată, în ceea ce priveşte titlurile de valoare, precum 

acţiunile şi obligaţiunile nominative sau la purtător, Art.735 alin.(7) impune în sarcina executorului 

judecătoresc obligaţia de a sesiza de îndată instanţa de executare pentru luarea măsurilor necesare 

pentru conservarea şi administrarea titlurilor.302 

Ca element de noutate, în ceea ce priveşte răspunderea custozilor, Art.738 reglementează expres 

răspunderea acestora şi pentru prejudiciile cauzate, din culpă, debitorilor303, precum şi faptul că, în 

ipoteza în care au creat astfel de prejudicii, custozii vor fi înlocuiţi.  În acest fel, prin completarea 

dispoziţiilor actuale se asigură cadrul legal necesar pentru acoperirea unor situaţii apărute în practică şi 

cu privire la care, în lipsa unor reglementări, exista riscul unor interpretări diferite în practica 

instanţelor. 

[Art.739] NCPC reglementează expres ipoteza în care, după aplicarea sechestrului, obligaţia 

terţului deţinător de restituire a bunului urmărit a ajuns la scadenţă şi acesta doreşte să depună bunurile 

în mâinile alte persoane.  Procedura de eliberare a terţului deţinător presupune încuviinţarea de către 

executor, prin încheiere,304 iar reîncredinţarea către persoana desemnată în acest scop se constată prin 

proces-verbal semnat de executor şi custode. 

[Art.740, Art.741]  Cu privire la reglementarea condiţiilor în care debitorul poate opri 

urmărirea silită mobiliară prin vânzarea la licitaţie, ca element de noutate, regăsim în textul Art.740 o 

aplicaţie a regulii stabilită la nivel general de prevederile Art.710 din NCPC privind depunerea cu 

afectaţiune specială. 

Reglementând aspecte privind continuarea executării după aplicarea sechestrului, Art.741 consacră 

dispoziţii speciale referitoare la procedura de soluţionare a contestaţiilor la executare formulate, în 

condiţiile Art.701 şi următoarele NCPC, de către terţii care pretind un drept de proprietate asupra 

                                                      
302 Textul prevede că instanţa va putea numi un curator special în acest sens.  Credem însă că o bună conservare şi 
administrare a titlurilor de valoare se poate face numai prin numirea unui curator care să exercite drepturile aferente acestora. 
303 Actuala legislaţie stabileşte în mod expres răspunderea custodelui numai pentru prejudiciile cauzate creditorilor (Art.422 
CPC). 
304 Încheierea dată în aceste condiţii poate fi atacată pe calea contestaţiei la executare, conform Art.647 alin.(3) din NCPC. 
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bunului mobil urmărit305 sau de către soţul debitorului.  În această ultimă ipoteză, Art.741 alin.(3) 

reflectă elementele cu caracter de noutate consacrate de NCC în materia instituţiei căsătoriei cu privire 

la regimul comunităţii convenţionale şi la regimul separaţiei de bunuri, acestea fiind singurele care 

necesită încheierea convenţiei matrimoniale menţionată în cuprinsul acestui articol. 

2. Valorificarea bunurilor sechestrate 

[Art.742-746] Prevederile actuale care stabilesc cadrul juridic privind valorificarea bunurilor 

mobile sechestrate au fost regrupate de noua reglementare în funcţie de modalitatea de vânzare. 

Art.742 enumeră modalităţile de valorificare a bunurilor sechestrate şi, în plus faţă de actuala 

legislaţie, stabileşte un termen minim de 15 zile de la data aplicării sechestrului înainte ca executorul 

să procedeze la valorificare (cu excepţia bunurilor supuse alterării, degradării sau pentru care 

cheltuielile de întreţinere sunt disproporţionat de mari în raport cu valoarea lor, caz în care 

valorificarea are loc „de îndată”). 

În cazul vânzării amiabile făcută de debitor cu acordul creditorului, Art.743 amendează actualele 

prevederi cu dispoziţii care acoperă situaţia în care terţul cumpărător nu consemnează preţul oferit la 

dispoziţia executorului judecătoresc, stabilindu-se regula că în această ipoteză organul de executare va 

proceda la valorificarea prin vânzare la licitaţie. 

Art.745 consacră principiul potrivit căruia vânzarea silită sau vânzarea prin licitaţie publică are loc 

doar dacă părţile nu au căzut de acord asupra modalităţii de valorificare sau dacă valorificarea prin 

vânzare amiabilă sau vânzare directă nu s-a realizat. 

Art.746 reglementează în detaliu procedura de valorificare a titlurilor de credit şi a unor bunuri cu 

regim special de circulaţie, precum obiectele din metale preţioase, mijloacele de plată străine, obiectele 

de artă, acţiuni la societăţi închise etc.  În cazul acţiunilor la societăţile închise, dacă valorificarea se 

face de către executor sau de către un agent specializat sub condiţii strict reglementate, procedura 

reglementată de Art.746 alin.(4) şi (5) implică, în anumite ipoteze, întocmirea unei încheieri de către 

executor. 

3. Vânzarea la licitaţie publică 

[Art.747-767] Regulile privind vânzarea la licitaţie publică au fost grupate într-o secţiune 

distinctă de cea referitoare la aspectele comune urmăririi silite mobiliare sau la celelalte modalităţi de 

executare silită a bunurilor mobiliare (vânzarea amiabilă sau vânzarea directă).  Ca observaţie 

generală, este de remarcat reglementarea detaliată a unor etape importante, cum ar fi evaluarea 

bunurilor sechestrate, formalităţile de publicitate şi regulile de desfăşurare a licitaţiei propriu zise, 

precum şi introducerea unor dispoziţii privind efectele adjudecării, garanţia pentru viciile ascunse sau 

efectele vânzării asupra contractelor referitoare la bunul adjudecat. 

Fără a face o prezentare exhaustivă a principalelor amendamente introduse de NCPC în această 

materie, ne vom referi la cele mai semnificative, cu menţiunea că, per ansamblu, considerăm 

binevenite completările aduse actualei reglementări. 

                                                      
305 Art.741 alin.(2) stabileşte regula conform căreia aceştia nu pot face prin intermediul martorilor dovada dreptului lor de 
proprietate asupra bunurilor sechestrate, decât în anumite situaţii. 
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[Art.747] La momentul aplicării sechestrului, executorul judecătoresc are obligaţia de a 

evalua bunurile, precum şi drepturile reale de folosinţă asupra acestora, la valoarea lor de circulaţie, 

prin raportare la preţurile medii din localitatea respectivă (Art.747 alin.(1)-(2)).  Noua reglementare 

consacră în detaliu condiţiile în care se poate cere o expertiză preţuitoare, procedura de soluţionare a 

cererii de către organul de executare, procedura de efectuare a expertizei, precum şi sancţiunile pentru 

nerespectarea termenului de depunere a lucrării de către expert (Art.747 alin.(3)-(9)). 

[Art.751] Revizuiri notabile au fost aduse în ceea ce priveşte formalităţile de publicitate a 

vânzării.  Astfel, se instituie obligaţia de a posta anunţuri de vânzare în ziare, reviste de specialitate, 

precum şi pe pagini de internet specializate (Art.751 alin.(1)), iar elementele pe care trebuie să le 

cuprindă publicaţiile şi anunţurile sunt prevăzute detaliat.  Este sancţionată cu nulitatea lipsa unor 

menţiuni importante precum denumirea şi sediul organului de executare, numele executorului 

judecătoresc, numele şi domiciliul părţilor etc. (Art.751 alin.(2)-(6)).  Refacerea formelor de 

publicitate se impune atunci când vânzarea se amână, indiferent de motivul ce a determinat această 

amânare (nu doar în cazul în care executarea a fost contestată sau părţile s-au înţeles în acest sens), cu 

o singură excepţie, atunci când amânarea se face de la o zi la alta, situaţie în care încunoştinţarea se 

face verbal celor prezenţi (Art.753). 

[Art.752] Noua reglementare consacră câteva excepţii de la regula publicităţii vânzării, în 

cazul urmăririi silite pentru creanţe mai mici de 5.000 lei (normă de inspiraţie franceză) şi în cazul 

bunurilor supuse pieirii, alterării sau deprecierii, indiferent de valoarea creanţei stabilită în titlul 

executoriu.  În aceste situaţii limitativ determinate, legea lasă la latitudinea executorului posibilitatea 

de a restrânge formele de publicitate doar la afişare şi scurtarea termenelor. 

[Art.756] Modificări de natură a completa actuala legislaţie au intervenit şi în ceea ce 

priveşte participanţii la licitaţie, fiind stabilită expres regula potrivit căreia poate participa orice 

persoană cu capacitate de exerciţiu şi care nu este cunoscută ca fiind insolvabilă, precum şi interdicţia 

debitorului de a participa personal sau prin interpus (Art.756). 

[Art.757] Completări notabile sunt aduse reglementării actuale şi în privinţa garanţiei de 

participare, fiind introduse excepţii exprese de la obligaţia de plată a cauţiunii,306 precum şi acoperirea 

unei situaţii practice, aceea în care garanţia nu poate fi depusă la unităţile specializate întrucât la locul 

vânzării nu există nicio astfel de unitate.307 

[Art.759] O reglementare nouă consacră dreptul şi condiţiile în care persoana care este 

titulara unui drept de preemţiune asupra bunurilor supuse vânzării poate să îşi exercite acest drept, 

chiar dacă nu a participat la licitaţie.308  Această normă este, însă, susceptibilă de controverse teoretice 

şi practice întrucât ar putea genera un dezechilibru inechitabil între titularul dreptului de preempţiune 

şi ceilalţi participanţi la licitaţie.  Potrivit informaţiilor prezentate de către Beneficiar, dispoziţiile 

Art.759 NCPC au fost analizate în cadrul Comisiei constituite pentru elaborarea Proiectului LPA 

                                                      
306 Potrivit Art.757 alin.(2), sunt exceptaţi de la plata cauţiunii creditorii urmăritori, precum şi cei intervenienţi. 
307 În această ipoteză, garanţia se va depune la executorul judecătoresc, în baza unei chitanţe de primire. 
308 Potrivit actualei reglementări, preluată şi de NCPC, titularul unui drept de preemţiune asupra bunurilor supuse vânzării îşi 
poate exercita acest drept dacă a participat la licitaţie şi dacă a oferit un preţ egal cu cel mai mare preţ oferit. 
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NCPC, propunându-se modificarea reglementării în sensul că titularul unui drept de preempţiune care 

nu a participat la licitaţie nu va mai putea să îşi exercite dreptul după adjudecarea bunului. 

[Art.760, Art.762, Art.763]  Regulile privind depunerea şi consemnarea preţului au fost 

completate cu dispoziţii care permit creditorului urmăritor adjudecatar să depună în contul preţului 

creanţa sa, cu obligaţia ca, în cazul în care preţul bunului este mai mare decât creanţa, să depună 

diferenţa în termen de 5 zile de la data licitaţiei, sub sancţiunea reluării licitaţiei şi suportării diminuării 

preţului, precum şi a cheltuielilor de executare ulterioare. 

Documentul care atestă adjudecarea se numeşte „certificat de adjudecare”, şi el reprezintă titlul de 

proprietate al adjudecatarului.  Semnalăm, totodată, completările referitoare la posibilitatea 

adjudecatarului titlurilor de valoare nominative de a solicita instanţei de executare să pronunţe o 

încheiere care să constate transferul intervenit şi eventual să oblige emitentul la plata unei amenzi 

judiciare, în cazul în care refuză nejustificat transferul (Art.763). 

[Art.764, Art.765, Art.766]  Preluând opinii exprimate constant în doctrină şi în 

jurisprudenţă, NCPC legiferează efectele adjudecării (Art.764),309 precum şi regula potrivit căreia, în 

cazul vânzării la licitaţie publică, adjudecatarul nu este garantat contra viciilor ascunse (Art.765). 

Este, totodată, utilă precizarea pe care Art.766 o aduce în ceea ce priveşte mijlocul procedural-acţiunea 

principală-prin care se poate cere desfiinţarea vânzării în cazul în care a existat fraudă din partea 

adjudecatarului.  Astfel, se elimină controversele cu privire la acest aspect, precum şi jurisprudenţa 

neunitară (în practică, s-a apreciat în unele cazuri că mijlocul procedural este reprezentat de contestaţia 

la executare). 

[Art.767] Noua reglementare consacră regulile aplicabile în ceea ce priveşte soarta 

contractelor de locaţiune şi a altor acte juridice privind bunul adjudecat.  În acest sens, este 

reglementată o situaţie particulară, când adjudecatarul nu este ţinut să respecte locaţiunea sau un alt act 

juridic, şi anume când preţul convenit este mai mic cu o treime decât preţul pieţei sau când este 

inferior celui rezultat din locaţiunile precedente.  Este, fără îndoială, o prevedere dispusă în scopul 

protejării intereselor adjudecatarului. 

4. Dispoziţii speciale 

[Art.768-769] Preluarea bunurilor în contul creanţei şi restituirea sau predarea bunurilor rămase 

nevalorificate au fost grupate separat, având în vedere că reprezintă situaţii particulare ce nu şi-au găsit 

locul în mod coerent alături de dispoziţiile din subsecţiunile dedicate diferitelor etape şi modalităţi de 

urmărire silită. 

Astfel, în privinţa preluării bunurilor în contul creanţei, este expres reglementată ipoteza în care există 

mai mulţi creditori care şi-au exprimat intenţia de a prelua bunul sechestrat ce nu a putut fi valorificat 

în modalităţile de urmărire silită mobiliară, fiind instituită regula potrivit căreia bunul va fi preluat în 

coproprietate, proporţional cu cota fiecăruia (Art.768 alin.(2)). 

                                                      
309 Doctrina a statuat în mod constant că vânzarea silită asupra bunurilor are ca efect transmiterea dreptului de proprietate 
asupra adjudecatarului. 
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Pe lângă stabilirea unui termen mai lung, de un an, în loc de 6 luni cât prevede Art.448 alin. (3) CPC, 

pentru păstrarea bunurilor sechestrate care nu au putut fi valorificate, Art.769 consacră soluţii pentru 

situaţia în care după expirarea acestui termen, debitorul căruia ar urma să i se restituie bunul nu se mai 

află la domiciliul cunoscut şi nici nu poate fi identificat noul domiciliu.  În acest caz se prevede că 

executorul va preda bunul organului competent să îl preia în numele autorităţii administrativ-teritoriale 

de la sediul executorului judecătoresc.  Reglementările trebuie coroborate cu normele de drept comun 

privind trecerea în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale a bunurilor fără stăpân.310 

(c) Secţiunea a 3-a „Poprirea” 

[Art.770-783] Ca formă a executării silite cel mai des uzitată în practică, datorită avantajelor ei, 

poprirea ocupă un loc semnificativ în cadrul urmăririi silite indirecte.  Prin prisma importanţei 

acesteia, NCPC restructurează, revizuieşte şi completează actualele dispoziţii care stabilesc cadrul 

legal al urmăririi sumelor de bani, titlurilor de valoare şi altor bunuri mobile corporale sau incorporale 

aflate în mâna unui terţ. 

Redactarea textului care stabileşte obiectul şi subiectele popririi este mult ameliorată faţă de actuala 

reglementare.  Art.770 conferă o mai clară reglementare a sferei bunurilor care pot fi supuse popririi, 

cât şi a sferei terţilor popriţi. 

Astfel, potrivit noilor dispoziţii, sunt supuse popririi, pe lângă sumele de bani, titlurile de valoare sau 

alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului de un terţ în prezent sau care vor fi datorate în 

viitor, şi sumele sau bunurile mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului (denumită 

în practică şi „poprirea în propriile mâini”), precum şi creanţele cu termen sau sub condiţie.311 

Dispoziţiile care reglementează excepţiile de la urmărirea prin poprire au fost preluate aproape în 

întregime, fiind modificat numai termenul pentru care este interzisă poprirea sumelor aferente plăţilor 

salariilor viitoare, de la şase luni, la trei luni.  Considerăm că este o amendare în scopul asigurării 

accelerării urmăririi silite. 

Regulile care stabilesc competenţa de soluţionare a cererilor de înfiinţare a popririi sunt, la rândul lor, 

amendate pentru a reflecta principiile nou-prevăzute cu privire la competenţa executorilor 

judecătoreşti.  Art.771 alin.(1) reprezintă o aplicaţie a regulii generale potrivit căreia competenţa 

revine executorului judecătoresc312 din circumscripţia curţii de apel, regulă prevăzută de Art.642 

alin.(1), cu toate implicaţiile care intervin în ceea ce priveşte activitatea judecătoriilor şi tribunalelor 

din circumscripţia aceleiaşi curţi de apel, menţionate în mai sus.  O precizare importantă adusă de 

Art.771 alin.(2) se referă la ipoteza în care poprirea se înfiinţează asupra conturilor unei persoane 

fizice sau juridice, competenţa revenind executorului judecătoresc de la domiciliul sau sediul 

debitorului sau, după caz, de la sediul principal sau de la sediile secundare ale băncilor unde debitorul 

are deschis contul.  În cazul în care debitorul are mai multe conturi deschise, competenţa aparţine 

executorului judecătoresc de la oricare din locurile unde acestea au fost deschise.  Considerăm că 

                                                      
310 Spre exemplu, Legea nr.421/2002. 
311 Textul precizează că, în acest caz, executarea popririi va fi posibilă numai după ajungerea la termen sau îndeplinirea 
condiţiei. 
312 Potrivit sistemului legislativ francez, poprirea se înfiinţează tot de către executorul judecătoresc.  De asemenea, conform 
Codului judiciar belgian (Art.1539-1544), poprirea se aplică de către executorul judecătoresc asupra sumelor de bani şi 
efectelor unui debitor pe care le deţine un terţ. 
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aceste clarificări au scopul de a asigura o practică unitară în privinţa competenţei executorilor 

judecătoreşti şi a instanţelor de executare. 

Sesizăm o serie de amendamente aduse dispoziţiilor privind înfiinţarea popririi, şi anume instituirea 

obligaţiei instituţiei de credit terţ poprit de a aduce la cunoştinţa executorului judecătoresc conturile 

deschise de debitor la alte unităţi bancare, în cazul în care debitorul nu are cont la instituţia de credit 

sesizată (Art.772 alin.(5));  consacrarea unor dispoziţii care reglementează procedura de înfiinţare a 

popririi asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri incorporale aflate în păstrare la unităţi 

specializate (Art.772 alin.(6));  consacrarea dreptului creditorilor de a popri aceeaşi creanţă cu privire 

la care o poprirea a fost înfiinţată, până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire 

(Art.772 alin.(8)). 

Efectele înfiinţării popririi au fost reglementate în mod amănunţit în cuprinsul Art.773, care prevede 

reguli privind poprirea sumelor cu scadenţe succesive, fructele civile sau alte accesorii ale creanţei 

poprite, plata sau cesiunea creanţei poprite, întreruperea prescripţiei cu privire la creanţa poprită, 

precum şi convertirea sumelor în valută poprite.  Prin completări detaliate, NCPC acoperă ipoteze des 

întâlnite în practica actuală, care nu se bucură de soluţii unitare în lipsa unui cadru legal adecvat. 

Cu caracter de noutate, sesizăm dispoziţiile Art.774 care consacră regula publicităţii popririi în cazul 

în care creanţa poprită este garantată cu ipotecă sau altă garanţie reală.  Astfel, oficiile de carte 

funciară sau alte instituţii care ţin alte registre de publicitate au îndatorirea de a nota poprirea creanţei 

garantate, la cererea creditorului popritor.  Reglementarea are scopul de a proteja interesele 

creditorului popritor şi de a sprijini eficienţa acestei forme de urmărire silită, prin asigurarea opoziţiei 

dreptului său faţă de terţi, inclusiv faţă de titularul ipotecii sau al altei garanţii reale. 

Obligaţiile terţului poprit cunosc de asemenea o reglementare mai detaliată şi mai precisă, urmărindu-

se, totodată, accelerarea procedurii de executare.  Astfel, termenul în care terţul poprit este ţinut să 

indisponibilizeze sumele asupra cărora s-a înfiinţat poprirea este redus de la 15 la 5 zile de la 

comunicarea adresei de înfiinţare a popririi/de la scadenţa sumelor poprite (Art.776 alin.(1)).  Art.776 

alin.(5) consacră regula potrivit căreia terţul poprit îşi poate formula eventualele apărări în instanţa de 

validare, iar nu pe calea contestaţiei la executare.  Este un principiu aplicat în practica judiciară actuală 

şi împărtăşit de doctrină, fără a fi însă acoperit expres de legislaţia în vigoare. 

Validarea popririi este preluată, ca instituţie procesuală, şi în NCPC, însă noua reglementare este mult 

detaliată faţă de actuala legislaţie, care este destul de sumară şi vagă.  Ne vom referi în special la 

amendamentele cu rezonanţă în planul accelerării urmăririi silite şi al procedurii judiciare. 

Astfel, a fost scurtat de la 3 luni la o lună termenul limită înăuntrul căruia creditorul urmăritor, 

debitorul sau executorul judecătoresc pot cere validarea, în cazul în care terţul poprit nu îşi 

îndeplineşte obligaţia legală (Art.779 alin.(1)).  De asemenea, a fost introdusă regula soluţionării 

printr-o singură hotărâre a tuturor cauzelor de validare a popririi aflate pe rolul aceleiaşi instanţe. 

Art.779 alin.(3) consfinţeşte, în plan legislativ, opiniile exprimate constant în literatura de specialitate 

şi aplicate în practica instanţelor de executare în ceea ce priveşte administrarea, în faţa instanţei de 

validare, a oricărei probe necesare soluţionării cererii şi care este admisibilă potrivit dreptului comun.  

Ca un corolar, este reglementat dreptul terţului poprit de a opune creditorului urmăritor, în faţa 

instanţei de validare, toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, cu 

condiţia ca ele să se întemeieze pe cauze anterioare popririi. 
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Precizări utile sunt aduse cu privire la ipoteza în care terţul poprit nu mai deţine bunurile mobile 

incorporale datorate debitorului la data validării popririi.  În acest caz, terţul va fi obligat, prin 

hotărârea de validare, să achite contravaloarea respectivelor bunuri, iar urmărirea se va face direct de 

către executorul judecătoresc (Art.779 alin.(8)). 

Acoperind o lacună a actualei reglementări prin preluarea orientărilor doctrinare şi jurisprudenţiale cu 

privire la controlul judiciar al hotărârii de validare a popririi, Art.780 din NCPC instituie regula 

potrivit căreia hotărârea de validare este supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la comunicare. 

Considerăm că această precizare va asigura uniformizarea practicii şi consfinţeşte natura hotărârii de 

validare a popririi ca act constitutiv de drepturi.313  În acest sens, consacrând cadrul legal al efectelor 

validării popririi, Art.781 prevede expres că hotărârea de validare definitivă „are efectul unei cesiuni 

de creanţă şi constituie titlu executoriu împotriva terţului poprit”. 

Art.783 consacră o procedură nouă, care permite desfiinţarea popririi  de către executorul judecătoresc, 

atunci când cauza în temeiul căreia s-a înfiinţat a încetat să mai existe sau de către instanţa de 

executare, atunci când cauza încetează după ce poprirea a fost validată.  În temeiul adresei 

executorului judecătoresc/încheierii definitive a instanţei prin care se desfiinţează poprirea, debitorul 

va putea solicita şi radierea notării popririi sau a întabulării strămutării dreptului de ipotecă în situaţia 

creanţelor garantate cu ipotecă. 

Procedurile astfel reglementate au totuşi un corespondent în practica actuală, în sensul că atunci când 

cauza pentru care a fost înfiinţată poprirea nu mai există, de regulă, executorul transmite o adresă de 

înştiinţare în acest sens a terţului poprit, iar instanţa poate constata încetată executarea cu ocazia 

soluţionării contestaţiei la executare.  Date fiind aceste considerente, nu credem că reglementarea 

procedurilor de desfiinţare a popririi va avea şi un impact de natură financiară sau bugetară, în afara 

celui legal. 

(d) Secţiunea a 4-a -„Urmărirea fructelor şi a veniturilor 

imobilelor” 

1. Urmărirea silită a fructelor neculese şi a recoltelor 

prinse de rădăcini314 

[Art.784-788] Cu toate că, în practică, această formă de urmărire silită se bucură de o aplicaţie 

sporadică, noua reglementare aduce unele completări, în acord cu elementele de noutate consacrate la 

nivel de dispoziţii generale în materia urmăririi silite. 

În ansamblul dispoziţiilor care prevăd sporirea atribuţiilor executorului judecătoresc şi publicitatea 

urmăririi în actualul sistem de carte funciară se regăseşte şi Art.786, care stabileşte în sarcina organului 

de executare obligaţia de a transmite, din oficiu, un exemplar al procesului-verbal de sechestru asupra 

fructelor neculese şi a recoltelor prinse de rădăcini, pentru a fi notată urmărirea în cartea funciară.  

                                                      
313 În doctrină, transmisiunea intervenită prin hotărârea de validare a fost caracterizată ca o cesiune de creanţă. 
314 Dispoziţii care reglementează această formă de urmărire silită regăsim şi în legislaţia franceză unde procedura poartă 
denumirea „saisie des récoltes sur pied”.  Spre deosebire de reglementarea noastră, CCF stabileşte în Art.520 că recoltele 
prinse de rădăcini şi fructele neculese, fiind bunuri imobile prin natura lor, nu pot fi sechestrate decât împreună cu terenul pe 
care au crescut. 
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Textul consacră totodată principiul opozabilităţii urmăririi faţă de toţi cei care dobândesc vreun drept 

asupra acestor bunuri. 

Noul text aduce o reglementare detaliată a procedurii de vânzare a fructelor neculese şi a recoltelor 

prinse de rădăcini, stabilind că vânzarea se face de către executorul judecătoresc, prin licitaţie publică 

şi „pe bani gata”, urmărind etapele şi regulile aplicabile şi pentru vânzarea bunurilor mobile (Art.788 

alin.(1)-(4)).  Executorul va putea încuviinţa ca executarea să se facă şi de către custode, chiar prin 

vânzare amiabilă, în anumite situaţii limitativ prevăzute (Art.788 alin.(5)-(6)). 

2. Urmărirea veniturilor generale ale imobilelor 

[Art.789-801] NCPC reintroduce, într-o formă detaliată, urmărirea veniturilor generale ale 

imobilelor, existentă şi în reglementarea de până în anul 2000.  Considerăm că reintroducerea acestor 

dispoziţii va avea un efect pozitiv, în sensul asigurării eficientizării urmăririi silite.  Avem în vedere 

că, în condiţiile societăţii actuale, ponderea veniturilor din chirii sau din arendă este semnificativ mai 

mare decât în anii precedenţi, astfel încât credem că probabilitatea satisfacerii creanţelor prin această 

formă a urmăririi silite va fi, la rândul său, mai mare. 

De asemenea, fiind o modalitate distinctă de realizare a urmăririi silite, anticipăm că aceasta va genera, 

la rândul său, o serie de activităţi judiciare adiacente, precum încuviinţarea urmăririi de către instanţa 

de executare, obligarea administratorului sechestru la plata unor despăgubiri, autorizarea dată de 

instanţă administratorului sechestru pentru denunţarea contractelor de locaţiune existente, contestaţii la 

executare împotriva încheierii de învestire cu formulă executorie a titlului sau împotriva actelor de 

executare nelegale, conexarea urmăririlor atunci când există concurs de urmăriri generale ale 

veniturilor aceluiaşi imobil etc.  Prin urmare, deşi nu credem că va fi o creştere semnificativă a 

numărului cauzelor de acest gen pe rolul instanţelor de executare, noua reglementare va antrena totuşi 

o serie de cheltuieli cu impact financiar, bugetar şi de resurse umane. 

Prin prisma obiectului său, această formă de urmărire silită, vizează, astfel cum denumirea sa o 

anticipează, veniturile prezente şi viitoare ale imobilului proprietatea debitorului sau asupra cărora 

acesta are un drept de uzufruct, dar şi veniturile debitorului arendaş sau chiriaş provenite din 

exploatarea imobilelor închiriate sau arendate (Art.789). 

Cererea de executare este de competenţa instanţei în circumscripţia căreia se află imobilul ale cărui 

venituri se urmăresc (Art.790 alin.(1)).315  După încuviinţarea urmăririi, executorul judecătoresc va 

putea, atunci când consideră necesar, să numească, prin încheiere, un administrator-sechestru pentru 

administrarea veniturilor imobilului (Art.790 alin.(3)). 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana numită administrator-sechestru, precum şi 

drepturile şi obligaţiile acestuia, sunt detaliat reglementate în Art.791 şi 792.  Subliniem, dintre 

acestea, pe cele cu rezonanţă în planul activităţii judiciare, şi anume dreptul administratorului-

sechestru de a denunţa contractele de locaţiune existente, dreptul de a cere evacuarea chiriaşilor şi de a 

sechestra, în numele proprietarului, bunurile acestora aflate în imobil, dreptul de a încheia contracte de 

locaţiune sau arendare pe o perioadă maximă de doi ani.  Pentru toate aceste acţiuni, mai puţin pentru 

                                                      
315 Este păstrată aceeaşi competenţă ca în reglementarea actuală. 
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cererea de evacuare, administratorul-sechestru trebuie să obţină în prealabil autorizarea instanţei de 

executare. 

În mod similar urmăririi silite mobiliare, noua reglementare cuprinde dispoziţii privind conexarea 

urmăririlor atunci când există concurs de urmăriri şi publicitatea vânzării (Art.793 şi 794).  De data 

aceasta însă, publicitatea se realizează prin afişarea încheierii de încuviinţare la sediul organului de 

executare, a instanţei de executare şi a primăriei, precum şi prin publicare într-un ziar local (Art.794 

alin.(1)).  Ţinând cont de noul sistem de publicitate imobiliară, se instituie obligaţia executorului de a 

transmite din oficiu o copie a încheierii de încuviinţare şi la cartea funciară, pentru a se nota urmărirea 

(Art.794 alin.(2)). 

Procedura de predare a imobilului ale cărui venituri sunt urmărite de către administratorul-sechestru şi 

efectele acestei forme de urmărire sunt reglementate în detaliu (Art.795 şi 796).  Totodată, dispoziţiile 

privind evacuarea debitorului, descărcarea administratorului-sechestru, eliberarea şi distribuirea 

veniturilor şi încetarea urmăririi completează cadrul legal al acestei forme de urmărire silită (Art.797, 

Art.799-801). 

(ii). Capitolul II „Urmărirea imobiliară” 

[Art.802-852] Urmărirea bunurilor imobile este una dintre cele mai importante forme de 

executare silită, cu o largă aplicare practică.  Noua reglementare aduce semnificative îmbunătăţiri 

actualelor dispoziţii în materie, inclusiv prin reflectarea noului sistem de publicitate imobiliară, bazat 

pe carte funciară. 

[Impact]  Dispoziţiile cuprinse în acest capitol nu cuprind modificări de fond esenţiale de 

natură a avea un semnificativ impact financiar sau de resurse umane.  Cu câteva mici excepţii, 

modificările şi completările consacrate de NCPC în ceea ce priveşte etapele şi efectele urmăririi 

imobiliare se limitează la a avea un impact legal, la care ne vom referi în continuare. 

(a) Secţiunea 1 „Bunurile imobile care pot fi urmărite” 

[Art.802-807] Reglementările privind bunurile supuse urmăririi imobiliare316 cunosc o modificare 

semnificativă prin introducerea unor dispoziţii noi, majoritatea de inspiraţie franceză.  Astfel, s-a 

stabilit o valoare prag minimală de 5.000 lei a creanţei stabilită prin titlul executoriu pentru care poate 

fi începută urmărirea silită imobiliară;  în ipoteza unor creanţe mai mici, urmărirea bunurilor imobile 

ale debitorului nu poate fi făcută decât dacă acesta nu are alte bunuri urmăribile sau dacă are astfel de 

bunuri, însă acestea nu pot fi valorificate (Art.802 alin.(3)). 

Credem că aceste dispoziţii vor avea un impact pozitiv în practică, fiind de natură să conducă la 

evitarea executărilor abuzive ale creditorilor care pot uza de alte forme de executare şi la evitarea 

antrenării unor cheltuieli de executare disproporţionat de mari faţă de valoarea creanţei, ceea ce este în 

dezavantajul debitorului. 

                                                      
316 Dispoziţii asemănătoare celor cuprinse în reglementarea actuală, preluate şi în NCPC cu privire la obiectul urmăririi 
imobiliare se regăsesc în Art.1560 din Codul judiciar belgian care prevede dreptul creditorului de a urmări exproprierea 
bunurilor imobiliare ale debitorului, precum şi accesoriile acestora, drepturile de uzufruct, emfiteoză (drept real care constă în 
a avea întreaga posesie aunui imobil ce aparţine altei persoane, sub condiţia de a-i achita o redevenţă anuală) şi dreptul de 
superficie.  În acest sens sunt şi prevederile Art.2193 CCF. 
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Art.803 instituie regula potrivit căreia urmărirea imobiliară se face pe corpuri funciare, iar nu în mod 

individual şi, în plus, introduce amendamente cu privire la posibilitatea urmăririi separate a imobilelor 

ce formează o proprietate distinctă pe sol, drepturile privitoare la proprietatea pe tronsoane, pe etaje 

sau pe apartamente, precum şi orice alte bunuri pe care legea le declară imobile. 

Ca o consecinţă a reintroducerii procedurii de urmărire a veniturilor generale ale imobilelor, Art.804 

amendează în mod corespunzător actualele prevederi referitoare la întinderea urmăririi imobiliare, 

extinzând-o şi cu privire la veniturile aduse de imobile.  Se asigură, astfel, corelarea noilor dispoziţii 

procedural civile. 

Noile dispoziţii privind urmărirea imobilelor ipotecate sunt mai clare şi mai detaliate, înlocuind 

actualul text, destul de vag în exprimare.  În acest spirit, NCPC instituie reguli exprese precum 

posibilitatea creditorului de a urmări imobilul în mâinile oricui s-ar afla sau interdicţia creditorilor de a 

urmări în acelaşi timp şi bunuri neipotecate, cu excepţia situaţiei în care valoarea bunurilor ipotecate 

nu asigură acoperirea creanţei (Art.806). 

În cazul urmăririi cotei debitorului deţinută cu privire la un imobil proprietate comună, noua 

reglementare prevede posibilitatea coproprietarilor de a cere punerea în vânzare a întregului imobil 

aflat în indiviziune, dacă există în acest sens acordul tuturor coproprietarilor (Art.807 alin.(3)).  

Prevederea este instituită în scopul protejării atât a drepturilor creditorului (care poate valorifica mai 

lesne imobilul), cât şi a drepturilor coproprietarilor (care se pot prevala de executarea începută în 

contra unuia dintre ei pentru a-şi valorifica drepturile cu privire la imobilul deţinut în coproprietate, 

pentru a evita starea de indiviziune cu noul coproprietar adjudecatar în urma executării silite).  

Totodată, în cazul în care proprietarul cotei nesupuse urmăririi nu doreşte vânzarea cotei sale, ci ieşirea 

din indiviziune, este reglementată expres suspendarea de drept cu privire la urmărirea imobiliară până 

la finalizarea partajului. 

(b) Secţiunea a 2-a „Încuviinţarea urmăririi imobiliare” 

[Art.808-815] Spre deosebire de actuala legislaţie, NCPC stabileşte cu titlu particular un set de 

reguli privind cererea de urmărire silită imobiliară.  În acest sens, Art.808 reglementează competenţa 

de soluţionare a cererii de urmărire imobiliară, inclusiv soluţiile de stabilire a compenteţei în diferite 

ipoteze particulare (de exemplu, întinderea imobilului pe raza mai multor circumscripţii, situaţia 

urmăririi ce poartă asupra mai multor imobile pentru o creanţă garantată cu ipotecă colectivă).  Prin 

introducerea acestor prevederi se urmăreşte clarificarea unor aspecte susceptibile să genereze 

interpretări divergente în practică. 

În ceea ce priveşte publicitatea urmăririi, este de remarcat o completare a sarcinilor executorului 

judecătoresc care are obligaţia de a se adresa biroului teritorial de cadastru şi publicitate imobiliară 

pentru a dispune notarea urmăririi imobilului în cartea funciară, cu menţionarea creditorului urmăritor 

şi a sumei pentru care se face urmărirea, pentru a asigura opozabilitatea urmăririi faţă de terţi (Art.811 

alin.(1)).  Considerăm ca fiind utile şi clarificările aduse cu privire la regimul înscrierilor cu titlu 

provizoriu în favoarea debitorului din perspectiva efectelor notării şi a instituirii dreptului creditorului 

de a exercita, în numele debitorului, acţiunea pentru justificarea dreptului de proprietate (Art.811 

alin.(3)). 

Art.812 stabileşte cadrul legal al procedurii vânzării în întregime a imobilului aflat în coproprietate, în 

ipoteza în care coproprietarii unei părţi indivize din imobilul urmărit doresc să îşi exercite dreptul de a 
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vinde şi partea din imobil ce nu este supusă urmăririi.  Prevederea detaliază reglementarea de principiu 

dată de Art.806, la care ne-am referit mai sus. 

În cadrul limitărilor aduse urmăririi silite imobiliare, dreptul debitorului de a cere suspendarea 

urmăririi silite şi condiţiile de exercitare a acesteia au fost preluate într-un text similar celui din actuala 

legislaţie (Art.813).  Totuşi, noua reglementare vine cu unele precizări pe care le apreciem ca fiind 

utile, şi anume obligaţia instanţei de a comunica din oficiu şi executorului judecătoresc încheierea de 

suspendare a urmăririi silite imobiliare, obligaţia executorului de a efectua din oficiu comunicarea 

aceleiaşi încheieri către chiriaşii, arendaşii sau alţi debitori ce urmează să consemneze sumele datorate 

la dispoziţia executorului judecătoresc (Art.813 alin.(3)).  Cu toate că noile prevederi trasează în 

sarcina instanţelor de executare obligaţii suplimentare de comunicare a actelor procedurale 

(comunicarea din oficiu a încheierii de suspendare către executorul judecătoresc), nu credem că 

acestea vor avea un impact financiar-bugetar, dat fiind că, în practică, numărul cererilor de suspendare 

a urmăririi silite imobiliare pe acest temei nu este unul semnificativ. 

(c) Secţiunea a 3-a „Efectele urmăririi” 

[Art.816-817] Noile dispoziţii introduc reguli noi privind efectele urmăririi imobiliare în ceea ce 

priveşte locaţiunea şi cesiunea de venituri.  Astfel, este prevăzut expres dreptul adjudecatarului de a nu 

respecta locaţiunea atunci când preţul convenit este mai mic cu o treime decât preţul pieţei sau mai mic 

decât cel rezultat din locaţiunile precedente (Art.817 alin.(2)).  Prevederea ar putea avea un efect 

pozitiv în planul desfăşurării urmăririi silite, întrucât determină creşterea numărului de participanţi la 

vânzarea silită interesaţi de cumpărarea imobilului şi, implicit, finalizarea mai rapidă a urmăririi silite. 

Orientările noii reglementări bazate pe sistemul de carte funciară sunt reflectate şi în dispoziţiile 

Art.817 alin.(3) care stabilesc regula inopozabilităţii faţă de creditorii urmăritori sau faţă de 

adjudecatar a plăţilor de chirii sau arenzi efectuate debitorului înainte de scadenţă, dacă aceste plăţi nu 

sunt notate în cartea funciară. 

(d) Secţiunea a 4-a „Vânzarea la licitaţie publică” 

1. Formalităţile premergătoare vânzării 

[Art.818-823] Prima formalitate în sarcina executorului judecătoresc este întocmirea procesului-

verbal de situaţie.  Textul dedicat de noua reglementare acestui act de executare are o formulare mult 

îmbunătăţită, aducând totodată completări faţă de actualele dispoziţii.  Art.818 alin.(1) introduce 

obligaţia executorului de a nota în cuprinsul procesului-verbal de situaţie, pe lângă elementele 

cunoscute şi de actuala legislaţie, şi informaţii privind obligaţiile fiscale cu privire la imobil, precum şi 

sumele datorate cu titlu de cheltuieli de întreţinere.  Dispoziţiile nou introduse servesc scopului pentru 

care se întocmeşte procesul-verbal de situaţie, şi anume acela de a reflecta cât mai fidel situaţia 

juridică, economică şi starea fizică a imobilului urmărit. 

În spiritul unei rigurozităţi sporite ce ghidează această etapă esenţială a executării silite, este consacrat 

expres dreptul executorului judecătoresc de a solicita biroului de cadastru şi publicitate imobiliară, în 

numele debitorului, deschiderea cărţii funciare în ipoteza în care imobilul urmărit nu a fost anterior 

înscris în cartea funciară.  În acest sens, executorul va asigura întocmirea documentaţiei necesare de 

către o persoană autorizată şi obţinerea titlurilor de proprietate în conformitate cu dispoziţiile Art.650 
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privind obligaţiile terţilor de a pune la dispoziţia executorului informaţiile şi documentele solicitate 

(Art.818 alin.(3)). 

Sunt consacrate, de asemenea, reguli preluate din orientările doctrinare şi jurisprudenţiale cu privire la 

evacuarea debitorului sau a terţului dobânditor din imobilul urmărit în ipoteza în care aceştia ocupă 

respectivul imobil (Art.819). 

Amendamente menite să completeze şi să clarifice actualul cadru legal aplicabil cu privire la numirea, 

drepturile şi obligaţiile administratorului-sechestru au fost aduse de noile texte cuprinse în Art.820-

821.  Astfel, numirea administratorului-sechestru este obligatorie potrivit noilor dispoziţii ale Art.820, 

iar  drepturile şi îndatoririle acestuia sunt reglementate cu mai multă rigoare de Art.821.  Sumele 

încasate de administratorul-sechestru din administrarea imobilului urmărit se vor distribui creditorilor, 

o dată cu preţul încasat din vânzare. 

2. Scoaterea în vânzare a imobilului 

[Art.824-830] Similar noilor dispoziţii privind urmărirea silită mobiliară, prevederile referitoare la 

măsurile necesare pentru realizarea vânzării imobilelor urmărite (ex. evaluarea lor sau publicitatea 

vânzării) sunt mai riguroase şi mai detaliate. 

Art.825 stabileşte reguli noi în ceea ce priveşte evaluarea imobilului, precum obligaţia executorului de 

a stabili valoarea de circulaţie a acestuia, fie în baza informaţiilor de la creditor, fie în temeiul unei 

expertize, la cererea debitorului nemulţumit de valoarea indicată de creditor prin cererea de 

executare.317  Procedura de numire a expertului este similară celei reglementată pentru evaluarea 

bunurilor mobile, la care Art.825 face trimitere. 

În mod distinct, Art.826 NCPC prevede reguli privind stabilirea valorii drepturilor de uzufruct, uz, 

abitaţie sau servitute, preluând dispoziţiile din actuala reglementare. 

Expresie a intenţiei declarate a legiuitorului de a accelera procedura de urmărire silită, Art.827 alin.(1) 

reduce termenele pentru vânzarea imobilelor, care nu pot fi mai scurte de 20 zile de la publicarea 

anunţului de vânzare şi nici mai lungi de 40 zile.318 

În ceea ce priveşte formalităţile de publicitate a vânzării, amendamentele noilor reglementări vizează 

detalierea elementelor pe care trebuie să le cuprindă publicaţiile şi anunţurile, introducerea sancţiunii 

nulităţii exprese a acestor acte în cazul lipsei unor menţiuni importante (denumirea şi sediul organului 

de executare, numărul dosarului de executare etc.), obligativitatea publicării în extras în ziare, reviste 

ori pe pagini de internet specializate a anunţului privind vânzarea. 

Spre deosebire de actuala reglementare, care prevede numai îndatorirea organului de urmărire de a 

aduce la cunoştinţa debitorului data, ora şi locul vânzării, fără alte detalii, Art.829 stabileşte în sarcina 

executorului obligaţia de a comunica creditorilor urmăritori, debitorului sau terţului dobânditor, 

creditorilor ipotecari şi celor cu înscrieri provizorii cu privire la un drept real în cartea funciară, 

                                                      
317 Potrivit Art.825 alin.(4), expertiza poate fi cerută în aceleaşi condiţii şi de către coproprietarii imobilului urmărit, în cazul 
în care solicită scoaterea la vânzarea a întregului imobil, de către terţul dobânditor, precum şi de către creditorii intervenienţi. 
318 Potrivit actualei reglementări, data fixată pentru vânzare trebuie să fie cuprinsă într-un interval de 30-60 zile de la 
publicarea vânzării. 
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precum şi organelor fiscale copii ale publicaţiei de vânzare.319  Se asigură, astfel, dreptul participanţilor 

la executare de a fi informaţi în mod transparent cu privire la detaliile vânzării şi cu privire la modul în 

care executorul respectă exigenţele legale în întocmirea actelor de executare. 

NCPC consacră reglementarea unei situaţii particulare, întâlnită şi în practica instanţelor în special în 

ultimii ani, referitoare la procedura de valorificare a drepturilor vânzătorului imobilului urmărit, care 

are cu privire la acesta o ipotecă legală, precum şi dreptul de a cere sau de a declara rezoluţiunea 

pentru neplata preţului (Art.830).  În prezent nu există o practică unitară în ceea ce priveşte mijlocul 

procedural la îndemâna vânzătorului imobilului (contestaţie la executare sau acţiune în rezoluţiune).  

Noua reglementare încearcă să uniformizeze practica şi în această materie. 

3. Licitaţia şi adjudecarea imobilului 

[Art.831-845] Cu titlu de observaţie generală, menţionăm reglementarea detaliată a unor instituţii 

importante (participanţii la licitaţie, garanţia de participare, procesul-verbal de licitaţie), dar şi 

introducerea unor dispoziţii privind exercitarea dreptului de preemţiune, viciile ascunse, leziunea etc. 

Fără a face o prezentare exhaustivă a principalelor amendamente introduse de NCPC în această 

materie, ne vom referi la cele pe care le considerăm semnificative. 

[Art.832] Dispoziţiile privitoare la participanţii la licitaţie vizează condiţiile pe care trebuie 

să le îndeplinească persoanele pentru a participa la licitaţie (persoane cu capacitate de exerciţiu deplină 

şi care nu sunt cunoscute ca fiind insolvabile). 

[Art.833, Art.834]  Completări sunt aduse reglementării actuale şi în privinţa garanţiei de 

participare, fiind introduse excepţii exprese suplimentare de la obligaţia de plată a garanţiei.320  În 

textul Art.834 se regăseşte o aplicaţie a prevederilor consacrate în partea generală a dispoziţiilor 

privind urmărirea silită, referitoare la posibilitatea de amânare a licitaţiei la cererea persoanei 

interesate, în ipoteza în care nu au fost respectate termenele pentru înştiinţarea participanţilor sau cele 

privind stabilirea datei licitaţiei. 

[Art.836] Noile reglementări cu privire la întocmirea procesului-verbal de licitaţie sunt mai 

riguroase si preiau orientările doctrinare referitoare la menţiunile pe care procesul-verbal de licitaţie 

trebuie să le cuprindă.  Amendamentele aduse, chiar şi în lipsa unei sancţiuni exprese pentru lipsa 

unora dintre menţiunile procesului-verbal vor avea un impact pozitiv în practică, asigurând 

uniformizarea practicii cu privire la procedura de întocmire a acestui important act de executare. 

[Art.837, Art.838]  Similar dispoziţiilor privind urmărirea silită mobiliară, şi în materia 

urmăririi imobiliare sunt consacrate condiţiile în care titularul a unui drept de preempţiune asupra 

imobilului supus vânzării poate să îşi exercite acest drept, chiar dacă nu a participat la licitaţie.  Ne-am 

referit mai sus la problemele pe care le-ar putea ridica în practică exercitarea dreptului de preemţiune 

în materia executării mobiliare (comentariile la Art.759), astfel încât nu vom mai reveni aici asupra 

                                                      
319 În mod similar, o copie a publicaţiei de vânzare se comunică şi parchetului de pe lângă instanţa de executare, atunci când 
se urmăreşte imobilul unui minor. 
320 Potrivit Art.833 alin.(2) şi alin.(3), sunt exceptaţi de la plata cauţiunii creditorii urmăritori, creditorii intervenienţi şi 
persoanele care au împreună cu debitorul un drept de proprietate comună pe cote-părţi asupra imobilului sau sunt titularii 
unui drept de preemţiune. 
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acestora.  Precizăm numai că şi în materia executării imobiliare, problemele ce ar putea fi întâlnite sunt 

aceleaşi. 

[Art.839, Art.841, Art.842]  Fără a aduce modificări de fond semnificative, NCPC 

îmbunătăţeşte forma actuală a dispoziţiilor privind nedepunerea preţului şi reluarea licitaţiei, plata 

preţului în rate şi actul de adjudecare, prevederi cărora le asigură o exprimare mai clară. 

[Art.843, Art.844]  Un amendament ce reflectă creşterea rolului executorului judecătoresc în 

procedura de executare silită constă în instituirea obligaţiei acestuia de a transmite, din oficiu, biroului 

de cadastru şi publicitate imobiliară, actul de adjudecare pentru a fi înscris provizoriu în cartea 

funciară (Art.843).  Diferit faţă de actuala reglementare, textul consacră regula conform căreia 

adjudecarea nu asigură dobândirea imediată a imobilului, ci numai o dobândire provizorie în favoarea 

adjudecatarului, care se consolidează în măsura în care debitorul sau orice altă persoană interesată nu 

îşi exercită în termenul stabilit de lege dreptul de a consemna integral creanţa (Art.852). 

Potrivit Art.844, actul de adjudecare poate fi atacat de către debitor, terţul dobânditor sau orice 

persoană interesată în termen de o lună de la data înscrierii provizorii în cartea funciară, pe calea 

contestaţiei la executare.  Se observă că legiuitorul a eliminat actualul mijloc procedural reglementat 

pentru anularea actului de adjudecare, respectiv acţiunea în anulare prescriptibilă în termen de 3 ani. 

Este o modificare importantă, dictată de raţiuni ce ţin de respectarea securităţii raporturilor juridice.  

Dincolo de impactul legal al acestei modificări, schimbarea mijlocului procedural este de natură să se 

reflecte şi în activitatea instanţelor de executare, având în vedere că soluţionarea contestaţiilor urmează 

să fie făcută cu urgenţă şi cu precădere.  Din această perspectivă, credem că este posibilă o reducere a 

costurilor procesuale prin scurtarea duratei de soluţionare a cauzelor privind anularea actelor de 

adjudecare (mai puţine termene de judecată şi o reducere a activităţii judiciare). 

[Art.845] Diferit faţă de actualele dispoziţii, actul de adjudecare trebuie sa fie învestit cu 

formulă executorie de către instanţa de executare la cererea adjudecatarului, în condiţiile în care nu s-a 

formulat contestaţie la executare împotriva acestuia sau, deşi s-a formulat, aceasta a fost respinsă prin 

hotărâre definitivă.  Textul precizează în mod expres că punerea în posesie a adjudecatarului se face pe 

baza actului de adjudecare învestit cu formulă executorie.  Introducerea referirilor la punerea în 

posesie este de natură a conduce la eliminarea soluţiilor diferite din doctrină şi din practica instanţelor 

cu privire la necesitatea obţinerii unei noi hotărâri judecătoreşti pentru evacuarea debitorului din 

imobilul adjudecat. 

(e) Secţiunea a 5-a „Efectele adjudecării” 

[Art.846-848] Spre deosebire de actuala reglementare, NCPC dedică mai multe articole efectelor 

pe care le are pe plan juridic adjudecarea la licitaţie a imobilului urmărit, asigurând mai multă 

rigurozitate cadrului legal aplicabil. 

Semnalăm consacrarea principiului stabilit în actualul CC321 şi preluat în Art.1707 alin.(5) din NCC, 

conform căruia în cazul vânzării la licitaţie publică, vânzarea se face pe riscul adjudecatarului, iar 

                                                      
321 Art.1360 CC stabileşte că acţiunea în răspundere pentru viciile bunului vândut nu există în cazul vânzărilor la licitaţie 
publică. 
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fostul proprietar al bunului nu garantează pentru viciile ascunse (Art.847 alin.(1)).  Este consacrată, 

totodată, regula potrivit căreia vânzarea la licitaţie nu poate fi atacată pentru leziune (Art.847 alin.(2)). 

Art.848 prevede efectele adjudecării în ceea ce priveşte contractele de locaţiune şi celelalte acte 

juridice referitoare la imobilul adjudecat, prin trimiterea la efectele urmăririi mobiliare, tratate în 

secţiunea respectivă. 

(f) Secţiunea a 6-a „Dispoziţii speciale” 

[Art.849-852] Spre deosebire de actuala reglementare, în cazul imobilelor înscrise în cartea 

funciară orice cerere de evicţiune privind imobilul adjudecat este definitiv stinsă.  În completare, noile 

dispoziţii acoperă şi ipoteza în care imobilul este pentru prima oară intabulat în timpul urmăririi silite, 

la cererea executorului judecătoresc, situaţie în care cererea de evicţiune este prescriptibilă în termen 

de 3 ani de la data înscrierii actului de adjudecare în cartea funciară (Art.849).  Modificarea astfel 

introdusă, importantă sub aspectul dreptului material, credem că se va reflecta într-o mică măsură în 

volumul de activitate al instanţelor de judecată. 

În ceea ce priveşte efectele introducerii cererii de evicţiune, Art.850 face distincţia după cum aceasta 

este introdusă înainte de distribuirea preţului (situaţie în care instanţa de executare poate să dispună 

suspendarea împărţirii sumelor obţinute din vânzare) sau după cum cererea este introdusă ulterior 

distribuirii (situaţie în care se aplică normele de drept comun). 

(iii). Capitolul III „Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărirea 

silită” 

[Art.853-876] Ultimul capitol din Titlul II al Cărţii a V-a tratează etapa finală a oricărei urmăriri 

silite, respectiv eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin urmărire. 

În această materie, multe din prevederile actuale au fost preluate ca atare sau cu anumite amendamente 

privind reformularea textului pentru a asigura o exprimare mai clară şi mai riguroasă sau pentru 

înlocuirea unor expresii depăşite de evoluţia lingvistică (cu titlu de exemplu, a se vedea Art.853, 

Art.854, Art.856, Art.857, Art.870, Art.871). 

Procedura de eliberare şi distribuire a sumelor rezultate din valorificarea imobilelor urmărite a fost 

îmbunătăţită prin stabilirea unor reguli privind depunerea creanţelor, realizarea de către executor a 

unui proiect de distribuire a sumelor şi instituirea unei proceduri de conciliere (Art.858-859, Art.863-

865). 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.853-857] Elementele de noutate din această secţiune se referă la consacrarea unei 

reglementări speciale cu privire la declararea creanţelor statului.  Art.855 consacră dreptul oricărui 

creditor de a solicita, în termen de 15 zile de la începerea executării silite, statului sau unităţilor 

administrativ-teritoriale, să declare creanţele lor privilegiate deţinute faţă de debitorul urmărit.  

Nedepunerea acestor creanţe în termenul legal este sancţionată cu decăderea din dreptul de preferinţă 

în raport cu creditorii care au solicitat aceste declaraţii. 

Din interpretarea textului rezultă că statul sau unităţile administrativ-teritoriale păstrează rangul de 

preferinţă al creanţelor lor atunci când nu au fost notificate de către creditori în condiţiile Art.855 

alin.(1).  În măsura în care creditorii îşi vor valorifica drepturile, aceste modificări ar putea avea 
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rezonanţă practică, putând conduce la reducerea intervenţiilor statului sau unităţilor administrativ-

teritoriale în faza distribuirii sumelor obţinute din vânzare si creşterea posibilităţii creditorilor de a-şi 

îndestula creanţele. 

(b) Secţiunea a 2-a „Distribuirea sumei rezultate din vânzarea 

bunurilor urmărite” 

[Art.858-867] NCPC consacră o procedură specifică privind depunerea titlurilor de creanţă de 

către creditorii urmăritori şi de către creditorii intervenienţi în această ultimă fază a procesului civil 

(Art.858-859).  În baza acesteia, după depunerea sau consemnarea sumei rezultate din vânzare sau, 

după caz, de la data când adjudecarea imobilul urmărit a devenit definitivă, executorul va fixa un 

termen de 10 zile pentru depunerea în original a titlurilor de creanţă.  După expirarea acestui termen, 

niciun creditor nu va mai putea lua parte la distribuirea sumei obţinute din urmărire. 

Introducerea regulilor privind depunerea titlurilor de creanţă este de natură să limiteze numărul 

contestaţiilor la executare, în special din partea terţilor, cu privire la distribuirea sumelor obţinute.  

Aceasta modificare este de natură să confere stabilitate circuitului civil şi o degrevare a instanţelor de 

judecată de potenţiale contestaţii la executare. 

Art.860 aduce modificări cu privire la modalitatea de stabilire a sumei alocate creditorului, atunci când 

titlul depus de acesta stabileşte în sarcina debitorului obligaţia de a plăti o sumă de bani în mod 

periodic, iar bunurile rămase în patrimoniul debitorului după efectuarea executării sau veniturile sale 

nu asigură plata în viitor a sumelor datorate.  Spre deosebire de actuala reglementare, Art.860 

stabileşte posibilitatea ca părţile să se înţeleagă asupra sumei ce urmează a fi alocată acestui creditor şi 

a modului de fructificare a acesteia, şi numai în lipsa unui acord urmează să fie sesizată instanţa de 

executare pentru a decide.  Considerăm că este o prevedere instituită în scopul reducerii cererilor de 

acest tip adresate instanţelor de executare.  Cu toate acestea, luând în considerare faptul că în practică 

ipotezele reglementate de Art.860 sunt relativ rare, iar soluţionarea cererilor formulate pe acest temei 

nu presupune o activitate elaborată sau de durată a instanţelor, nu credem că modificarea va avea un 

impact financiar şi de resurse umane semnificativ. 

Art.861 şi Art.862 consacră două noi reglementări, şi anume  (i) dobânzile pentru creanţele creditorilor 

trecuţi în proiectul de distribuire nu mai sunt în sarcina debitorului de la data depunerii titlurilor de 

creanţă;  (ii) sumele rezultate din valorificarea bunurilor urmărite şi cele consemnate la dispoziţia 

executorului (cum ar fi garanţia de participare) nu pot fi poprite de către creditorii debitorului sau ai 

adjudecatarului (o interdicţie expresă de la poprire, ce se adaugă celor reglementate de dispoziţiile 

speciale cuprinse în Art.770 alin.(5)). 

O serie de modificări au fost aduse şi mecanismului de distribuire a sumelor rezultate din urmărirea 

silită (Art.863-866).  Este reglementată obligaţia executorului judecătoresc de a întocmi un proiect de 

distribuire către creditorii care şi-au depus titlurile de creanţă, a sumelor obţinute din urmărirea silită.  

Împotriva acestuia se pot formula obiecţiuni, care se depun la executorul judecătoresc (Art.864).  

Acesta va convoca creditorii pentru soluţionarea obiecţiunilor, aspecte care se vor consemna într-un 
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proces-verbal.  Dacă după această conciliere există încă creditori nemulţumiţi, se poate formula 

contestaţie la executare în termen de 5 zile de la întocmirea acestuia (Art.865 alin.(3))322. 

Art.866 consacră regula potrivit căreia toate contestaţiile la executare formulate în temeiul Art.865 

alin.(3) se judecă printr-o singură hotărâre, supusă numai apelului în termen de 5 zile de la 

comunicare.  Stabilirea regulii soluţionării printr-o singură hotărâre judecătorească este de natură să 

conducă la eliminarea riscului pronunţării unor hotărâri contradictorii şi, totodată, să diminueze 

costurile generate de soluţionarea acestei categorii de cereri, prin prisma reducerii activităţii judiciare 

la un singur act de judecată.  Având în vedere frecvenţa relativ redusă în practică a acestei proceduri, 

apreciem că diminuarea de costuri nu va fi una semnificativă. 

(c) Secţiunea a 3-a „Plata sumei rezultate din urmărirea 

silită” 

[Art.868-876] Spre deosebire de actuala reglementare şi în considerarea modificărilor introduse 

cu privire la procedura distribuirii sumelor rezultate din urmărirea silită, NCPC stabileşte în detaliu 

condiţiile şi modalitatea în care executorul judecătoresc urmează să facă plata sumelor, în funcţie de 

natura creanţelor (simple, afectate de un termen, creanţe contestate sau periodice).  Dispoziţiile 

cuprinse în această secţiune sunt benefice, întrucât completează cadrul legal al acestei etape finale a 

urmăririi silite, care în actuala legislaţie nu se bucură de o reglementare pe deplin riguroasă. 

Art.868 prevede că, în situaţia în care nu se formulează obiecţiuni sau contestaţii ori acestea din urmă 

sunt respinse, proiectul de distribuire devine definitiv, iar executorul judecătoresc va proceda la 

eliberarea sumelor, pronunţându-se în acest sens printr-o încheiere executorie, dată fără citarea 

părţilor.  Plata efectivă se face de către unităţile specializate la care au fost depuse sumele rezultate din 

urmărire, pe baza unei dispoziţii emise de executorul judecătoresc (Art.869). 

Regulile privind plata creanţelor în funcţie de natura lor au fost completate şi în ceea ce priveşte 

creanţele contestate sau cele periodice (Art.872 şi Art.873), cu privire la care nu există dispoziţii în 

legislaţia actuală323. 

Ca regulă, sumele aferente creanţelor contestate sau a celor pentru care s-au dispus măsuri asigurătorii 

vor fi plătite numai după soluţionarea definitivă a contestaţiilor (Art.872 alin.(1)-(2)).  O situaţie 

specială este cea a creanţelor declarate de creditori intervenienţi, contestate de debitor şi pentru care s-

a formulat acţiune pentru obţinerea titlului executoriu, în condiţiile Art.682 alin.(6).  Procedura 

instituită de Art.872 alin.(3) implică citarea debitorului, creditorului urmăritor şi a celor intervenienţi, 

dacă nu au fost anterior îndestulaţi integral, şi pronunţarea unei încheieri prin care executorul 

judecătoresc va dispune eliberarea sumei reţinute în contul creditorilor intervenienţi care au obţinut 

între timp un titlu executoriu (Art.872 alin.(3)). 

Dispoziţii completatoare au fost introduse şi în ceea ce priveşte predarea, de către executorul 

judecătoresc, a titlurilor de creanţă către creditori, precum şi a unui certificat constatator al stingerii 

creanţelor către debitor (Art.874), constatarea încetării urmăririi şi închiderea dosarului prin încheiere 

                                                      
322 Instituţia a fost preluată din dreptul civil francez, aşa cum este reglementată în D.290-293, unde cele două faze sunt 
consacrate sub denumirile: „le distribuition amiable” şi „le distribuition judiciare”. 
323 Dispoziţiile din actuala reglementare referitoare la plata creanţelor cu termen şi a celor condiţionale au fost preluate 
aproape tale quale. 
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emisă de executor (Art.875), precum şi destinaţia sumelor consemnate şi neridicate în termen de 5 ani 

de la data comunicării încheierii de aprobare a distribuirii acestora (Art.876). 

2.6.(c). Titlul III „Executarea silită directă” 

[Art.877-902] Titlul III al Cărţii a V-a din NCPC reglementează următoarele: dispoziţiile generale 

aplicabile procedurii de executare silită în natură (Art.877-902), predarea silită a bunurilor mobile 

(Art.882-884), predarea silită a bunurilor imobile (Art.885-891) şi executarea silită a altor obligaţii de 

a face sau a obligaţiilor de a nu face (Art.892-902). 

[Impact]  Reglementarea din NCPC privind executarea silită directă preia, în esenţă, 

dispoziţiile corespondente din CPC (Art.572-5805), cărora le aduce însă unele clarificări binevenite, 

dar şi modificări, unele din ele posibil generatoare de impact financiar-bugetar şi asupra gradului de 

încărcare a rolului instanţelor de judecată. 

Dispoziţiile generale aplicabile procedurii de executare silită în natură beneficiază de o clarificare 

importantă, adusă prin Art.877 alin.(2), care tranşează controversa actuală din doctrină şi practica 

judiciară referitoare la posibilitatea evacuării debitorului în temeiul unui titlu reprezentat de o hotărâre 

judecătorească pronunţată într-o acţiune în revendicare.  Clarificarea este susceptibilă să degreveze 

rolul instanţelor de acţiuni în evacuare introduse subsecvent obţinerii unei hotărâri judecătoreşti 

favorabile în cadrul acţiunilor în revendicare. 

Art.881 introduce, cu caracter de noutate, posibilitatea obligării debitorului, de către instanţa de 

executare, în cadrul procedurii de executare silită, la plata contravalorii bunului ce nu mai poate fi 

predat silit ca urmare a dispariţiei, ascunderii ori deteriorării sale.  Creditorul nu va mai fi deci obligat, 

în cazul în care se constată imposibilitatea predării bunului, să recurgă la un nou proces separat, în 

vederea obţinerii unui titlu executoriu pentru obţinerea contravalorii bunului. 

NCPC precizează în mod expres că titlul executoriu privind evacuarea debitorului poate fi pus în 

executare şi împotriva persoanelor care locuiesc împreună cu debitorul şi care nu au un titlu opozabil 

creditorului, precum şi împotriva debitorului, în cazul în care acesta se reinstalează în imobil după ce a 

fost evacuat (Art.887, Art.891).  Aceste dispoziţii sunt de natură să degreveze instanţele de acţiuni 

repetitive în evacuare formulate de creditorul îndreptăţit împotriva debitorului şi persoanelor care 

locuiesc împreună cu acesta. 

Art.892-893 NCPC introduc o cale de atac nouă împotriva încheierilor date de instanţa de executare 

privind autorizarea creditorului de a aduce el însuşi la îndeplinire un titlu executoriu ce stabileşte în 

sarcina debitorului o obligaţie de a face sau de a nu face, în cazul în care debitorul refuză să execute 

personal acest titlu:  încheierea instanţei de executare nu va mai fi irevocabilă, ca în prezent, ci doar 

executorie, adică susceptibilă de a fi atacată cu apel.  Introducerea unei căi de atac este de natură să 

conducă la sporirea gradului de încărcare a instanţelor de judecată. 

Art.898-902 reglementează pentru prima dată în mod distinct procedura punerii în executare silită a 

hotărârilor judecătoreşti prin care sunt dispuse măsuri cu privire la minori.  Noua reglementare, care 

introduce o procedură nouă în faţa instanţei de executare, este susceptibilă să genereze un impact 

financiar-bugetar şi în privinţa resurselor umane. 
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(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.877-881] Text de principiu în materie, Art.877 alin.(1) reprezintă o preluare aproape identică 

a actualului Art.572 CPC, având rolul de a:  (i) defini obiectul executării silite directe,  (ii) identifica 

persoanele îndreptăţite să recurgă la această procedură,  (iii) stabili posibilitatea aplicării în sarcina 

debitorului lipsit de diligenţă de amenzi în scop cominator, precum şi  (iv) consacra condiţia prealabilă 

acestei proceduri, anume efectuarea unei somaţii care să identifice şi termenul de executare a 

obligaţiei. 

Art.877 alin.(2) aduce însă o simplificare a procedurilor de executare silită în cazul bunurilor imobile, 

prin introducerea unei prezumţii juris tantum de includere a obligaţiei de evacuare în cuprinsul oricărei 

îndatoriri de a preda, lăsa în posesie sau în folosinţă un astfel de bun, ori de a respecta o hotărâre 

judecătorească de atribuire a acestuia.  Textul legal îşi propune să vină în întâmpinarea unei serii de 

critici sistematice ale Curţii CEDO privind întârzierea punerii în executare a unor hotărâri judecătoreşti 

– instanţa de contencios european a amintit Statului Român în numeroase rânduri că „ar fi exagerat să 

se ceară unui reclamant care a obţinut o hotărâre judecătorească definitivă împotriva statului să 

intenteze din nou acţiuni împotriva autorităţii pentru a obţine executarea obligaţiei în cauză”324. 

Introducerea acestui text legal ar urma să fie reflectată într-o degrevare a instanţelor judecătoreşti de 

un număr semnificativ de acţiuni în evacuare formulate de deţinătorul unui titlu real asupra imobilului 

împotriva unui terţ posesor fără titlu, având un impact direct asupra costurilor operaţionale ale 

instanţelor judecătoreşti. 

Ca excepţie de la regula potrivit căreia somaţia reprezintă o condiţie pentru efectuarea actelor de 

executare, executarea silită directă fără somaţie este reglementată în Art.878, o reformulare a 

actualului text al Art.573 CPC.  Textul păstrează criteriile urgenţei sau iminenţei prejudiciului ca 

justificare a posibilităţii creditorului de a recurge la executarea silită fără somaţie, clarificând incidenţa 

sa asupra a trei alte situaţii de sustragere de la urmărire: ascunderea, distrugerea ori deteriorarea 

bunurilor supuse obligaţiei de predare.  Totodată, noul text legal renunţă la procedura emiterii unei 

încheieri irevocabile de către preşedintele instanţei de executare, oferind competenţa soluţionării unei 

astfel de cereri către instanţa de executare, prin încheierea de încuviinţare a executării silite. 

Art.879 reprezintă o reiterare a principiului general deja statuat în Art.669 alin.(1) NCPC, dar şi în 

Art.388 CPC, referitor la obligaţia executorului judecătoresc de a încheia un proces-verbal care va 

reflecta modalitatea în care şi-a îndeplinit obligaţiile impuse de normele de executare silită directă.  

Acelaşi articol recunoaşte, în alineatul al treilea, caracterul de titlu executoriu al procesului-verbal în 

privinţa cheltuielilor de executare, aspect prezent şi în actuala reglementare, prin Art.3717 alin.(4) 

CPC. 

Art.880 şi Art.881 cuprind reglementări referitoare la ipoteza apariţiei unei imposibilităţi de predare 

silită a bunului în timpul procedurii de executare silită.  Pe de o parte, Art.880 codifică modalitatea de 

soluţionare a unei situaţii întâlnite în practică, anume cazul în care bunul supus executării silite directe 

dispare în cursul procedurilor de executare.  În mod evident, o astfel de situaţie presupune  existenţa 

                                                      
324 A se vedea cauza Ruxandra Trading SRL c. României, Hotărârea CEDO din 12.07.2007, paragraful 58.  În mod similar, a 
se vedea cauza Dorneanu c. României, Hotărârea CEDO din 26.07.2007, paragraful 51;  cauza Acatrinei c. României, 
Hotărârea CEDO din 26 octombrie 2006, paragraful 51. 
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unei hotărâri judecătoreşti definitive ori a unui alt titlu executoriu.  Soluţia oferită este una raţională, 

impunând ca dispariţia bunului să fie consemnată într-un proces-verbal întocmit în condiţiile Art.879, 

pentru ca apoi, în aplicarea Art.693 alin.(2) NCPC, executorul să dispună, prin încheiere, încetarea 

executării silite.  Chiar dacă actuala legislaţie nu se referă în mod expres la această situaţie, această 

soluţie putea fi dedusă prin aplicarea prevederii incluse în Art.3715 CPC. 

Pe de altă parte, Art.881 analizează situaţia în care în titlul executoriu nu s-a stabilit suma ce urmează 

să fie plătită ca echivalent al valorii lucrului în cazul imposibilităţii predării acestuia.  Soluţia 

promovată este analogă celei din Art.574 CPC, anume stabilirea de către instanţa de executare a sumei 

datorate, la cererea creditorului, prin hotărâre dată cu citarea părţilor.  Hotărârea este executorie şi 

supusă doar apelului. 

(ii). Capitolul II „Predarea silită a bunurilor mobile” 

[Art.882-884] Reglementarea procedurii predării silite a bunurile mobile este aproape identică cu 

cea existentă în legislaţia actuală (Art.575-577 CPC).  Singura modificare este constituită de un 

amendament tehnic, anume definirea în ore a termenului în care debitorul trebuie să predea bunul, de 

la momentul primirii somaţiei:  dacă în actuala reglementare termenul este definit ca fiind o zi, în noua 

reglementare el este definit ca fiind 24 de ore. 

(iii). Capitolul III „Predarea silită a bunurilor imobile” 

[Art.885-891] Reglementarea privind termenul de executare în cazul bunurilor imobile este 

consacrată şi în legislaţia actuală, ca urmare a introducerii Art.5781 CPC, prin Legea nr.202/2010. 

Principial, procedura predării silite a bunurilor imobile este analogă celei codificate în legislaţia 

actuală (Art.578-5801 CPC), chiar dacă termenul de predare a bunului urmărit este mărit de la cinci la 

opt zile (Art.886,887).  Cu toate acestea, NCPC analizează mult mai riguros particularităţile predării 

silite a bunurilor imobile, corectând câteva dintre neajunsurile semnificative cu care s-a confruntat 

practica judiciară în aplicarea actualei legislaţii. 

Astfel, de o deosebită importanţă apare ca fiind vocaţia legală conferită executorului de a evacua nu 

numai pe debitor, ci şi pe „persoanele care ocupă imobilul în fapt ori fără nici un titlu opozabil 

creditorului”.  Textul legal urmăreşte să elimine astfel întârzierile cauzate de practica debitorilor de 

rea-credinţă, privind introducerea în imobil a unor terţe persoane care nu puteau fi evacuate, 

considerându-se că actualul Art.579 CPC ar trebui interpretat restrictiv, permiţându-i executorului doar 

acte de evacuare cu privire la debitorului obligaţiei neîndeplinite.  Considerăm că această clarificare va 

avea un impact în reducerea costurilor legate de procedurile de evacuare, degrevând instanţele de 

acţiuni repetitive în evacuare formulate de creditorul îndreptăţit împotriva a noi persoane introduse în 

imobilul urmărit.  Un alt amendament binevenit al noii reglementării este reprezentat de stabilirea, în 

favoarea executorului judecătoresc, a unui drept discreţionar de apreciere cu privire la necesitatea 

recursului la ajutorul „forţei publice” pentru evacuarea imobilului.  Această dispoziţie, aflată în 

concordanţă cu prevederile NCPC de amplificare a atribuţiilor executorului judecătoresc în vederea 

urgentării procedurii de executare, va contribui la reducerea costurilor legate de procedurile de 

evacuare, căci prezenţa personalului de asigurare a ordinii publice nu va mai fi necesară la fiecare 

acţiune de evacuare, ci doar la cele care ar putea ridica probleme de securitate. 



 

564 
 

Textul Art.888-890 NCPC extinde precizările actualului cod de procedură civilă (Art.580 CPC) cu 

privire la situaţia bunurilor date în custodie, făcând aplicarea unor elemente reglementate deja în 

NCPC în materia urmăririi mobiliare propriu-zise.  În primul rând, Art.888 clarifică ideea că nimic nu 

împiedică pe executor să numească drept custode chiar pe creditorul obligaţiei.  Mai mult, textul oferă 

o serie de precizări menite să lămurească situaţia bunurilor date în custodie, în ipoteza unei pasivităţi 

îndelungate a debitorului în ridicarea lor. 

În acest sens, se arată că dacă bunurile nu sunt sechestrate în vederea unei alte urmăriri, executorul 

judecătoresc va fixa, prin procesul-verbal, termenul în care debitorul trebuie să le ridice, termen care 

nu poate fi mai lung decât o lună.  Dacă debitorul nu ridică bunurile în termenul menţionat şi acestea 

au valoare de piaţă, ele vor fi scoase la vânzare, iar preţul obţinut va fi consemnat pe numele 

debitorului, după scăderea cheltuielilor de executare. 

Aceleaşi texte legale reglementează, cu caracter de noutate, şi posibilitatea abandonării bunurilor care 

nu au valoare de piaţă, precum şi necesitatea conservării de către executor pentru un termen de 2 ani a 

hârtiilor şi documentelor de natură personală aparţinând debitorului. 

Textul Art.891 se înscrie în linia eforturilor NCPC de a asigura eficienţa principiului executării 

prompte şi efective a titlurilor executorii, respectiv protecţia drepturilor adevăratului proprietar.  În 

acest sens, legiuitorul clarifică o problemă apărută în practica execuţională curentă, scutind creditorul 

de a mai recurge la obţinerea unui alt titlu executoriu în cazul în care debitorul se reinstalează în mod 

abuziv în imobilul evacuat.  Precizarea referitoare la absenţa oricăror cerinţe privitoare la o somaţie ori 

la altă formalitate prealabilă este de natură să anihileze o parte a mijloacelor pe care debitorul de rea-

credinţă le utiliza, în practică, pentru a zădărnici actele de executare silită imobiliară. 

(iv). Capitolul IV „Executarea silită a altor obligaţii de a face sau a 

obligaţiilor de a nu face” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii comune” 

[Art.892-897] Reglementarea modalităţii de executare a obligaţiilor de a face şi de a nu face din 

NCPC (Art.892, Art.893) comportă numeroase asemănări cu prevederile actuale cuprinse în Art.5802 şi 

5804 CPC.  Singura modificare adusă este că hotărârea care stă la baza autorizării creditorului să 

îndeplinească el însuşi obligaţia, pe cheltuiala debitorului, nu mai este o „încheiere irevocabilă”, ci o 

„încheiere executorie”, care, potrivit regulii generale cuprinse în Art.641 alin.(3) NCPC, poate fi 

atacată cu apel.  Se introduce aşadar o cale de atac nouă, cu posibil efect de sporire a nivelului de 

încărcare a instanţelor în situaţiile în care creditorii formulează cereri în această materie. 

Textele Art.894-896 reglementează în detaliu posibilitatea recurgerii la constrângeri pecuniare ca 

mijloc de presiune asupra debitorului, în vederea îndeplinirii obligaţiilor sale.  La nivel de principiu, 

ele nu se îndepărtează de reglementarea actuală cu privire la posibilitatea aplicării de amenzi civile, 

descrisă de Art.5802-5803 CPC şi Art.5805 CPC. 

Noua reglementare este însă mai riguroasă decât cea precedentă, perfecţionând modalitatea de evaluare 

a cuantumul amenzilor civile ce pot fi aplicate debitorului.  Astfel, NCPC realizează pentru prima oară 

o distincţie între obligaţiile neevaluabile în bani (unde amenda judiciară are o valoare fixă, între 100 şi 

1000 lei) şi cele evaluabile în bani (unde aceeaşi sancţiune poate fi stabilită între 0,1% şi 1% pe zi de 

întârziere, raportat la valoarea obiectului obligaţiei). 



 

565 
 

Art.894 alin.(4) reduce la 3 luni durata termenului ce trebuie parcurs de la momentul comunicării 

încheierii de aplicare a amenzii şi până la momentul la care instanţa de executare poate să pronunţe o 

hotărâre de stabilire definitivă a sumei datorate statului.  Amendamentul se înscrie în linia directoare a 

acestor texte legale, anume de a furniza creditorului un mijloc procedural eficient, de natură a exercita 

o presiune semnificativă asupra debitorului pentru realizarea obligaţiei sale. 

Art.897 NCPC, având caracter de noutate pentru legislaţia românească, realizează o aplicare practică, 

în materia publicităţii imobiliare, a principiilor prezentate în această secţiune.  El oferă creditorului 

vocaţia de a efectua în mod direct, fără a apela cu necesitate la concursul organului de executare, 

înscrierile necesare conform titlului executoriu, atât în cartea funciară, cât şi în alte registre publice. 

Reglementarea reprezintă încă o intervenţie a legiuitorului pentru asigurarea unei fluidităţi sporite a 

procedurii de executare silită. 

(b) Secţiunea a 2-a „Executarea hotărârilor judecătoreşti 

referitoare la minori” 

[Art.898-902] Aceste prevederi legale reprezintă o noutate absolută pentru dreptul românesc, fiind 

introduse ca răspuns la dificultăţile întâlnite în destule rânduri în practică ca urmare a punerii în 

executare a unor decizii judiciare referitoare la minori.  Astfel cum stabileşte Art.898 alin.(1), 

dispoziţiile consacrate în această secţiune sunt incidente în cazurile privind aplicarea măsurilor de 

stabilire a locuinţei minorului, darea în plasament, înapoierea minorului de către persoana care îl ţine 

fără drept, exercitarea dreptului de a avea legături personale cu minorului, dar şi în cazul „altor măsuri 

prevăzute de lege” (Art.898 alin.(1) NCPC). 

În ceea ce priveşte procedura de executare silită împotriva părintelui sau persoanei la care se află 

minorul, aceasta respectă în principiu normele generale de executare silită a obligaţiilor de a face şi de 

a nu face.  În acest sens, Art.898 alin.(3) NCPC prevede expres că, urmare a nerespectării obligaţiilor 

stabilite prin somaţia executorului judecătoresc, prevederile Art.894 NCPC privind aplicarea amenzii 

civile vor fi direct aplicabile. 

Cu toate acestea, secţiunea conţine o serie de norme derogatorii (Art.899, „Regulile speciale de 

executare”) care arată atenţia acordată de legiuitor nu numai finalizării urgente a procedurilor 

execuţionale care îl au în centru pe minor ci, mai ales, impactului psihologic pe care astfel de 

proceduri îl au asupra dezvoltării normale a acestuia. 

În acest sens, printr-o dispoziţie derogatorie, Art.899 alin.(1) NCPC reduce la o lună intervalul de timp 

pe care executorul judecătoresc trebuie să îl aştepte de la momentul comunicării încheierii prin care 

debitorului obligaţiei i-a fost aplicată amenda civilă pentru a putea recurge la executare silită. 

Noi participanţi sunt introduşi în raportul de executare silită în cazul hotărârilor judecătoreşti 

referitoare la minori, respectiv reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a 

copilului, precum şi, atunci când prezenţa sa este apreciată ca fiind necesară, un psiholog.  Art.899 

alin.(2) NCPC prevede obligaţia ca aceşti participanţi să fie prezenţi la efectuarea actelor de executare 

silită referitoare la minori – acest text legal va avea un impact financiar demn de semnalat, fără a 

afecta însă bugetul Ministerului Justiţiei, având în vedere că, pentru implementarea acestor dispoziţii, 

direcţiile locale de asistenţă socială vor trebui să asigure un număr suficient de personal.  Drept 



 

566 
 

urmare, semnalăm că noile reglementări cuprinse în Art.899 vor avea cu precădere un impact 

instituţional la nivelul direcţiilor locale de asistenţă socială. 

Normele incluse în Art.899 alin.(4) NCPC şi în Art.901 NCPC se adresează situaţiilor din practică în 

care minorul a manifestat o opoziţie fermă faţă de aplicarea deciziilor judecătoreşti care îl priveau.  

Astfel, este consfinţită prohibiţia generală şi absolută de a exercita vreo presiune asupra minorului ori 

de a îl brusca, în scopul realizării titlului executor.  Mai mult, în ipoteza refuzului categoric al 

minorului de a îl părăsi pe debitor, ori a aversiunii manifestate faţă de creditor, Art.901 prevede 

obligaţia executorului judecătoresc de a consemna aceste împrejurări într-un proces-verbal, comunicat 

părţilor şi reprezentantului direcţiei de asistenţă socială. 

Într-o asemenea ipoteză, Art.901 alin.(2) conferă instanţei de la locul unde se află minorul competenţa 

de a dispune, o dată ce a fost sesizată de reprezentantul direcţiei de asistenţă socială, asupra unui 

program de consiliere psihologică a minorului, program ce nu poate să depăşească 3 luni.  Această 

reglementare ar putea avea impact asupra încărcării instanţelor, presupunând sporirea gradului de 

încărcare a acestora cu astfel de dosare care au, prin natura lor, un caracter de urgenţă.  De asemenea, 

este posibil ca aplicarea acestei reglementări să atragă şi cheltuieli de formare a magistraţilor care se 

vor pronunţa asupra unor astfel de cereri, ei trebuind să fie familiarizaţi cu elementele de bază ale 

activităţii de consiliere psihologică, pentru a putea dispune asupra necesităţii şi duratei unei astfel de 

măsuri. 

După finalizarea programului de consiliere şi primirea raportului întocmit de psiholog, executorul 

judecătoresc va putea relua procedura execuţională, urmând a sesiza din nou instanţa competentă în 

cazul unui nou refuz al minorului de a accepta aplicarea măsurilor de executare.  Se impune a fi 

semnalat şi de această dată impactul asupra gradului de încărcare a instanţelor, prin posibilitatea re-

învestirii acestora cu cereri de apreciere asupra menţinerii măsurilor privitoare la minor care nu au 

putut fi puse în aplicare. 

2.7. Cartea a VI-a „Proceduri speciale” 

2.7.(a). Titlul I „Procedura divorţului” 

[Art.903-923] Titlul I al Cărţii a VI-a conţine reguli procedurale generale aplicabile în materia 

divorţului cum sunt cele care reglementează: instanţa competentă din punct de vedere teritorial, 

condiţiile specifice de fond şi formă ale cererii de divorţ, precum şi ale cererii reconvenţionale, 

cererilor accesorii şi incidentale, regulile procedurale privind judecata în faţa instanţei de fond, 

renunţarea la judecată sau împăcarea părţilor, etc. (Art.903-916), precum şi dispoziţii procedurale 

specifice formelor de divorţ consacrate de NCC, respectiv divorţul prin acordul părţilor (Art.917-920), 

divorţul din motive de sănătate (Art.921) şi divorţul din culpa soţilor (Art.922-923). 

[Impact]  Dispoziţiile procedurale cuprinse în acest titlu simplifică procedura divorţului prin 

acordul părţilor, menţinând, în esenţă, regulile procedurale ale actualei legislaţii în ceea ce priveşte 

divorţul din culpă, aplicabile şi procedurilor de divorţ noi consacrate în NCC.  Totodată, s-au adus 

completările reclamate în mod constant de doctrina de specialitate în scopul clarificării cadrului 

normativ al procedurii de soluţionare a cererilor accesorii cererii de divorţ (privind exercitarea 

autorităţii părinteşti, contribuţia părinţilor la cheltuielile de creştere şi educare a copiilor, numele 

soţilor, locuinţa minorului etc.).  Din această perspectivă, amendamentele aduse de NCPC în materia 

divorţului se caracterizează printr-un semnificativ impact legal, urmărindu-se simplificarea 
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procedurilor judiciare în această materie şi clarificarea acelor aspecte de natură procedurală intens 

dezbătute în doctrina formată sub imperiul actualei legislaţii, precum şi introducerea unor mijloace 

procedurale aliniate noilor cerinţe ale societăţii contemporane (cum ar fi de exemplu, reglementarea 

cererii privitoare la acordarea de despăgubiri pentru prejudicii materiale şi morale ca urmare a 

desfacerii căsătoriei, a cererii pentru obligarea la plata unei contraprestaţii compensatorii între foştii 

soţi, consacrarea legislativă a divorţului pentru separarea în fapt îndelungată). 

Dincolo de impactul de natură legală sesizat, raportându-ne la prevederile Art.265 şi Art.107 NCC, 

dispoziţiile procedurale în materia divorţului ar putea avea şi un semnificativ impact financiar-bugetar 

determinat de necesitatea înfiinţării instanţei de tutelă, ca instanţă în competenţa căreia sunt date, 

printre altele, toate cererile referitoare la raporturile de familie325, deci inclusiv cele privind divorţul şi 

cererile accesorii acestuia.  Dat fiind faptul că regula generală în materia divorţului este aceea că 

cererile se adresează în primă instanţă judecătoriei, având în vedere şi principiul dublului grad de 

jurisdicţie recunoscut cererilor din acest domeniu (cu anumite excepţii expres determinate),326 rezultă 

faptul că instanţe de tutelă urmează a fi înfiinţate la nivelul judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de 

apel. 

Deşi legiuitorul foloseşte termenul generic de „instanţă de tutelă”, intenţia acestuia nu este explicită în 

ceea ce priveşte înfiinţarea unor instanţe specializate distincte, implicând sediu şi personal specializat 

aferent celor două grade de jurisdicţie, sau redenumirea şi redimensionarea corespunzătoare a 

completelor sau secţiilor de minori şi familie organizate în baza Legii nr.304/2004 la nivelul 

judecătoriilor, tribunalelor şi curţilor de apel, respectiv redenumirea şi redimensionarea singurului 

tribunal specializat de minori şi familie înfiinţat la Braşov în temeiul aceluiaşi act normativ, în anul 

2004. 

În raport de intenţia legiuitorului, impactul bugetar va fi unul semnificativ diferit, având în vedere că 

înfiinţarea unor noi instanţe, de sine stătătoare, implică un efort financiar substanţial, determinat de:  

(i) costurile necesare asigurării de sedii pentru fiecare instanţă de tutelă în parte (la nivel de 

judecătorie, tribunal şi curte de apel),  (ii) cheltuielile materiale ocazionate de amenajarea şi dotarea 

corespunzătoare a acestor sedii (cu mobilier şi echipamente specifice derulării activităţii judiciare) şi  

(iii) cheltuieli generate de personal şi asigurarea instruirii acestuia. 

Impactul bugetar ar fi semnificativ redus faţă de situaţia de mai sus, în măsura în care intenţia 

legiuitorului este aceea de a reorganiza actualele complete/secţii de minori şi familie organizate la 

nivelul instanţelor.  În acest caz, în raport de natura şi numărul cauzelor de familie şi cele de ocrotire 

prin tutelă şi curatelă, la nivelul fiecărei instanţe, urmează a se proceda la reorganizarea şi 

redimensionarea corespunzătoare a structurilor actuale prin intermediul cărora se asigură aplicarea 

normelor procedurale în cauzele de familie şi cu minori. 

                                                      
325 În acest sens sunt prevederile Art.265 NCC: „Toate măsurile date prin prezenta carte (n.n. Cartea a II-a „Despre Familie”) 
în competenţa instanţei judecătoreşti, precum şi toate litigiile privind aplicarea dispoziţiilor prezentei cărţi sunt de competenţa 
instanţei de tutelă prevăzute la Art.107”. 
326 Este cazul hotărârilor prin care instanţa pronunţă divorţul pe baza acordului soţilor sau ia act de învoiala soţilor cu privire 
la cererile accesorii (Art.919 alin.(1) şi alin.(2) NCPC).  Conform dispoziţiilor procedurale referite, aceste hotătâri au caracter 
definitiv, în accepţiunea NCPC. 
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Având în vedere dispoziţiile nou introduse în materia dreptului familiei, cum sunt cele referitoare la 

logodnă sau regimurile matrimoniale, semnalăm posibilitatea creşterii numărului cauzelor de 

competenţa instanţelor de tutelă, potrivit NCC. 

De asemenea, preluarea de către instanţa de tutelă a unora dintre atribuţiile autorităţii tutelare, precum 

şi exercitarea unor noi atribuţii (cum ar fi, spre exemplu, autorizarea încheierii unor acte de către un 

minor cu capacitate de exerciţiu restrânsă (Art.146 NCC), exercitarea atribuţiilor consiliului de familie 

atunci când acesta nu se constituie (Art.108 alin.(3) NCC), numirea tutorelui (Art.118 NCC), căsătoria 

minorului care a împlinit vârsta de 16 ani (Art.272 alin.(1) NCC etc.), ar putea conduce la înregistrarea 

unui număr suplimentar de cauze pe rolul instanţei de tutelă faţă de instanţele, secţiile, respectiv 

completele pentru minori şi familie existente.  Notăm acest aspect mai ales având în vedere dispoziţiile 

Proiectului LPA NCC, potrivit cu care, într-o primă etapă, până la adoptarea normelor legale privind 

organizarea, funcţionarea şi atribuţiile acesteia, competenţele instanţei de tutelă vor fi exercitate de 

instanţele, secţiile şi completele pentru minori şi familie existente.  În ceea ce priveşte efectul global al 

modificărilor generate de crearea noii instanţe de tutelă, trimitem la analiza dedicată acestui aspect în 

Secţiunea II.A.1 privitoare la NCC. 

În afară de acestea, în materia divorţului, sesizăm pe de o parte o potenţială scădere a numărului 

cauzelor de divorţ prin acordul soţilor, ca urmare a introducerii, anticipate prin Legea nr.202/2010, a 

divorţului administrativ şi a celui notarial, iar pe de altă parte, o potenţială creştere a numărului 

cauzelor determinată, în primul rând, de introducerea unor cereri accesorii noi (spre exemplu 

despăgubirea pentru prejudiciile morale şi materiale suferite în urma desfacerii căsătoriei) şi, în al 

doilea rând, de statuarea expresă a susceptibilităţii hotărârii pronunţate în materia divorţului de a fi 

atacată prin căile extraordinare de atac ale contestaţiei în anulare şi revizuirii, cu excepţia situaţiei în 

care unul dintre soţi s-a recăsătorit (Art.916 alin.(3)). 

De asemenea, obligaţia instituită de Art.916 alin.(4) NCPC în sarcina instanţei de a asigura publicitatea 

hotărârii definitive de divorţ, prin comunicarea acesteia unui număr mai mare de instituţii decât cele 

cărora li se comunică, în prezent, acest tip de hotărâri, ar putea să conducă la creşterea cheltuielilor, în 

funcţie de mijloacele de comunicare ce vor fi utilizate.  Cu toate acestea, NCPC, prin Art.149 alin.(6), 

instituie posibilitatea comunicării citaţiilor şi a celorlalte acte de procedură folosind mijloace moderne 

de comunicare (telefax, poştă electronică etc.), ca alternativă ce implică costuri financiare reduse în 

raport cu mijloacele clasice de comunicare (servicii poştale, agenţi procedurali).  Prin urmare, impactul 

bugetar concret al Art.916 alin.(4) NCPC trebuie analizat şi din perspectiva reducerii costurilor, ca 

urmare a folosirii acestor mijloace de comunicare. 

În concluzie, estimăm că implementarea noilor dispoziţii referitoare la înfiinţarea şi competenţa 

instanţei de tutelă, în condiţiile respectării principiului soluţionării cu celeritate a proceselor, va 

necesita suplimentarea personalului dedicat acestei categorii de instanţe (personal administrativ şi 

magistraţi), precum şi angajarea unor cheltuieli materiale generate de activităţi de administrare a unui 

potenţial număr mai mare de cauze (asigurarea spaţiilor de arhivare corespunzătoare, a unui număr 

suficient de săli - camere de consiliu/săli de judecată, dotări cu echipamente IT, auxiliare şi 

consumabile suplimentare etc.). 

Detalii suplimentare cu privire la potenţialul impact financiar-bugetar şi de resurse umane al noilor 

dispoziţii privind instanţa de tutelă reglementate de NCC şi aplicate expres în unele din dispoziţiile 
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NCPC (de exemplu, în procedura divorţului şi procedura punerii sub interdicţie judecătorească), vor fi 

prezentate în cadrul secţiunilor dedicate din prezentul Raport Interimar I. 

Nu în ultimul rând, având în vedere că instanţa de tutelă reprezintă o structură specializată a instanţelor 

judecătoreşti, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea acestei instituţii se impune a fi reglementată prin 

modificarea corespunzătoare a Legii nr.304/2004, aspect avut deja în vedere de Proiectul LPA NCC. 

Recomandăm şi armonizarea dispoziţiilor Art.923 NCPC, prin raportare la Art.373 coroborat cu 

Art.379 alin.(2) NCC, deoarece acestea reglementează în mod diferit ipoteza separării în fapt ca motiv 

al divorţului pronunţat din culpa exclusivă a soţului reclamant (cinci ani, potrivit Art.923 NCPC, 

respectiv doi ani, conform Art.373 NCC). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii comune” 

[Art.903-916] Noua reglementare privind competenţa teritorială în materia divorţului (Art.903) 

este, în mare măsură, în acord cu prevederile Art.607 CPC327.  Cu toate acestea, Art.903 NCPC aduce 

un bine-venit amendament, stabilind competenţa judecătoriei în funcţie de ultima „locuinţă comună”, 

iar nu de ultimul „domiciliu comun”328.  Precizarea este în concordanţă cu accepţiunea oferită de 

practica instanţelor judecătoreşti noţiunii de domiciliu în dreptul familiei şi are drept scop apropierea 

competenţei instanţei de coordonatele reale ale ultimei adrese comune a părţilor din procesul de divorţ. 

Art.903 alin.(2) clarifică subiectul competenţei în ipoteza în care niciuna dintre părţi nu mai are 

locuinţa în ţară:  în lipsa unei convenţii derogatorii, ea va aparţine Judecătoriei Sectorului 5 al 

municipiului Bucureşti.  Dispoziţia ar putea avea un impact asupra gradului de încărcare al acestei 

instanţe judecătoreşti, fiind teoretic previzibilă o sporire a numărului proceselor de divorţ ce se vor afla 

pe rolul acestei instanţe.  Cu toate acestea, deoarece competenţa Judecătoriei Sectorului 5 este atrasă 

doar dacă nu există acordul soţilor pentru introducerea cererii de divorţ la o altă judecătorie de comun 

agreată, nu anticipăm ca impactul acestor prevederi asupra activităţii acestei instanţe să fie unul 

notabil. 

Prevederea Art.904 reprezintă, în principiu, o transpunere a Art.612 CPC, renunţându-se însă la 

obligaţia ca cererea de divorţ să fie prezentată personal de către reclamant în faţa preşedintelui 

judecătoriei.  Consecinţa directă a acestei modificări va fi simplificarea procedurii de depunere a 

cererilor de divorţ, dar şi degrevarea preşedintelui instanţei de această activitate. 

În plus, conform NCPC, în dovedirea motivelor de divorţ  este permis interogatoriul, în acord cu noua 

instituţie a divorţului prin acordul părţilor. 

Totodată, Art.904 NCPC reglementează incidenţa instituţiei medierii asupra procedurii divorţului, 

reglementând posibilitatea anexării la cererea introductivă a înţelegerii soţilor cu privire la desfacerea 

căsătoriei şi aspectele accesorii. 

                                                      
327 Art.607 CPC stabileşte următoarele: „Cererea de divorţ este de competenţa judecătoriei în circumscripţia căreia se află cel 
din urmă domiciliu comun al soţilor.  Dacă soţii nu au avut domiciliu comun sau dacă niciunul din soţi nu mai locuieşte în 
circumscripţia judecătoriei în care se află cel din urmă domiciliu comun, judecătoria competentă este aceea în circumscripţia 
căreia îşi are domiciliul pârâtul, iar când pârâtul nu are domiciliu în ţară, este competentă judecătoria în circumscripţia căruia 
îşi are domiciliul reclamantul”. 
328 Reguli de competenţă identice sau asemănătoare întâlnim şi în Art.769 al CPCS sau în Art.1070 al CPCF.  O dispoziţie 
similară găsim şi în legislaţia canadiană, respectiv la Art.70 alin.(1) CPCQ, care stabileşte că cererile în materia dreptului 
familiei se judecă de către „le tribunal du domicile commun de parties [...]”. 
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Art.906 alin.(1) codifică poziţia constantă a literaturii juridice şi practicii judiciare privind calitatea 

procesuală exclusivă a soţilor într-o cerere de divorţ.  Art.904 alin.(2) elimină o practică neunitară a 

instanţelor judecătoreşti în ceea ce priveşte capacitatea procesuală a soţului pus sub interdicţie 

judecătorească, confirmând că acesta poate cere divorţul atât prin reprezentant legal, cât şi personal, în 

măsura în care face dovada că are capacitatea de discernământ neafectată. 

Art.907 clarifică situaţia cererilor accesorii şi a cererilor ce vizează exercitarea drepturilor personale 

nepatrimoniale ale părţilor.  Având în vedere că legislaţia actuală reglementează în mod expres 

prorogarea de competenţă doar în situaţia cererii privind pensia de întreţinere, noua prevedere legală 

permite o identificare mult mai riguroasă a cererilor incidentale în materie divorţului.  O noutate 

semnificativă faţă de practica curentă în materia divorţului este reprezentată de legiferarea posibilităţii 

de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile materiale sau morale suferite de soţul reclamant, precum şi 

a celei de a solicita o prestaţie compensatorie de la soţul pârât (consacrate de altfel şi de prevederile 

NCC). 

Art.909-911 reglementează participarea părţilor la judecata cererii de divorţ într-un mod similar cu 

Art.614, Art.616-6161 CPC.  Cu caracter de noutate, NCPC elimină procedura acordării unui termen 

de două luni pentru împăcare şi clarifică faptul că enumerarea excepţiilor de la obligaţia prezenţei 

personale a soţilor în faţa instanţei de fond nu este una limitativă.329  În acest sens, au fost avute în 

vedere situaţiile destul de frecvent întâlnite în practica judiciară în care plecarea în străinătate a unuia 

dintre soţi a intervenit după introducerea cererii de divorţ. 

De asemenea, NCPC extinde obligaţia instanţei de fond de a încerca împăcarea părţilor, solicitând ca o 

astfel de tentativă să aibă loc la fiecare înfăţişare.  Dispoziţia este o expresie a voinţei legiuitorului 

român de a menţine protecţia acordată instituţiei căsătoriei. 

Art.909 alin.(3) instituie obligaţia generală a instanţei de a asculta copilul minor, în condiţiile stabilite 

de NCC. 

Art.912-913 NCPC reglementează, într-o manieră similară Art.618 CPC, actele de dispoziţie ale 

părţilor în materia procedurii speciale a divorţului.  Caracter de noutate prezintă modificarea 

momentului limită până la care părţile pot renunţa la judecată, eliminându-se precizarea privitoarea la 

necesitatea efectuării acestui act „înaintea instanţelor de fond”.  În aceeaşi linie se înscrie şi 

reglementarea posibilităţii ca împăcarea părţilor să se realizeze chiar şi în lipsa achitării taxei de timbru 

pentru acţiunea de fond, în contextul în care vechea reglementare permitea doar ca acest act procedural 

să se realizeze în condiţiile în care nu fusese achitată taxa de timbru pentru exercitarea unei căi de atac.  

Art.913 alin.(1) NCPC clarifică şi o dezbatere doctrinară privind soluţia ce urmează a fi pronunţată de 

instanţa de divorţ în cazul survenirii împăcării părţilor330: pronunţarea unei hotărâri de închidere a 

dosarului, urmată de restituirea taxelor de timbru, dacă au fost achitate. 

                                                      
329 Noua procedură menţine,  aşadar, cu caracter de regulă generală, obligaţia soţilor de a fi prezenţi în faţa instanţelor de 
fond. În mod similar, prezenţa obligatorie a soţilor este reglementată şi în legislaţia altor state europene, cum este cazul 
Italiei.  Astfel, potrivit Art.707 alin.(1) din CPCI, soţii trebuie să se înfăţişeze personal în faţa preşedintelui, fără a fi asistaţi 
de un avocat. 
330 În prezent sunt exprimate şi opinii în sensul că împăcarea soţilor poartă trăsăturile unui contract judiciar, întemeiat pe 
concesii reciproce şi deci ar fi mai corectă pronunţarea unei hotărâri de expedient şi nu a uneia de închidere a dosarului. 
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Art.914 reglementează modalitatea de soluţionare a unor situaţii întâlnite în practica instanţelor, dar 

lipsite de un cadrul legal adecvat în actuala reglementare.  Se menţine soluţia închiderii dosarului şi în 

cazul decesului unui dintre soţi, urmare a încetării de fapt a căsătoriei.  Totuşi, având în vedere 

interesul pe care îl poate avea partea reclamantă în pronunţarea unui divorţ din culpa exclusivă a 

pârâtului, textul oferă posibilitatea succesorilor reclamantului de cujus de a continua o acţiune bazată 

pe o astfel de cauză.  Semnalăm că această reglementare ar putea avea impact asupra gradului de 

încărcare al instanţelor, prin eliminarea unei cauze de încetare a proceselor aflate pe rol în procedura 

divorţului.  Totodată, având în vedere că Art.914 alin.(3) prevede că necesitatea introducerii în cauză a 

moştenitorilor soţului reclamant este un caz de suspendare legală, reglementarea ar putea avea şi 

consecinţa măririi duratei de soluţionare a proceselor de divorţ, în cazul decesului soţului reclamant şi 

al continuării procedurii de către moştenitorii acestuia. 

Art.916 NCPC cu privire la căile de atac în procedura divorţului conţine reguli care se îndepărtează de 

actualele norme ale Art.619 CPC.  În acest sens, legiuitorul a ales să renunţe la reglementarea expresă 

a termenului de apel, urmând a fi aplicate dispoziţiile de drept comun în materie.  În fapt însă nu a 

intervenit vreo modificare în ceea ce priveşte durata termenului de apel sau de recurs, având în vedere 

că, potrivit actualei reglementări, în cazul hotărârilor pronunţate în procedura divorţului termenul de 

exercitare a căilor de atac este unul special, de 30 zile, derogatoriu de cel de drept comun, de 15 zile, 

iar NCPC stabileşte durata termenului de apel sau recurs de drept comun la 30 zile. 

În schimb, un element de noutate este statuarea expresă a posibilităţii exercitării revizuirii împotriva 

hotărârilor pronunţate în materia divorţului, în condiţiile în care, în reglementarea actuală, revizuirea 

hotărârilor date în materia divorţului este prohibită (Art.619 alin.(5) CPC). 

Un alt amendament care ar putea conduce la creşterea costurilor administrative ale instanţelor învestite 

cu acţiuni de divorţ este cel reprezentat de Art.916 alin.(4) NCPC privind publicitatea hotărârii 

definitive de divorţ.  Obligaţia instanţelor la care hotărârea de divorţ a rămas definitivă de a îi asigura o 

opozabilitate extinsă, prin trimiterea ei ex officio către o serie de alte instituţii publice decât cele către 

care instanţele sunt obligate în prezent să comunice hotărârea (Registrul naţional al regimurilor 

matrimoniale, Registrul comerţului, în cazul în care unul dintre soţi a fost întreprinzător), ar putea 

conduce, în funcţie de mijloacele de comunicare ce vor fi utilizate în practică (de exemplu, 

comunicarea prin intermediul poştei sau agenţilor procedurali, respectiv mijloace moderne de 

comunicare) la un impact financiar, sau chiar la nivelul resurselor umane (personal administrativ ).  

Astfel, impactul bugetar al Art.916 alin.(4) NCPC va trebui analizat in concreto, nu numai din 

perspectiva costurilor adiţionale antrenate de suplimentarea resurselor materiale şi umane, dar şi din 

perspectiva reducerii costurilor în mod corespunzător, ca urmare a posibilităţii utilizării mijloacelor 

moderne de comunicare. 

(ii).  Capitolul II „Divorţul remediu” 

(a) Secţiunea 1 „Divorţul prin acordul soţilor” 

[Art.917-920] Reglementarea normelor de drept procedural privind divorţul prin acordul părţilor 

respectă în mare măsură conţinutul Art.6131 CPC din actuala reglementare, aşa cum a fost ea 

modificată prin Legea nr.202/2010.  Un prim element de noutate, care va duce la accelerarea duratei 

acestei proceduri, este reprezentat de posibilitatea ca cererea de divorţ prin acordul părţilor să fie 

semnată de un mandatar comun al soţilor, beneficiind de procură specială autentică.  În acest sens, 
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Art.918 alin.(3) prevede expres că mandatarul poate fi şi un avocat, caz în care va certifica semnătura 

soţilor potrivit legii.  NCPC optează aşadar pentru eliminarea unui alt element de formalism al 

instituţiei divorţului (necesitatea semnăturii olografe a soţilor pe cererea introductivă de instanţă), 

uşurând posibilitatea părţilor de a învesti instanţele de judecată cu o astfel de cerere. 

Art.919 alin.(1) NCPC clarifică ideea că, atâta vreme cât soţii stăruie în desfacerea căsătoriei pe baza 

acordului lor, iar condiţiile impuse de dreptul material aplicabil sunt respectate, instanţa este ţinută să 

pronunţe divorţul, neavând la îndemână vreo altă soluţie judiciară. 

În cele din urmă, Art.920 asimilează indirect instituţiei divorţului prin acordul părţilor o situaţie 

practică cu efecte identice:  ipoteza în care pârâtul recunoaşte afirmaţiile reclamantului cu privire la 

motivele care au dus la destrămarea vieţii conjugale.  Prevederea are rolul de a simplifica activitatea 

instanţelor în cazul existenţei unui acord expres al soţilor cu privire la divorţ, chiar dacă acesta nu a 

fost exprimat în forma prescrisă de Art.919 NCPC. 

(b) Secţiunea a 2-a „Divorţul din motive de sănătate” 

[Art.921] Reglementarea reprezintă o codificare expresă a unei soluţii deduse de practica 

judiciară prin interpretarea coroborată a Art.38 alin.(3) Codul familiei şi a Art.617 alin.(3) CPC, 

anume ipoteza în care starea sănătăţii unuia dintre soţi face imposibilă continuarea căsătoriei.  

Elementele de noutate sunt reprezentate atât de reglementarea expresă a necesităţii de a administra 

probe privind existenţa bolii şi starea sănătăţii soţului bolnav, cât şi de eliminarea oricărei discuţii 

doctrinare privind necesitatea stabilirii culpei vreunuia dintre soţi pentru desfacerea căsătoriei. 

(iii). Capitolul III „Divorţul din culpa soţilor” 

[Art.922-923] Reglementarea Art.922 are meritul de a stabili în mod riguros ipotezele de 

soluţionare a unei cereri de divorţ bazată pe culpa uneia dintre părţi, codificând soluţiile deja 

cristalizate în practica judiciară, urmare a interpretării Art.617 alin.(1) CPC. 

Element de noutate absolută pentru legislaţia românească, Art.923 introduce un motiv suplimentar de 

divorţ, anume separarea în fapt a soţilor pentru o perioadă mai lungă de 5 ani.  Sesizăm că textul 

procedural nu concordă cu dispoziţiile de drept material ale Art.373 NCC, care enumeră motivele 

pentru care soţii pot solicita divorţul şi care prevede o perioadă de separare în fapt de 2 ani drept temei 

pentru cererea de divorţ.  Recomandăm modificarea unuia dintre textele legale indicate în vederea 

înlăturării acestei neconcordanţe înainte de intrarea în vigoare a celor două coduri, pentru a se evita 

orice discuţii născute din interpretarea diferită a celor două temeiuri, situaţie care poate genera o 

practică jurisprudenţială neunitară. 

2.7.(b). Titlul II „Procedura punerii sub interdicţie judecătorească” 

[Art.924-930] Reglementarea NCPC cu privire la procedura de punere sub interdicţie 

judecătorească îşi găseşte în mare parte izvoarele în Art.142 şi următoarele din Codul familiei, precum 

şi în Art.30 şi următoarele din Decretul nr.32/1954.  Obiectivele reglementării sunt similare celor avute 

în vedere de NCPC şi în reglementarea celorlalte proceduri speciale cuprinse în Cartea a VI-a:  

simplificarea procedurilor, facilitarea accesului la mecanisme non-birocratice de soluţionare a 

cererilor, accentuarea atenţiei acordate cercetării împrejurărilor de fapt care justifică cererile. 
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[Impact]  Câteva dintre modificările cuprinse în acest titlu al NCPC ar putea avea un impact 

financiar-bugetar, aplicarea lor putând atrage, în unele cazuri, noi costuri pentru instanţele implicate.  

Astfel, introducerea obligaţiei instanţelor de a comunica hotărârile de punere sub interdicţie către o 

serie de alte instituţii ar putea antrena costuri suplimentare, dacă se vor utiliza doar mijloacele clasice 

de comunicare (comunicări poştale sau prin intermediul agenţilor procedurali).  Cu toate acestea, 

având în vedere faptul că, prin Art.149 alin.(6) NCPC, se instituie posibilitatea comunicării citaţiilor şi 

a celorlalte acte de procedură folosind mijloace moderne de comunicare (telefax, poştă electronică 

etc.), ca alternativă ce implică costuri financiare reduse în raport de mijloacele clasice de comunicare, 

se poate presupune că instanţele de judecată vor apela la asemenea mijloace de comunicare.  Prin 

urmare, impactul bugetar trebuie analizat şi din perspectiva reducerii costurilor, ca urmare a 

reglementării exprese a posibilităţii utilizării acestor mijloace de comunicare. 

Art.924-925 codifică competenţa teritorială a instanţei de tutelă învestite cu o cerere de punere sub 

interdicţie judecătorească, precum şi elementele indispensabile unei astfel de cereri.  Prevederile 

Art.924-925 nu diferă de abordarea curentă a literaturii juridice, respectiv practicii judiciare. 

Procedura punerii sub interdicţie, reglementată de Art.926-927, este una duală, implicând parcurgerea 

a două faze procesuale: o fază necontradictorie şi una contradictorie.  Art.926 NCPC, care guvernează 

faza necontradictorie a procedurii, preia dispoziţiile Art.32 din Decretul nr.32/1954, referindu-se la 

modalitatea de comunicare către pârât a cererii de punere sub interdicţie, dar şi la rolul procurorului în 

cadrul acestei proceduri. 

Art.926 alin.(3) aduce o modificare substanţială fazei necontradictorii a procedurii de punere sub 

interdicţie judecătorească, renunţându-se la competenţa autorităţii tutelare în numirea unui curator 

pentru interzis, în favoarea instanţei de tutelă. 

Textul legal este edificator şi în ceea ce priveşte existenţa unei obligaţii de a numi un curator pentru 

acela a cărui punere sub interdicţie se solicită, în ipoteza în care starea de sănătate împiedica prezenţa 

sa personală la proces. 

Faza contradictorie a procedurii punerii sub interdicţie, guvernată de Art.928-930 NCPC, reprezintă o 

preluare aproape intactă a normelor prevăzute la Art.32-35 ale Decretului nr.32/1954.  Acest moment 

procesual respectă regulile unei veritabile dispute civile, cu anumite dispoziţii derogatorii 

(obligativitatea concluziilor procurorului, obligativitatea administrării interogatoriului celui a cărui 

punere sub interdicţie este cerută).  Elementul de noutate este reprezentat de perfecţionarea sistemului 

de realizare a publicităţii hotărârilor de punere sub interdicţie, prin legiferarea intervenţiei directe a 

instanţei în comunicarea dispozitivului hotărârii către un număr de instituţii publice (serviciul de stare 

civilă, instanţa de tutelă, serviciul sanitar competent, biroul de cadastru şi publicitate imobiliară, 

registrul comerţului).  Chiar dacă noua prevedere legală reduce obligaţia de comunicare la dispozitivul 

hotărârii, nu la întreg conţinutul ei (precum impunea Art.34 alin.(2) din Decretul nr.32/1954331) şi 

abandonează obligaţia publicării hotărârii definitive într-un ziar de largă circulaţie (precum cerea 

alin.(1) al aceluiaşi articol), numărul mai mare de instituţii destinatare ale acestei comunicări ar putea 

avea un impact asupra cheltuielilor administrative, în cazul în care în practică se vor utiliza doar 

                                                      
331 Acest articol prevedea însă doar obligaţia de a comunica hotărârea către autoritatea tutelară. 
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mijloacele de comunicare clasice (trimiteri poştale, agenţi procedurali).  Desigur, în situaţia în care 

instanţele de judecată vor apela la mijloacele moderne de comunicare instituite de Art.149 alin.(6) 

NCPC (telefax, poştă electronică etc.), impactul bugetar concret al acestor dispoziţii trebuie analizat şi 

din perspectiva reducerii costurilor, ca urmare a folosirii acestor mijloace. 

2.7.(c). Titlul III „Procedura de declarare a morţii” 

[Art.931-938] Procedura de declarare a morţii respectă într-o largă măsură liniile directoare 

stabilite în Art.36-43 ale Decretului nr.32/1954.  Elementele de noutate aduse de NCPC reflectă 

tendinţa sistematică a legiuitorului de a simplifica această procedură, precum şi de a ocroti drepturile 

persoanei a cărei moarte ar putea fi declarată în cursul procedurii. 

[Impact]  Dispoziţiile cuprinse în prezentul titlu nu sunt de natură să producă un impact 

semnificativ din punct de vedere legal, financiar-bugetar sau al resurselor umane.  Cu toate acestea, la 

analizarea modalităţii de organizare a instanţelor de tutelă, va trebui să se ţină seama de faptul că 

această procedură intră în competenţa acestor instanţe specializate. 

Astfel, Art.932 alin.(3) conferă instanţei de tutelă de la ultimul domiciliu al celui a cărui moarte se cere 

a fi declarată vocaţia de a numi, dacă este cazul, un curator.  Art.933 lărgeşte intervalul de timp ce 

trebuie parcurs de la momentul îndeplinirii formalităţilor prealabile şi până la momentul fixării unui 

termen de judecată. 

Noua reglementare tinde să asigure o mai largă publicitate a demersurilor desfăşurate în cadrul acestei 

proceduri:  Art.933 NCPC reglementează necesitatea realizării procedurii de citare şi prin intermediul 

unui ziar de largă circulaţie, dar şi faţă de curator.  În acelaşi sens, Art.944 NCPC prevede că 

dispozitivul hotărârii de declarare a morţii332 urmează a fi comunicat unui număr mai larg de instituţii 

publice (primarul, instanţa de tutelă, serviciul de stare civilă, cartea funciară, registrul comerţului, 

registrul succesoral, alte registre publice). 

Art.935 NCPC simplifică soluţionarea unei situaţii ce poate fi întâlnită în practică, anume ipoteza în 

care se solicită declararea morţii unei persoane a cărei încetare din viaţă este sigură, însă cadavrul său 

nu poate fi găsit ori identificat.  Prevederea legală permite atât o prorogare de competenţă în favoarea 

instanţei în circumscripţia căreia a avut loc decesul, cât şi o simplificare a procedurilor prealabile 

declarării judecătoreşti a morţii:  cererea se poate introduce de îndată, fără efectuarea investigaţiei 

prealabile impuse de Art.932 alin.(1) NCPC şi fără obligativitatea respectării perioadei de două luni 

până la fixarea termenului de judecată, perioadă stabilită de Art.933 alin.(1) NCPC. 

2.7.(d). Titlul IV „Măsurile asigurătorii” 

[Art.939-964] Titlul IV al Cărţii a VI-a privind procedurile speciale, cuprinde dispoziţii 

referitoare la sechestrul asigurător (Art.939-956), poprirea asigurătorie (Art.957-958) şi sechestrul 

judiciar (Art.958-964). 

[Impact]  În privinţa sechestrului asigurător de drept comun, singurele noutăţi aduse de 

NCPC sunt introducerea unei definiţii a acestei măsuri şi, sub aspectul procedurii, modificarea căii de 

                                                      
332 Vechea reglementare, Art.39 din Decretul nr.32/1954, făcea referire la afişarea în întregime a hotărârii judecătoreşti, nu 
doar a dispozitivului acesteia. 
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atac împotriva încheierii de soluţionare a cererii de înfiinţare şi a celei de ridicare a sechestrului, care 

nu mai este recursul, ci apelul.  De aici, un impact asupra activităţii instanţelor de judecată (tribunale 

şi curţi de apel), întrucât calea de atac nu se va mai judeca în complet de trei judecători (complet de 

recurs), ci în complet de doi judecători (complet de apel).  La fel şi în cazul cererilor de sechestru 

judiciar. 

În schimb, NCPC o reglementare separată privind posibilitatea de sechestrare a navelor civile şi a 

mărfurilor de pe nave, instituţie inexistentă în CPC, dar care preia din reglementarea sechestrului 

asupra navelor, cuprinsă în Codul comercial, detaliind-o şi modernizând-o sub aspectul limbajului 

folosit la redactarea textului şi preluând totodată şi soluţii din practica judiciară.  Sunt propuse şi 

prevederi noi, în special în privinţa sechestrului mărfurilor de pe navă, care cu siguranţă se vor dovedi 

extrem de utile în practică.  De altfel, Art.6 alin.(2) din Convenţia Internaţională de la Bruxelles 

prevede că „regulile de procedură referitoare la sechestrul unei nave, la obţinerea autorizaţiei 

prevăzute la Art.4 şi la oricare acte incidente de procedură pe care sechestrul le poate ridica sunt 

guvernate de legea statului contractant în care sechestrul a fost aplicat sau solicitat”.  În acest context, 

existenţa unei reglementări interne riguroase, ca cea propusă de NCPC, este cu atât mai necesară. 

(i). Capitolul I „Sechestrul asigurător” 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.939] Spre deosebire de CPC, Art.939 NCPC defineşte noţiunea de sechestru asigurător 

ca fiind indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile urmăribile ale debitorului aflate în posesia 

acestuia sau a unui terţ, în scopul valorificării lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va 

obţine un titlu executoriu. 

Reglementarea în NCPC a instituţiei sechestrului asigurător este, în principiu, neschimbată în raport cu 

CPC, cu câteva excepţii, şi anume: 

- încheierea prin care instanţa decide asupra măsurii sechestrului asigurător este supusă numai 

apelului, în termen de 5 zile de la comunicare, şi nu recursului, ca în actuala reglementare 

(Art.941); 

- cererea de ridicare a sechestrului asigurător se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă şi 

cu citarea în termen scurt a părţilor, prin încheiere supusă numai apelului, în termen de 5 zile de 

la pronunţare, iar nu recursului, ca în actuala reglementare (Art.944 alin.(1)); 

- se prevede în mod expres că, în cazurile în care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de 

apel, calea de atac este recursul, dispoziţiile Art.941 şi Art.955 aplicându-se în mod 

corespunzător (Art.946). 

(b) Secţiunea a 2-a „Dispoziţii speciale privind sechestrul 

asigurător al navelor civile” 

[Art.947-956] Art.947-956 reglementează sechestrul asigurător asupra navelor civile.  După cum 

menţionam mai sus, deşi nu este reglementată în CPC, instituţia nu este nouă, NCPC preluând în mare 

parte reglementarea sechestrului asupra navelor cuprinsă în Art.910, Art.911, Art.914, prin raportare la 

Art.907 şi Art.908 din Codul comercial şi din Convenţia Internaţională privind unificarea anumitor 
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reguli asupra sechestrului asigurător de nave maritime, semnată la Bruxelles la 10 mai 1952 şi 

ratificată de România prin Legea nr.91/1995. 

În plus faţă de reglementarea din Codul comercial, Art.948 NCPC prevede că sechestrul navei poate fi 

solicitat, în cazuri urgente, şi înainte de introducerea acţiunii pe fond, cu condiţia ca aceasta să fie 

introdusă la instanţa competentă sau, după caz, iniţierea demersurilor pentru constituirea tribunalului 

arbitral, să aibă loc într-un termen de cel mult 20 zile de la data încuviinţării sechestrului, sub 

sancţiunea desfiinţării de drept a acestuia. 

Se prevede expres şi că soluţionarea cererii de sechestru asigurător asupra unei nave este de 

competenţa teritorială exclusivă a tribunalului locului unde se afla nava, indiferent de instanţa la care 

s-a introdus sau urmează a fi introdusă acţiunea de fond. 

Art.951 adaugă permisul de plecare listei de documente prevăzute de legislaţia specială pe care 

comandantul navei trebuie să le aibă asupra sa pentru ca vasul să fie considerat gata de plecare. 

Codificând soluţii din practica judiciară, Art.952 permite instanţei care l-a dispus să strămute 

sechestrul, pentru motive temeinice, la cererea debitorului sau, după caz, a creditorului. 

Tot prin codificarea practicii şi doctrinei în materie, NCPC introduce şi o reglementare nouă privind 

sechestrarea mărfurilor aflate pe nave de către creditorul posesorului legitim al conosamentului în care 

sunt menţionate mărfurile.  Dacă nu se solicită deopotrivă şi sechestrarea navei, creditorul va trebui să 

ceară şi descărcarea mărfii.  Măsura se aduce la îndeplinire prin imobilizarea mărfurilor reprezentate în 

conosament, aflate la bordul unei nave.  Se reglementează expres posibilitatea de a formula contestaţie 

la executare împotriva modului de aducere la îndeplinire a măsurii sechestrului asigurător şi se mai 

prevede că, pe durata imobilizării navei, tribunalul locului unde se află nava poate dispune, pe cale de 

ordonanţă preşedinţială, măsuri urgente, cu aplicarea dispoziţiilor Art.982 şi următoarele din NCPC 

referitoare la procedura specială a ordonanţei preşedinţiale. 

(ii). Capitolul II „Poprirea asigurătorie” 

[Art.957-958] Art.957-958 reglementează poprirea asigurătorie, reluând actuala reglementare şi 

făcând trimitere la Art.940-946 NCPC în ceea ce priveşte aspectele procedurale. 

(iii). Capitolul III „Sechestrul judiciar” 

[Art.959-964] Păstrând structura deja consacrată, NCPC defineşte sechestrul judiciar ca fiind 

indisponibilizarea bunurilor ce formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin 

încredinţarea pazei acestora unui administrator-sechestru. 

Şi în materie de competenţă, NCPC păstrează reglementarea actuală, prevăzând că cererea pentru 

înfiinţarea sechestrului judiciar este de competenţa instanţei învestite cu judecarea acţiunii principale, 

în cazul prevăzut de Art.960 alin.(1), respectiv a instanţei în circumscripţia căreia se află bunul în 

cazurile prevăzute de Art.960 alin.(2).  În doctrină s-a arătat că instanţa competentă din punct de 

vedere material să soluţioneze cererea de sechestru judiciar în lipsa unei cereri principale, în cazurile 

limitativ prevăzute în care legea permite luarea măsurii asigurătorii fără existenţa unei acţiuni de fond, 

este judecătoria, ca instanţă cu plenitudine de competenţă.  Soluţia rămâne aceeaşi şi în noua 

reglementare, în pofida modificărilor aduse în NCPC regulilor de competenţă, întrucât cererea de 
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sechestru judiciar este considerată neevaluabilă în bani, iar judecarea acestui tip de cereri revine 

judecătoriei. 

În ceea ce priveşte calea de atac împotriva încheierii de soluţionare a sechestrului judiciar, spre 

deosebire de prevederile CPC, se arată că apelul (şi nu recursul) este calea de atac specifică (Art.962). 

Se păstrează şi dispoziţiile care reglementează noţiunea de administrator-sechestru şi administrator 

provizoriu. 

2.7.(e). Titlul V „Procedura partajului judiciar” 

[Art.965-981] Reglementarea privind partajul judiciar, cuprinsă în Titlul V al Cărţii a VI-a, aduce 

completări şi amendamente reglementării actuale, cu privire la: rolul activ al instanţei (Art.968), 

încheierea de admitere în principiu (Art.970), căile de atac împotriva unor încheieri (Art.972), 

hotărârea de partaj (Art.980) şi revendicarea bunurilor atribuite (Art.981).  Articolele introductive 

consacră reglementări similare în materie cu cele ale actualei reglementări, cu anumite nuanţări. 

[Impact]  Noua reglementare accentuează rolul activ al judecătorului în încercarea de a 

determina părţile să ajungă la o înţelegere prin bună învoială, o modalitate de soluţionare a litigiilor 

care ar avea un vădit impact pozitiv asupra activităţii sistemului judiciar.  Chiar şi în condiţiile în care 

înţelegerea părţilor ar fi numai parţială, aceasta ar facilita derularea cauzei, atât sub aspectul duratei 

procesului, cât şi al probaţiunii. 

Modificarea unor termene procedurale, dar mai ales înlocuirea căii de atac a recursului cu apelul pot 

genera un impact asupra activităţii tribunalului, ca instanţă de control judiciar, care nu va mai judeca în 

complet de trei judecători (complet de recurs), ci în complet de doi judecători (complet de apel).  

Astfel, va fi posibilă o gestionare mai eficientă a resurselor umane. 

O noutate de impact legal este consacrarea caracterului constitutiv de drepturi al hotărârii de partaj (şi 

nu declarativ, după cum este în actuala reglementare). 

În sfârşit, se aduce şi o clarificare binevenită soluţiilor diferite din practica judiciară, prevăzându-se în 

mod expres că hotărârea dată în materie de partaj poate fi pusă în executare silită în privinţa predării 

bunurilor. 

[Art.967] Art.967 face referire la primul termen de judecată (faţă de actuala reglementare 

care trimite la prima zi de înfăţişare), ca moment la care instanţa ia părţilor declaraţii, dacă acestea sunt 

prezente, cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului şi ia act, când este cazul, de 

recunoaşterile şi acordul lor cu privire la existenţa bunurilor, locul unde se află şi valoarea acestora.  

Observăm că şi textul NCPC, ca şi reglementarea actuală din CPC, permite instanţei să ia declaraţiile 

părţilor numai dacă acestea sunt prezente, o prevedere care a ridicat problema, în doctrină, dacă 

instanţa poate lua în considerare o declaraţie scrisă a părţii care nu este prezentă la termen.  Autorii au 

agreat că a nu lua în considerare o astfel de declaraţie ar denota un formalism excesiv, câtă vreme 

textul legal actual din CPC nu face distincţie între declaraţia scrisă şi declaraţia orală a părţii; întrucât 

nici textul NCPC nu introduce această distincţie, considerăm că soluţia doctrinară ar trebui să se 

păstreze. 

[Art.968] Art.968 consacră rolul activ al judecătorului în soluţionarea cererii de partaj, în tot 

cursul procesului instanţa având obligaţia de a stărui ca părţile să împartă bunurile prin bună învoială.  
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Se admite şi posibilitatea ca înţelegerea părţilor să privească numai partajul anumitor bunuri, situaţie în 

care instanţa va lua act de această învoială şi va pronunţa o hotărâre parţială, continuând procesul 

pentru celelalte bunuri. 

[Art.970] Ca şi reglementarea echivalentă din CPC, Art.970 NCPC prevede două etape 

distincte ale procedurii partajului în cazul în care părţile nu ajung la o înţelegere şi instanţa nu are 

suficiente elemente pentru formarea loturilor: (i) pronunţarea unei încheieri care cuprinde datele 

arătate în Art.969 NCPC, şi (ii) partajul propriu-zis.  De asemenea similar cu CPC; noua reglementare 

condiţionează pronunţarea încheierii de admitere în principiu de necesitatea unor operaţii de 

măsurătoare, evaluare şi altele asemenea pentru formarea loturilor şi inexistenţei unor date suficiente 

în legătură cu acestea.  Art.970 alin.(2) NCPC introduce însă o prevedere nouă faţă de reglementarea 

actuală, dar care codifică practica dezvoltată cu privire la Art. 6736 CPC, prevăzând că, prin aceeaşi 

încheiere de admitere în principiu, instanţa se va pronunţa şi asupra anumitor cereri în legătură cu 

partajul şi de a căror soluţionare depinde efectuarea acestuia, precum cererea de reducţiune a 

liberalităţilor excesive, cererea de raport al donaţiilor şi altele asemenea. 

[Art.971] Art.971 se referă la încheierea de admitere în principiu suplimentară, cuprinzând în 

plus faţă de CPC doar menţiunea expresă că încheierea de admitere în principiu suplimentară se dă cu 

citarea părţilor. 

[Art.972-978] NCPC aduce modificări cu privire la căile de atac împotriva unor încheieri.  Astfel, 

încheierile de admitere în principiu , principală şi suplimentară, pot fi atacate numai cu apel odată cu 

fondul, în timp ce CPC prevedea calea de atac a apelului sau, după caz, a recursului, exercitate odată 

cu fondul.  Potrivit NCPC, hotărârile de soluţionare a cererilor de partaj se atacă doar cu apel. 

Articolele subsecvente consacră reglementări, în esenţă, similare celor din CPC, cu câteva nuanţări 

şi/sau modificări.  Astfel: 

- potrivit Art.976 alin.(2), dacă bunul se vinde prin bună învoială, instanţa va acorda un termen de 

3 luni în care vânzarea să fie efectuată, în afară de cazul în care părţile sunt de acord cu 

extinderea acestuia (spre deosebire de CPC, care prevede un termen maxim de 6 luni care nu 

poate fi prelungit); 

- spre deosebire de reglementarea actuală din CPC, Art.976 alin.(4) prevede că încheierile prin 

care instanţa dispune vânzarea bunului de către executor pot fi atacate separat cu apel, în 15 zile 

de la pronunţare; 

- în plus faţă de prevederile CPC, Art.977 alin.(5) permite coproprietarilor să convină ca vânzarea 

să nu se facă sub un anumit preţ. 

[Art.979] NCPC preia soluţia din CPC potrivit cu care, în cazul în care partajul nu se poate 

realiza în niciuna din modalităţile prevăzute de lege, dosarul este închis, adăugând însă că, în ipoteza 

introducerii unei noi cereri de partaj, încheierea de admitere în principiu şi încheierea de admitere în 

principiu suplimentară nu au autoritate de lucru judecat. 

[Art.980] NCPC completează reglementarea existentă privind regimul juridic al hotărârii de 

partaj, prevăzând că aceasta are efect constitutiv de drepturi, constituie titlu executoriu pentru predarea 

efectivă a bunurilor (chiar dacă nu s-a cerut predarea efectivă a bunului ori instanţa nu a dispus în mod 
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expres această predare) şi este supusă numai apelului.  Cu toate acestea, dacă partajul s-a cerut pe cale 

incidentală, hotărârea este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea dată asupra cererii principale. 

[Art.981] În cazul în care părţile declară în mod expres că nu solicită predarea bunurilor, 

hotărârea de partaj nu este susceptibilă de executare silită, iar partea căreia i s-a refuzat predarea 

bunurilor atribuite prin hotărârea de partaj are la dispoziţie acţiunea în revendicare împotriva celorlalţi 

coproprietari sau a terţului care deţine bunurile.  Aceste soluţii codifică aspecte de doctrină şi 

jurisprudenţă în materia acţiunii în revendicare, eliminând orice posibile interpretări contrare cu privire 

la mijloacele de acţiune în asemenea ipoteze. 

2.7.(f). Titlul VI „Procedura ordonanţei preşedinţiale” 

[Art.982-987] Procedura ordonanţei preşedinţiale suferă în principal modificări cu rol de 

clarificare a unor soluţii divergente din practica judiciară, dar şi o modificare în privinţa căii de atac, 

care nu va mai fi recursul, ci apelul, în acord cu noua concepţie a legiuitorului privind căile de atac. 

[Impact]  Impactul care derivă din înlocuirea recursului cu apelul se va răsfrânge asupra 

activităţii tribunalelor şi curţilor de apel, în sensul că acestea nu vor mai judeca în complet de trei 

judecători (complet de recurs), ci în complet de doi judecători (complet de apel). 

Art.982 NCPC consacră la nivel legislativ condiţia privind „aparenţa în drept" în favoarea 

reclamantului, recunoscută unanim în doctrină şi jurisprudenţă ca una din condiţiile esenţiale în 

aprecierea admisibilităţii cererii. 

Celelalte condiţii de admisibilitate ale cererii de ordonanţă preşedinţială prevăzute de CPC sunt 

menţinute identic în reglementarea din Art.982, şi anume: urgenţa şi caracterul vremelnic al măsurilor 

solicitate prin cererea de ordonanţă preşedinţială. 

Art.982-983 codifică opiniile doctrinare cu privire la durata măsurilor dispuse prin ordonanţa 

preşedinţială (Art.982 alin.(2)), calificarea măsurii ca fiind provizorie (în actuala reglementare, 

„vremelnică”), neprejudicierea fondului cauzei şi imposibilitatea dispunerii unor măsuri a căror 

executare fac imposibilă restabilirea situaţiei de fapt (Art.982 (alin.(5)). 

Normele de competenţă a instanţei, în materie de ordonanţă preşedinţială, rămân neschimbate.  În ceea 

ce priveşte însă procedura de soluţionare a cererii, noutatea o reprezintă faptul că citarea părţilor 

conform normelor privind citarea în procedurile urgente reprezintă regula, excepţia reprezentând cazul 

când există urgenţă deosebită, situaţie în care instanţa se pronunţă în aceeaşi zi, fără citarea părţilor, 

exclusiv pe baza cererii şi a actelor depuse şi fără concluziile părţilor. 

În timp ce actuala reglementare (Art.582 alin.(1) CPC) prevede calea de atac a recursului, Art.985 

NCPC prevede că ordonanţa preşedinţială este supusă numai apelului, doar dacă prin legi speciale nu 

se prevede altfel. 

Art.986 codifică aspecte procedurale recunoscute în practică şi doctrină, respectiv posibilitatea 

reclamantului ca, până la închiderea dezbaterilor în prima instanţă, să-şi transforme cererea de 

ordonanţă preşedinţială într-o cerere de drept comun, situaţie în care pârâtul va fi încunoştinţat şi citat 

în mod expres cu această menţiune. 

Şi Art.987 consacră normativ soluţii ale doctrinei şi jurisprudenţei, dispunând că ordonanţa 

preşedinţială are autoritate de lucru judecat faţă de o altă cerere ulterioară de ordonanţă preşedinţială 
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(dacă nu s-au schimbat împrejurările de fapt), dar nu şi faţă de o cerere ulterioară referitoare la fondul 

dreptului. 

2.7.(g). Titlul VII „Cererile posesorii” 

[Art.988-990] Dispoziţiile procedurale referitoare la cererile posesorii prevăzute în acest titlu sunt 

similare prevederilor corespondente din CPC, în timp ce prevederile de drept substanţial care 

condiţionează exercitarea cererilor posesorii sunt prevăzute de NCPC. 

[Impact]  NCPC asigură desfăşurarea în condiţii de celeritate a procedurii de soluţionare a 

cererilor posesorii, prin referiri exprese la caracterul urgent şi prioritar al acestora, la inadmisibilitatea 

cererii reconvenţionale şi a altor cereri prin care se solicită protecţia unui drept în legătură cu bunul în 

litigiu. 

Cel mai important, se schimbă actuala cale de atac a recursului cu cea a apelului, cu impact pozitiv 

asupra activităţii tribunalelor, care nu vor mai judeca în complet de trei, ci de doi judecători (complet 

de apel şi nu de recurs). 

2.7.(h). Titlul VIII „Procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii” 

[Art.991-998] NCPC reglementează în detaliu procedura ofertei de plată şi consemnaţiunii - 

domeniul de aplicare (Art.991), procedura ofertei reale (Art.992), acceptarea ofertei reale (Art.993), 

consemnarea sumei sau a bunului (Art.994), validarea ofertei reale urmate de consemnaţiune 

(Art.995), oferta de plată în faţa instanţei (Art.996), radierea ipotecilor (Art.997). 

[Impact]  Deşi păstrează, în esenţă, reglementarea din CPC, NCPC îi valorifică soluţiile din 

doctrină şi jurisprudenţă cu privire la realizarea ofertei de plată în faţa instanţei, procedură care poate 

avea un impact benefic în soluţionarea mai rapidă, amiabilă, a unor litigii aflate în derulare. 

În ce priveşte noutăţile aduse de NCPC acestei proceduri, Art.992 prevede că debitorul va depune 

somaţia prin care creditorul este invitat să primească prestaţia datorată executorului judecătoresc din 

circumscripţia tribunalului în care se află domiciliul creditorului sau domiciliul ales al acestuia, spre 

deosebire de CPC, care nu determină expres nivelul instanţei, ci doar competenţa teritorială, făcând 

referire, generic, la executorul judecătoresc de pe lângă instanţa domiciliului creditorului sau 

domiciliului ales al acestuia). 

Art.993 explică procedura acceptării ofertei de către creditor (nereglementată de CPC), iar Art.994 

reglementează detaliat procedura de consemnare a sumei sau a bunului, adăugând posibilitatea 

consemnării sumei sau bunului la orice instituţie de credit, menţiune care lipseşte din Art.588 alin.(2) 

CPC.  NCPC adaugă o nouă prevedere, potrivit căreia consemnarea este precedată de o nouă somaţie 

adresată creditorului în care se vor arăta ziua şi ora când şi locul unde suma sau, după caz, bunul oferit 

se va depune. 

Similar cu dispoziţia cuprinsă la Art.992, Art.995 consacră competenţa executorului judecătoresc din 

circumscripţia tribunalului de la domiciliul creditorului sau de la domiciliul ales al acestuia, de a 

constata efectuarea plăţii şi liberarea debitorului printr-o încheiere supusă comunicării către creditor.  

NCPC aduce noi detalii privind procedura validării ofertei reale, urmată de consemnaţiune.  Astfel, 

după consemnare, executorul judecătoresc va constata, printr-o încheiere dată fără citarea părţilor, 

efectuarea plăţii şi liberarea debitorului.  Încheierea se comunică creditorului în termen de 5 zile de la 
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întocmirea acesteia.  În termen de 15 zile de la comunicarea încheierii prevăzute mai sus, creditorul va 

putea cere anularea acesteia pentru nerespectarea condiţiilor de validitate, de fond şi de formă, ale 

ofertei de plată şi consemnaţiunii, la judecătoria în circumscripţia căreia s-a făcut consemnarea.  

Debitorul este considerat liberat la data consemnării plăţii, în afară de cazul în care se anulează oferta 

de plată şi consemnaţiunea. 

Valorificând soluţiile doctrinei şi ale jurisprudenţei, s-a reglementat oferta de plată în faţa instanţei, 

printr-o procedură sumară, de natură să favorizeze efectuarea valabilă a plăţii.  Astfel, în doctrină s-a 

arătat că oferta se poate face şi în timpul procesului, la bară, apreciindu-se că ceea ce poate face 

executorul judecătoresc printr-un proces-verbal, cu atât mai mult poate face un judecător prin hotărâre.  

În acest caz, nu ar mai fi nevoie de consemnare, instanţa punând pe creditor în întârziere să primească 

suma.  O asemenea ofertă s-ar putea face şi în apel, fiind un mijloc de apărare în acţiunea principală. 

Art.997 reglementează consecinţele stingerii creanţei în urma ofertei de plată urmate de consemnare.  

În baza încheierii întocmit de executor sau a încheierii instanţei privind liberarea debitorului, cel 

interesat va putea cere radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă 

constituite în vederea garantării creanţei stinse în condiţiile expuse. 

2.7.(i). Titlul IX „Procedura ordonanţei de plată” 

[Art.999-1010]  Procedura ordonanţei de plată reglementată în Titlul IX al Cărţii a VI-a 

codifică dispoziţiile O.U.G. nr.119/2007, privind transpunerea pe plan intern a Directivei 

nr.2000/35/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitoare la combaterea întârzierii la plată 

în tranzacţiile comerciale.  Directiva cuprinde obligaţia statelor de a garanta că, în mod normal, se 

poate obţine un titlu executoriu, indiferent de suma datorată, în termen de cel mult 90 de zile 

calendaristice de la exercitarea acţiunii de către creditor sau de la solicitarea adresată instanţei sau altei 

autorităţi competente, cu condiţia ca datoria sau elemente ale procedurii să nu fie contestate. 

Domeniul de aplicare al noii proceduri este larg definit la Art.999 NCPC: procedura se aplică 

creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani care rezultă 

dintr-un contract. 

[Impact]  Noua reglementare păstrează, în esenţă, dispoziţiile aflate în vigoare în prezent în 

această materie, însă aduce şi unele modificări ce pot avea impact asupra activităţii instanţelor de 

judecată. 

Astfel, faţă de definiţia largă dată sferei sale de aplicare, procedura ordonanţei de plată reglementată de 

NCPC se va aplica nu numai contractelor comerciale, aşa cum prevede O.U.G. nr.119/2007, ci şi celor 

civile.  Totuşi, nu credem că această extindere a sferei de aplicare va avea un impact efectiv asupra 

activităţii instanţelor, având în vedere că, în prezent, pentru recuperarea creanţelor certe, lichide şi 

exigibile, se poate recurge şi la procedura somaţiei de plată, reglementată de O.G. nr.5/2001.  Deşi în 

expunerea de motive a NCPC se prevede că noua procedură specială a avut în vedere preluarea 

dispoziţiilor O.U.G. nr.119/2007, fără să se facă referire şi la O.G. nr.5/2001, sfera de aplicare dată 

ordonanţei de plată în NCPC include atât domeniul de aplicare al O.U.G. nr.119/2007 cât şi pe cel al 

O.G. nr.5/2001.  Un argument în sensul că s-ar dori înglobarea în această nouă procedură specială şi a 

cazurilor intrând sub incidenţa procedurii reglementate de O.G. nr.5/2001, este Art.1007 alin.(4) 

NCPC, care se referă la obligaţiile faţă de asociaţiile de proprietari privind cotele din cheltuielile 
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comune în imobilele cu mai multe locuinţe, obligaţii care nu intră în prezent în sfera de aplicare a 

O.U.G. nr.119/2007. 

O modificare aptă să producă un real impact (costuri şi personal) este însă cea privind compunerea 

completului de judecată competent să soluţioneze calea de atac (cererea în anulare) formulată 

împotriva soluţiei pronunţate în primă instanţă în această procedură: calea de atac se va judeca în 

complet de doi judecători şi nu în complet cu judecător unic, ca în prezent.  Instanţele afectate vor fi 

judecătoriile şi tribunalele.  Adăugarea unor noi acte care pot face obiectul acţiunii în anulare poate 

genera creşterea numărului de cauze cu acest obiect pe rolul tribunalelor.  Precizăm însă, cu titlu 

general, faptul că gradul de încărcare a instanţelor de judecată urmează să fie analizat în ansamblu, nu 

numai în funcţie de fiecare materie în parte, ci prin raportare la întreaga reglementare cuprinsă în 

NCPC. 

[Art.1000] Una dintre modificările aduse de noua reglementare o constituie introducerea unei 

proceduri prealabile sesizării instanţei, constând în transmiterea către debitor a unei somaţii, prealabil 

introducerii ordonanţei de plată.  Astfel, creditorul îi va comunica debitorului, prin intermediul 

executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, o somaţie, prin care îi va pune în vedere să 

plătească suma datorată în termen de 15 zile de la primirea acesteia.  O dispoziţie expresă importantă 

este că această somaţie întrerupe prescripţia extinctivă. 

[Art.1001-1002]  Sub aspectul cuprinsului cererii de sesizare a instanţei se adaugă cerinţa 

indicării sumei ce reprezintă dobânzile sau alte despăgubiri ce se cuvin creditorului şi sunt enumerate 

mai multe elemente de identificare în cazul debitorului persoană juridică decât în O.U.G. nr.119/2007, 

dacă acestea sunt cunoscute , în vederea facilitării procedurii. 

[Art.1003] Art.1003 preia integral actuala reglementare privind modalitatea de stabilire a 

dobânzii, adăugând în plus o dispoziţie generală potrivit căreia data de la care curg dobânzile în toate 

cazurile care nu sunt expres reglementate de Art.1003 alin.(2) pct.2 NCPC este data la care debitorul a 

fost pus sau este de drept în întârziere. 

[Art.1004-1006]  Cât priveşte citarea părţilor şi întâmpinarea, se aduc modificări faţă de 

prevederile O.U.G. nr.119/2007, prevăzându-se înmânarea citaţiei cu 10 zile înaintea termenului de 

judecată (faţă de termenul de 3 zile prevăzut în O.U.G. nr.119/2007).  În plus, NCPC prevede că în 

citaţie se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel puţin 3 zile înaintea 

termenului de judecată (şi nu chiar în ziua judecăţii, ca în prezent), făcându-se menţiune că, în cazul 

nedepunerii întâmpinării, instanţa, faţă de împrejurările cauzei, poate considera aceasta ca o 

recunoaştere a pretenţiilor creditorului.  Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, care va lua 

cunoştinţă de cuprinsul acesteia la primul termen de judecată.  Noua procedură elimină sancţiunea 

decăderii prevăzută expres de O.U.G. nr.119/2007, în situaţia când debitorul nu a contestat creanţa prin 

întâmpinare. 

[Art.1007] Spre deosebire de O.U.G. nr.119/2007, care nu conţine dispoziţii în acest sens, 

Art.1007 din NCPC reglementează expres situaţia creanţelor reprezentând obligaţii de plată a cotelor 

din cheltuielile comune faţă de asociaţiile de proprietari, precum şi a cheltuielilor de întreţinere ce 

revin persoanelor fizice corespunzător suprafeţelor locative pe care le folosesc ca locuinţe.  În aceste 

cazuri, instanţa, la cererea debitorului, va putea, prin derogare de la dispoziţiile Art.1007 alin.(3), care 

reglementează un termen de plată între 10 şi 30 zile, să dispună stabilirea unui termen de plată mai 
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mare ori eşalonarea plăţii, ţinând seama de motivele temeinice invocate de debitor în ceea ce priveşte 

posibilităţile sale efective de plată. 

[Art.1008] Noua reglementare prevede acelaşi termen maxim al procedurii de 90 de zile de la 

data introducerii cererii creditorului, eliminând excepţia prevăzută de Art.12 alin.(2) din O.U.G. 

nr.119/2007, care prevede că perioada nu include întârzierea din culpa creditorului. 

[Art.1009] Art.1009 este consacrat cererii în anularea ordonanţei de plată, prin care se pot 

invoca numai nerespectarea cerinţelor prevăzute pentru emiterea ordonanţei de plată, precum şi, dacă 

este cazul, cauze de stingere a obligaţiei ulterioare emiterii ordonanţei de plată.  Ca noutate, se prevede 

că cererea în anulare poate fi introdusă de creditor şi împotriva încheierilor prevăzute la Art.1006 

alin.(1) şi (2), precum şi împotriva ordonanţei de plată prevăzută la Art.1007 alin.(2), în acelaşi termen 

de 10 zile de la data înmânării sau comunicării acesteia. 

2.7.(j). Titlul X „Procedura cu privire la cererile de valoare redusă” 

[Art.1011-1018] Titlul X al Cărţii a VI-a privind procedurile speciale implementează o instituţie 

nouă, aplicabilă cererilor a căror valoare nu depăşeşte 10.000 lei la data sesizării instanţei.  Procedura 

cu privire la cererile de valoare redusă transpune pe plan intern Regulamentul nr.861/2007, aplicabil 

cu privire la cererile a căror valoare nu depăşeşte 2000 de Euro. 

[Impact]  Se impune evaluarea costurilor suplimentare determinate de instituirea unei noi 

proceduri, în special sub aspectul utilizării formularelor tip, dar şi al încărcării rolului judecătoriilor cu 

dosare suplimentare, inclusiv cu dosare formate prin eventuala disjungere a cererilor reconvenţionale, 

dosare care vor trebui judecate separat.  Evaluarea impactului economic şi asupra resurselor umane va 

trebui să aibă în vedere că există domenii în care această procedură nu se aplică (ele sunt expres 

prevăzute de Art.1011 alin.(2) şi (3), precum şi caracterul facultativ al procedurii, care poate fi urmată 

alternativ cu procedura de drept comun.  Este de presupus însă că reclamanţii vor alege noua procedură 

specială, datorită avantajelor oferite, care constau, în esenţă, în faptul că cererea poate fi soluţionată şi 

fără citarea părţilor, deci va implica un singur termen de judecată, în faptul că vor exista formulare-tip 

pentru asemenea cereri.  Astfel, este posibil ca noua procedură să conducă la degrevarea instanţelor de 

judecată, iar pe de altă parte, la scurtarea semnificativă a procedurilor judiciare pentru astfel de cauze, 

ceea ce presupune, implicit, costuri reduse cu soluţionarea acestora. 

Pe lângă cele de mai sus, trebuie menţionat şi impactul stabilirii căii de atac a apelului, care se va 

judeca în complet de doi judecători, la tribunal, în condiţiile în care, în procedura actuală de drept 

comun, calea de atac aplicabilă este recursul, judecat în complet de trei judecători, tot la tribunal.  

Astfel, va fi posibilă o gestionare mai eficientă a resurselor umane la nivelul tribunalelor. 

[Art.1011] Aşa cum menţionam mai sus, procedura cu privire la cererile de valoare redusă nu 

se aplică însă în materie fiscală, vamală sau administrativă şi nici în ceea ce priveşte răspunderea 

statului pentru acte sau omisiuni în cadrul exercitării autorităţii publice.  De asemenea, nu se aplică 

cererilor referitoare la:  a) starea civilă sau capacitatea persoanelor fizice,  b) drepturile patrimoniale 

născute din raporturile de familie,  c) moştenire;  d) insolvenţă, concordat preventiv, procedurile 

privind lichidarea persoanelor juridice sau alte proceduri asemănătoare;  e) asigurări sociale;  f) dreptul 

muncii;  g) închirierea unor bunuri imobile, cu excepţia acţiunilor privind creanţele având ca obiect 

plata unei sume de bani;  h) arbitraj;  i) atingeri aduse dreptului la viaţa privată sau drepturilor care 

privesc personalitatea. 
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[Art.1012] Procedura cu privire la cererile de valoare redusă este o procedură alternativă 

menită să îmbunătăţească şi simplifice procedurile judiciare, legiuitorul oferind reclamantului 

posibilitatea de a alege între procedura cu privire la cererile de valoare redusă şi procedura de drept 

comun.  Dacă reclamantul a sesizat instanţa cu o cerere redactată potrivit Art.189 din NCPC, aceasta 

va fi soluţionată potrivit procedurii de drept comun, cu excepţia cazului în care reclamantul, cel mai 

târziu la primul termen de judecată, solicită în mod expres aplicarea procedurii speciale. 

[Art.1013-1017] Procedura de soluţionare a cererilor cu valoare redusă, prevăzută detaliat la 

Art.1013-1014, implică utilizarea unor formulare-tip aprobate de Ministerul Justiţiei, care se depun 

odată cu înscrisurile de care reclamantul înţelege să se folosească.  În principiu, procedura cu privire la 

cererile cu valoare redusă este o procedură scrisă şi se desfăşoară în camera de consiliu, însă instanţa 

poate dispune înfăţişarea părţilor, dacă apreciază acest fapt ca fiind necesar sau dacă o parte solicită 

acest lucru.  Refuzul instanţei de a da curs unei astfel de solicitări se motivează în scris şi nu poate fi 

atacat separat. 

Instanţa va pronunţa şi redacta hotărârea în termen de 30 de zile de la primirea tuturor informaţiilor 

necesare sau, după caz, de la dezbaterea orală.  Hotărârea primei instanţe este executorie din momentul 

pronunţării. 

[Art.1018] Calea de atac împotriva hotărârii judecătoriei este numai apelul, la tribunal, în 

termen de 30 de zile de la comunicare.  Pentru motive temeinice, instanţa de apel poate să suspende 

executarea silită, însă numai dacă se consemnează o cauţiune de 10% din valoarea contestată. 

2.7.(k). Titlul XI „Evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept” 

[Art.1019-1034] Titlul XI al Cărţii a VI-a instituie o procedură nouă, simplificată şi facultativă 

pentru soluţionarea litigiilor privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept de foştii 

locatari sau de alte persoane. 

[Impact]  Din punct de vedere legal, impactul instituirii acestei proceduri va fi unul pozitiv, 

întrucât, în reglementarea actuală, ca regulă, evacuarea pentru lipsă de titlu nu era posibilă decât prin 

procedura de drept comun.333  Această procedură implică atât apelul, cât şi recursul.  Noua procedură 

presupune doar calea de atac a apelului. 

Din perspectiva celerităţii şi facilităţilor oferite de noua procedură, preconizăm că părţile vor apela la 

aceasta, ceea ce ar putea determina o încărcare a judecătoriilor cu asemenea cauze şi, în mod 

corespunzător, a tribunalelor, ca instanţe de apel, dar şi, corespondent, renunţarea la pornirea 

procedurii de evacuare de drept comun (care, repetăm, presupunea apel şi recurs);  dacă însă frecvenţa 

unor asemenea cereri se va amplifica, astfel încât vor recurge la ea şi reclamanţii reticenţi să folosească 

procedura de drept comun, noua procedură va putea implica din partea instanţelor costuri şi resurse 

umane suplimentare. 

                                                      
333 Din acest punct de vedere, pornind de la reglementarea actuală, atât în doctrină cât şi în jurisprudenţă s-a apreciat că 
evacuarea pentru lipsă de titlu pe calea ordonanţei preşedinţiale este inadmisibilă, întrucât prejudecă fondul cauzei şi nu poate 
fi calificată ca o măsură vremelnică. 
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(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1020] Se prevede dreptul de opţiune al reclamantului între procedura specială şi 

procedura de drept comun.  De asemenea, se prevede dreptul părţii interesate de a putea proceda, după 

caz, potrivit dispoziţiilor referitoare la ordonanţa de plată sau a celor privind soluţionarea cererilor cu 

valoare redusă ori la sesizarea instanţei competente, în condiţiile dreptului comun. 

[Art.1021] Competenţa soluţionării cererilor în această materie aparţine judecătoriei în 

circumscripţia căreia se află imobilul ocupat fără drept ori închiriat sau arendat. 

[Art.1022] Pentru facilitatea desfăşurării procedurii şi evitarea invocării unor potenţiale vicii 

de procedură, se consideră că locatarul şi ocupantul imobilului au domiciliul obligatoriu la imobilul pe 

care îl ocupă fără drept. 

[Art.1023-1024]  Art.1023-1024 instituie o condiţie prealabilă declanşării procedurii 

judiciare de evacuare, respectiv notificarea scrisă a locatarului sau ocupantului imobilului, prin 

intermediul executorului judecătoresc, în vederea eliberării şi predării imobilului în termen de 30 de 

zile de la data comunicării notificării.  Dacă locaţiunea este pe durată determinată, notificarea de 

evacuare a imobilului trebuie făcută cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului, dacă prin 

lege nu se prevede altfel. 

(ii). Capitolul II „Procedura de evacuare” 

[Art.1026-1030] Art.1026-1030 stabilesc regulile generale care guvernează procedura de judecată a 

cererilor în evacuare, acestea fiind, în esenţă, următoarele: 

- instanţa poate să dispună, la cererea proprietarului sau locatorului, prin hotărâre executorie, 

evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu, în cazul în care 

locatarul sau ocupantul notificat refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunţat la 

dreptul său de a fi notificat şi a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul; 

- cererea se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, fie cu citarea părţilor, fie fără citarea 

acestora;  în cazul în care se solicită şi plata chiriei ori a arenzii exigibile, instanţa va putea 

dispune, o dată cu evacuarea, şi obligarea pârâtului la plata acestor sume, inclusiv a sumelor 

devenite exigibile în cursul judecăţii, însă numai cu citarea părţilor; 

- prin Art.1028 se limitează apărările pârâtului în cadrul acestei proceduri; astfel, pârâtul nu poate 

formula cerere reconvenţională, cerere de chemare în judecată a altei persoane sau cerere de 

chemare în garanţie, urmând a-şi valorifica pretenţiile numai pe cale separată.  Se urmăreşte în 

acest fel celeritatea soluţionării cererii de evacuare şi înlăturarea riscului ca pârâtul să încerce 

tergiversarea procesului prin depunerea unor cereri incidentale.  Evident, acesta poate invoca 

însă apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt şi de drept ale cererii, inclusiv lipsa 

titlului reclamantului; 

- hotărârea de evacuare este executorie şi poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la 

pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, sau de la comunicare, când s-a dat fără citarea lor (nu 

există deci şi calea de atac a recursului, astfel cum există în procedura de drept comun).  

Împotriva executării hotărârii de evacuare, cei interesaţi pot introduce contestaţie la executare, 
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în condiţiile legii.  Dacă hotărârea de evacuare s-a dat fără citarea părţilor, se vor putea invoca şi 

apărări de fond. 

[Art.1030] Art.1030 instituie regula potrivit căreia executarea hotărârii de evacuare nu va 

putea fi suspendată.  Cu toate acestea, în cazul evacuării pentru neplata chiriei sau a arenzii se va putea 

dispune suspendarea executării hotărârii în cadrul contestaţiei la executare sau a apelului exercitat de 

către pârât numai dacă acesta consemnează în numerar, la dispoziţia creditorului, chiria sau arenda la 

care a fost obligat, suma stabilită pentru asigurarea ratelor de chirie sau arenda datorate până la data 

cererii de suspendare, precum şi cea aferentă ratelor de chirie sau arenda ce ar deveni exigibile în 

cursul judecăţii procesului.  Suspendarea încetează de drept dacă, la expirarea termenului pentru care 

chiria sau arenda a fost astfel acoperită, debitorul nu cere şi nu depune suma ce se va fixa de instanţa 

de executare pentru acoperirea unor noi rate, în condiţiile prevăzute mai sus. 

(iii). Capitolul III „Dispoziţii speciale” 

[Art.1031-1034]  Art.1031-1034 sunt consacrate prezentării unor dispoziţii speciale privind 

judecarea cererilor având ca obiect  (i) încetarea abuzului de folosinţă,  (ii) efectuarea reparaţiilor şi 

restrângerea folosinţei spaţiului închiriat,  (iii) permiterea examinării imobilului deţinut în locaţiune,  

(iv) cererile asociaţiilor de proprietari, acestea urmând a fi soluţionate cu procedura ordonanţei 

preşedinţiale, dată, în toate cazurile, cu citarea părţilor. 

[Impact]  Impactul este similar cu cel expus în materia cererii de evacuare, referitor la 

frecvenţa cererilor şi costurile suplimentare pe care le-ar impune. 

2.7.(l). Titlul XII „Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul 

uzucapiunii” 

[Art.1035-1038]  Titlul XII al Cărţii a VI-a descrie procedura privitoare la înscrierea în 

cartea funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii.  Este o procedură nouă, 

a cărei necesitate de introducere a fost probabil determinată de numărul mare de cereri de constatare a 

dobândirii unor astfel de drepturi, înregistrate în practica judiciară a ultimilor douăzeci de ani. 

În prezent, astfel de cereri sunt soluţionate potrivit procedurii de drept comun, fiind însă formată o 

practică judiciară relativ unitară privind mijloacele de probă necesar a fi administrate (interogatoriu, 

martori, înscrisuri, expertiză topografică) şi modul de apreciere a îndeplinirii condiţiilor uzucapiunii, 

precum şi asupra conţinutului dispozitivului hotărârii de constatare a uzucapiunii. 

Noua reglementare păstrează competenţa de soluţionare a acestor cereri, respectiv judecătoria în 

circumscripţia căreia este situat imobilul şi preia, în esenţă, procedura de soluţionare a unor astfel de 

cereri cristalizată deja în practica judiciară actuală, pe care o detaliază şi o îmbunătăţeşte. 

[Impact]  Din punct de vedere legal, detalierea procedurii de urmat în vederea soluţionării 

cererilor de constatare a uzucapiunii ar trebui să elimine situaţiile din practica actuală în care unele 

instanţe ar soluţiona astfel de cereri fără citarea corespunzătoare a părţilor interesate (în special 

succesori) sau fără efectuarea unei expertize topografice.  Astfel de situaţii au dus în trecut la 

înscrierea în cartea funciară a unor drepturi imobiliare insuficient delimitate în privinţa suprafeţelor ori 

la suprapuneri parţiale de drepturi asupra aceloraşi imobile. 
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Va exista şi un impact pozitiv asupra gradului de încărcare a rolului curţilor de apel, care vor fi 

degrevate de soluţionarea recursurilor în procesele de constatare a uzucapiunii, ca urmare a eliminării 

acestei căi de atac în această materie (se păstrează doar competenţa în primă instanţă, aparţinând 

judecătoriei, şi cea din apel, aparţinând tribunalului). 

Apreciem, de asemenea, că va exista un impact pozitiv şi în sensul operativităţii derulării procedurii, 

astfel cum este reglementată, spre deosebire de procedura actuală de drept comun în materia acţiunilor 

în constatarea uzucapiunii, extrem de anevoioasă şi de durată, în special ca urmare a faptului că 

expertiza tehnică nu va mai fi realizată în timpul procesului, ci reclamantul va ataşa documentaţia 

tehnică cadastrală a imobilului încă de la depunerea cererii de chemare în judecată. În acest fel, 

procesul va fi soluţionat în mai puţine termene de judecată decât în prezent. 

[Art.1036, Art.1037]  NCPC prevede în mod expres informaţiile pe care reclamantul 

trebuie să le indice în cererea de uzucapiune, precum şi documentele necesar a fi anexate la aceasta.  

Se introduce în plus obligaţia instanţei de a emite o somaţie, supusă publicităţii pe cheltuiala 

reclamantului, indicându-se expres modalităţile de publicitate şi cuprinsul afişelor şi publicaţiilor 

întocmite în acest scop.  În termen de 6 luni de la efectuarea formalităţilor de publicitate, persoanele 

interesate pot face opoziţie.  În cazul în care nu au fost formulate opoziţii sau dacă cel înscris în cartea 

funciară este decedat, şi-a încetat existenţa juridică sau a renunţat la judecată, instanţa, după ascultarea 

martorilor şi verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, se pronunţă asupra cererii 

posesorului prin încheiere, dată fără citarea părţilor.  În cazul în care s-au formulat opoziţii la cererea 

de înscriere a uzucapiunii, acestea se comunică reclamantului pentru a formula întâmpinare.  Cererea 

se soluţionează în şedinţă publică, cu citarea reclamantului şi a oponenţilor.  Încheierea sau, după caz, 

hotărârea este supusă numai apelului.  Nu mai există deci calea de atac a recursului. 

[Art.1038] Conform Art.1038, în temeiul încheierii sau al hotărârii judecătoreşti de primă 

instanţă, reclamantul poate cere înscrierea provizorie a dreptului uzucapat, înainte de rămânerea 

definitivă a acestora, fiind considerat proprietar de la data înscrierii în cartea funciară, în condiţiile 

legii, a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii.  Se prevede însă expres că justificarea 

înscrierii provizorii se va face pe baza încheierii sau, după caz, a hotărârii judecătoreşti, rămase 

definitive. 

2.7.(m). Titlul XIII „Procedura refacerii înscrisurilor şi hotărârilor dispărute” 

[Art.1039-1041]  Titlul XIII al Cărţii a VI-a propune o formulă de redactare superioară 

actualei reglementări, cuprinsă în Art.583-585 CPC, noutatea constituind-o dispoziţiile privind 

refacerea hotărârilor ori dosarelor dispărute în situaţia în care cauza se află în apel sau în recurs. 

Se menţin dispoziţiile CPC privind refacerea dosarelor şi înscrisurilor în curs de judecată, instanţa 

pronunţându-se prin încheiere susceptibilă de a fi atacată numai o dată cu fondul. 

Art.1040 cuprinde dispoziţii exprese referitoare la refacerea hotărârilor dispărute când procesul se afla 

în apel sau recurs, iar dosarul, inclusiv hotărârile date în primă instanţă sau apel nu pot fi refăcute.  În 

ambele situaţii, dacă acestea nu pot fi refăcute prin modalităţile prevăzute în acest scop, instanţa de 

apel va judeca din nou cauza în fond sau, după caz, instanţa de recurs va trimite cauza instanţei de apel 

pentru a judeca din nou pricina în fond.  Se acoperă, astfel, o lacună legislativă, în sensul că, potrivit 

CPC, reglementarea competenţei instanţei de a reface dosarul dispărut nu are în vedere şi situaţia când 

dosarul de primă instanţă sau apel dispare într-o cale extraordinară de atac.  Într-o atare situaţie, în 
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sistemul CPC se aplică regula prevăzută de Art.583 alin.(1), în sensul că dosarul era refăcut de instanţa 

de fond. 

[Impact]  Din punct de vedere legal, este clarificată procedura refacerii 

înscrisurilor/hotărârilor dispărute în calea de atac.  Din punct de vedere economic şi al gradului de 

încărcare a instanţelor, impactul trebuie apreciat în funcţie de frecvenţa situaţiilor în care a fost 

necesară recurgerea la procedura refacerii hotărârilor/înscrisurilor dispărute în timpul soluţionării 

căilor de atac extraordinare. 

2.7.(n). Titlul XIV „Cauţiunea judiciară” 

[Art.1042-1049]  Dispoziţiile privind cauţiunea judiciară sunt reglementate în Cartea a VI-

a, Titlul XIV. Sunt preluate prevederi din Art.7231 alin.(2) CPC, pe care NCPC le clarifică, dar sunt 

introduse şi unele dispoziţii noi:  se măreşte cuantumul fix al cauţiunii pentru cererile neevaluabile în 

bani de la 2.000 la 10.000 lei (Art.1042), se introduce posibilitatea constituirii cauţiunii (sau înlocuirii 

cauţiunii fixate iniţial în numerar) din instrumente financiare care pot servi ca instrumente de plată, din 

drepturi de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori dintr-o creanţă ipotecară sau prin aducerea unui garant 

(Art.1042-1045). 

[Impact]  Faţă de actuala reglementare, se introduce calea de atac a recursului împotriva 

hotărârii privind cererea de restituire a cauţiunii şi în cazurile în care această hotărâre nu ar mai fi 

supusă vreunei căi de atac.  Teoretic, o nouă cale de atac ar trebui să aibă ca efect încărcarea rolului 

instanţelor ce ar putea fi învestite cu soluţionarea sa (tribunale, curţi de apel, ÎCCJ).  Evaluarea 

gradului concret de încărcare depinde însă de frecvenţa apariţiei în practica judiciară a cazurilor de 

atacare a încheierilor privind restituirea cauţiunii. 

Din punct de vedere legal, reglementarea este îmbunătăţită şi mult mai flexibilă din perspectiva 

modalităţilor concrete de depunere a cauţiunii judiciare, aspect important, în practică, mai ales în ceea 

ce priveşte persoanele juridice. 

[Art.1043-1045, 1048] Cu titlu de noutate, se permite constituirea cauţiunii din instrumente 

financiare care pot servi ca instrumente de plată, din drepturi de ipotecă imobiliară sau mobiliară ori 

dintr-o creanţă ipotecară, precum şi constituirea cauţiunii prin aducerea unui garant, dacă beneficiarul 

cauţiunii  declară în mod expres că este de acord cu acest tip de cauţiune.  Acordul beneficiarului nu 

este necesar în cazul titlurilor emise de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale.  Va fi posibilă nu 

doar constituirea cauţiunii, ci şi înlocuirea cauţiunii fixate iniţial în numerar cu toate aceste 

instrumente/garant, dacă există acordul beneficiarului. 

[Art.1046] Art.1046 prevede că, în ipoteza în care cauţiunea a fost depusă în numerar sau în 

instrumente financiare, ea nu poate fi urmărită de creditorii depunătorului decât în măsura în care 

urmează a-i fi restituită acestuia, şi nici de creditorii depozitarului. 

[Art.1047] Art.1047 reglementează în mod detaliat procedura de stabilire a cauţiunii, arătând 

că: 

- instanţa soluţionează cererea în termen scurt, în camera de consiliu, cu citarea părţilor sau, în 

caz de urgenţă, fără citarea acestora, caz în care cauţiunea se va stabili numai în numerar.  

Nedepunerea cauţiunii în termenul acordat de instanţă atrage desfiinţarea de drept a măsurilor în 

legătură cu care s-a dispus stabilirea cauţiunii; 
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- asupra cuantumului cauţiunii, instanţa se pronunţă printr-o încheiere care poate fi atacată o dată 

„cu hotărârea prin care s-a dispus asupra cauţiunii”.  Semnalăm aici o greşeală evidentă de 

redactare a textului, deoarece referirea nu ar putea fi decât la hotărârea prin care s-a dispus 

asupra cererii pentru care s-a depus cauţiunea; această eroare ar trebui corectată în legea pentru 

punerea în aplicare a NCPC. 

[Art.1049] Art.1049 detaliază actuala procedură de restituire a cauţiunii, prevăzând expres că 

aceasta se poate face după soluţionarea prin hotărâre definitivă a procesului în legătură cu care s-a 

stabilit cauţiunea ori după încetarea efectelor măsurii pentru care aceasta s-a depus.  Dacă cererea 

pentru care s-a depus cauţiunea a fost respinsă, instanţa va dispune din oficiu şi restituirea cauţiunii.  În 

ceea ce priveşte calea de atac, NCPC prevede că expres că încheierea de restituire a cauţiunii este 

supusă  recursului, la instanţa ierarhic superioară, iar în cazul în care încheierea a fost pronunţată de 

una dintre secţiile ÎCCJ, recursul este de competenţa Completului de 9 judecători.  În toate cazurile, 

recursul este suspensiv de executare. 

2.8. Cartea a VII-a „Procesul civil internaţional” 

[Art.1050–1118]  Cartea a VII-a este structurată în 4 titluri ce reglementează competenţa 

internaţională a instanţelor române, legea aplicabilă în procesul civil internaţional, eficacitatea 

hotărârilor străine şi arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine.  Sunt înglobate aici 

toate normele de procedură aplicabile în cazul proceselor civile cu element de extraneitate şi al 

arbitrajelor internaţionale, în cazul în care nu sunt aplicabile dispoziţii contrare din legi speciale, 

tratate internaţionale la care România este parte sau din dreptul Uniunii Europene. 

[Impact]  Spre deosebire de prevederile actuale, NCPC oferă o reglementare amplă, 

amănunţită, în măsură să răspundă mult mai bine exigenţelor impuse de cauzele arbitrale 

internaţionale. 

2.8.(a). Titlul I „Competenţa internaţională a instanţelor române” 

[Art.1051-1067]  Titlul I tratează competenţa internaţională a instanţelor române şi este 

împărţit în două capitole, unul ce cuprinde dispoziţii şi reguli generale de competenţă internaţională, 

celălalt conţinând dispoziţii speciale de competenţă. 

NCPC preia, în esenţă, actualele norme de drept internaţional privat privind competenţa instanţelor 

incluse în Legea nr.105/1992 şi le restructurează, integrându-le în cele două mari categorii de norme 

(generale şi speciale) cuprinse în cele două capitole ale Titlului I din Cartea a VII-a a NCPC.  NCPC 

reformulează însă cele mai multe din textele Legii nr.105/1992, înglobând totodată şi interpretări ale 

doctrinei asupra acestor texte. 

NCPC aduce şi noutăţi faţă de Legea nr.105/1992, în special în materia normelor generale şi a 

incidentelor procedurale privind competenţa internaţională a instanţelor. 

[Impact]  Semnificativ este că noile texte permit extinderea competenţei internaţionale a 

instanţelor române şi în cazurile în care acestea nu ar fi competente, dar excepţia de necompetenţă nu 

este invocată până la primul termen de judecată (Art.1052) sau nu este posibilă introducerea cererii în 

străinătate (Art.1055).  De asemenea, operează extinderea competenţei instanţei române pentru cererile 

incidentale, chestiunile preliminare şi măsurile provizorii, conservatorii şi de executare (Art.1058-
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1060), în cazul conexităţii (Art.1062), precum şi în cazul proceselor prevăzute de Art.1065 pct.3 şi de 

Art.1066 alin.(2) pct.6. 

Reglementarea conţine şi o serie de formulări care nu se bucură de o suficientă claritate, existând 

totodată şi necorelări, unele evidente, între o serie de texte – probleme pe care le semnalăm în cadrul 

analizei pe articole (Art.1052 alin.(2), Art.1063, Art.1066 alin.(2) pct.5 lit.d), Art.1074, Art.1087, 

Art.1091, Art.1093). 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.1051-1063]  Art.1051 NCPC preia, în esenţă, dispoziţiile Art.149 pct.1) şi 2) din 

Legea nr.105/1992, care instituie regula de drept comun în materia competenţei internaţionale a 

instanţelor române:  instanţa română este competentă dacă pârâtul sau unul dintre pârâţi îşi are 

domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa, sediul principal sau, în lipsă, sediul secundar sau fondul de comerţ 

pe teritoriul României.  NCPC adaugă şi o menţiune expresă menită să clarifice reglementarea actuală:  

competenţa se apreciază la data introducerii cererii de chemare în judecată. 

Art.1051 alin.(2) dă posibilitatea instanţelor române să se declare necompetente în cazul în care 

cererea de chemare în judecată a fost introdusă în România cu scopul exclusiv de a-l sustrage pe unul 

din pârâţi de la jurisdicţia domiciliului/reşedinţei ori a sediului principal/secundar, aflate în străinătate. 

Art.1052 şi Art.1053 reglementează prorogarea voluntară de competenţă în favoarea instanţei române 

şi posibilitatea de alegere a forului în materiile în care părţile pot dispune liber de drepturile lor.  În 

acest sens, NCPC reformulează dispoziţiile Art.154 din Legea nr.105/1992 şi mai instituie alte patru 

excepţii de la regula alegerii forului:  (i) prorogarea de competenţă şi în cazurile în care aceasta nu ar fi 

posibilă, dacă pârâtul nu invocă excepţia de necompetenţă până la primul termen de judecată,  (ii) 

posibilitatea instanţei române de a refuza prorogarea de competenţă când litigiul nu are o legătură 

semnificativă cu România,  (iii) când alegerea instanţei străine conduce la lipsirea în mod abuziv a 

uneia dintre părţi de protecţia pe care i-o asigură instanţa română şi  (iv) când legea aplicabilă fondului 

este legea română. 

NCPC reglementează şi condiţiile de formă ale convenţiei părţilor privind alegerea de competenţă 

(orice înscris, transmis prin orice mijloc de comunicare). 

Una din noutăţile introduse de NCPC (Art.1055) este şi instituţia forului de necesitate, potrivit căreia 

instanţa română de la locul cu care cauza prezintă o legătură suficientă devine competentă să 

soluţioneze cauza, deşi legea nu prevede competenţa instanţelor române, dacă se dovedeşte că nu este 

posibilă introducerea unei cereri în străinătate sau că nu se poate pretinde în mod rezonabil ca cererea 

să fie introdusă în străinătate (Art.1055). 

Extinderi de competenţă a instanţelor române operează, în noua reglementare a NCPC (Art.1058-

1060) şi asupra chestiunilor preliminare, a cererilor incidentale (cererea de intervenţie şi cererea 

reconvenţională), a măsurilor provizorii, conservatorii şi de executare (în actuala reglementare se 

vorbeşte doar despre măsurile asiguratorii). 

Art.1061 şi Art.1062 reglementează litispendenţa şi conexitatea internaţională, care în actuala 

reglementare sunt reglementate de Art.156 din Legea nr.105/1992.  NCPC schimbă însă regula actuală 

existentă sub acest aspect, dispunând că, în caz de litispendenţă, instanţa română poate respinge 

cererea, dacă o instanţă străină a pronunţat deja o hotărâre, ori poate suspenda procesul dacă instanţa 
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străină nu a pronunţat încă o hotărâre, în ambele ipoteze fiind însă necesar ca hotărârea să fie 

susceptibilă de recunoaştere în România. 

În ceea ce priveşte conexitatea, se prevede că instanţa română este competentă să judece, pe cale de 

conexitate şi cererea care este strâns legată de cea cu care instanţa română a fost iniţial sesizată, chiar 

dacă aceasta din urmă nu ar fi de competenţa sa. 

Art.1063 NCPC instituie şi o prevedere expresă legată de comunicarea în termen a actelor de 

procedură, prevăzând că actul este considerat în termen dacă este primit în ultima zi a termenului la o 

reprezentanţă diplomatică sau consulară română.  Formularea textului nu este însă suficient de clară 

(condiţia este ca actul „să parvină”).  În plus, textul nu se încadrează în materia regulilor de 

competenţă care fac obiect de reglementare al acestui capitol. 

(ii). Capitolul II „Dispoziţii speciale de competenţă internaţională a 

instanţelor române” 

[Art.1064-1067]  Dispoziţiile acestui capitol preiau aproape integral prevederile Art.149-

151 din Legea nr.105/1992.  Din punct de vedere al formulării, NCPC foloseşte noţiunea nouă de 

competenţă preferenţială, care desemnează actuala competenţă alternativă. 

NCPC reglementează cu titlu de noutate (i) competenţa exclusivă expresă a instanţelor române, pentru 

litigiile privind contracte încheiate cu consumatori cu domiciliul/reşedinţa în România, pentru prestaţii 

de consum curent destinate uzului personal sau familial al consumatorului şi fără legătură cu 

activitatea profesională ori comercială a acestuia, dacă furnizorul a primit comanda în România sau 

dacă încheierea contractului a fost precedată în România de o ofertă sau publicitate şi  (ii) competenţa 

preferenţială, pentru procesele privind răspunderea civilă pentru prejudiciile cauzate de produse 

originare din România. 

2.8.(b). Titlul II „Legea aplicabilă în procesul civil internaţional” 

[Art.1068-1078]  Titlul II este structurat în două capitole, care reglementează capacitatea şi 

drepturile părţilor procesului civil internaţional şi legea aplicabilă acestui proces, prin referire la legea 

forului, calificarea unei probleme ca fiind de drept procesual sau procedural, calitatea procesuală, 

probele, formalităţile de publicitate şi necesitatea supralegalizării actelor oficiale publice. 

NCPC preia, în esenţă, dispoziţiile Legii nr.105/1992, dar aduce şi unele noutăţi, cum ar fi 

reglementarea capacităţii procesuale a apatridului (Art.1068) şi a legii aplicabile formalităţilor de 

publicitate a actelor şi operaţiunilor juridice (Art.1077). 

[Impact]  Conform noii reglementări privind calificarea unei probleme deduse judecăţii ca 

fiind de drept procesual sau material, instanţa română va putea fi pusă în situaţia de a se referi şi la o 

lege străină, în analiza instituţiilor juridice care nu au corespondent în legea română, fapt care va aduce 

un plus de complexitate muncii judecătorului şi soluţionării procesului. 

(i). Capitolul I „Capacitatea şi drepturile părţilor în proces” 

[Art.1068-1072]  În plus faţă de reglementarea actuală (Art.158 din Legea nr.105/1992), 

Art.1068 NCPC stabileşte că legea română este aplicabilă şi capacităţii procesuale a apatridului, fără a 

fi necesară condiţia reciprocităţii.  De asemenea, NCPC prevede că apatridului i se aplică aceleaşi 
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facilităţi care sunt oferite şi străinului în procesul civil internaţional guvernat de legea procedurală 

română (Art.1072). 

Reglementarea condiţiei străinului în procesele din faţa instanţelor române nu suferă modificări faţă de 

reglementarea inclusă în Art.163 al Legii nr.105/1992, în ceea ce priveşte scutirile şi reducerile de taxe 

şi cheltuieli de procedură, scutirea de plată a cauţiunii şi posibilitatea numirii provizorii a unui curator 

special (Art.1069-1071). 

(ii). Capitolul II „Legea aplicabilă în materie procedurală” 

[Art.1073–1078]  Dispoziţiile NCPC privind aplicarea legii procedurale române (legea 

forului), preiau, în principiu, dispoziţiile Art.159 din Legea nr.105/1992. 

Conform noilor norme însă, legea română, care guvernează procesul, nu va putea fi aplicată în ceea ce 

priveşte instituţiile juridice care nu au corespondent în dreptul român.  Spre exemplu, instituţiile 

juridice specifice common law nu pot fi calificate prin prisma legii române.  NCPC înlătură astfel 

caracterul exclusiv al textului Art.159 din Legea nr.105/1992, în aplicarea căruia instanţa română 

sesizată cu soluţionarea unui litigiu de drept internaţional privat era îndreptăţită să califice problema 

dedusă judecăţii ca fiind de drept material sau procedural numai potrivit legii române. 

Noua prevedere introdusă de NCPC nu este suficient de clară.  Astfel, Art.1074 nu dispune care este 

modalitatea în care instanţa trebuie să procedeze atunci când este sesizată cu problema analizei unor 

instituţii juridice care nu au corespondent în legea română.  Sub acest aspect, textul ar putea fi 

completat, în sensul reglementării exprese că se va putea realiza calificarea unei instituţii juridice care 

nu are corespondent în legea română prin referire la legea care guvernează acea instituţie.  În acest 

sens, instanţa va putea obliga părţile să facă proba legii străine, dacă este una pe care instanţa nu este 

obligată (conform Art.245, Art.246 NCPC) să o cunoască din oficiu. 

În ceea ce priveşte calificarea pretenţiei deduse judecăţii (obiectul şi cauza acţiunii) şi calitatea 

procesuală, dispoziţiile Art.1075 NCPC nu aduc noutăţi faţă de Art.160 din Legea nr.105/1992, ci 

preiau aceste prevederi într-o formulare mai clară şi mai precisă. 

În privinţa probelor (mijloacele de probă, legea aplicabilă probaţiunii), Art.1076 NCPC clarifică textul 

Art.161 din Legea nr.105/1992, în sensul instituirii unor dispoziţii mai clare privind ordinea stabilirii 

legii aplicabile mijloacelor de probă pentru dovedirea unui act juridic şi forţei probante a înscrisului 

care constată încheierea unui act juridic.  Astfel, Legea nr.105/1992 prevede o alternativă în analiza 

mijloacelor de probă: forţa probantă a înscrisului care constată un act juridic şi mijloacele de probă în 

dovedirea unui act juridic sunt fie cele prevăzute de legea locului încheierii actului juridic, fie cele 

prevăzute de legea aleasă de părţi, când acestea puteau face o astfel de alegere. 

NCPC clarifică acest text de lege, prevăzând expres o anumită ordine în a decide care este legea 

aplicabilă acestor mijloace de probă şi forţei probante a înscrisului care constată un act juridic: legea 

aplicabilă în această materie va fi legea convenită de părţi, când legea locului încheierii actului juridic 

permite părţilor să facă această alegere.  Dacă fie legea locului încheierii actului juridic nu acordă 

părţilor această libertate, fie părţile nu au uzat de aceasta, atunci legea aplicabilă va fi cea a locului 

încheierii actului juridic.  Soluţia era aceeaşi şi în Legea nr.105/1992, însă aceasta se deducea dintr-o 

interpretare logică a Art.161, care să dea prioritate principiului libertăţii de voinţă a părţilor la 

încheierea unui act juridic. 
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Celelalte dispoziţii ale Art.1076 (aplicarea legii române dacă aceasta prevede posibilitatea utilizării şi a 

altor mijloace de probă sau a utilizării în plus a probei cu martori sau prezumţii, proba stării civile şi a 

puterii doveditoare a actelor de stare civilă, legea aplicabilă administrării probelor) nu suferă 

modificări faţă de dispoziţiile Art.161 alin.(3),(4),(5) din Legea nr.105/1992. 

Reglementarea legii aplicabile formalităţilor de publicitate a actelor juridice este o noutate introdusă de 

NCPC (Art.1077).  Conform reglementării Art.1077 NCPC, atât formalităţile de înregistrare şi 

publicitate, cât şi efectele acestora sunt guvernate de dreptul ţării unde operaţiunea a avut loc, iar în 

materie imobiliară, de legea locului unde este situat imobilul. 

Art.1078 NCPC preia în principiu dispoziţiile Art.162 al Legii nr.105/1992 în ceea ce priveşte 

supralegalizarea şi recunoaşterea actelor oficiale publice străine în faţa instanţelor române, 

reglementând aceeaşi procedură de supralegalizare.  Totuşi, NCPC dispune că nu numai actele 

întocmite sau legalizate de o autoritate străină pot fi folosite în faţa instanţelor române, ci şi cele 

întocmite sau legalizate de un agent public străin, extinzând astfel sfera actelor străine care pot fi 

produse în faţa instanţelor române.  Ca urmare, recunoaşterea şi utilizarea înscrisurilor dintr-un stat 

străin este şi mai mult facilitată prin aceste dispoziţii, căci persoanele interesate au posibilitatea de a 

obţine supralegalizarea acestora de la mai multe instituţii, păstrându-se regula supralegalizării acestora 

de către Ministerul Afacerilor Externe, în oricare dintre cele două situaţii. 

În ceea ce priveşte procedura de supralegalizare, Art.1078 alin.(2) din NCPC prevede o modificare, 

extinzând sfera instituţiilor care o pot efectua prin acordarea acestei prerogative şi misiunii diplomatice 

sau oficiului consular al statului român în statul de origine al înscrisului ce se doreşte a fi utilizat.  

Celelalte dispoziţii ale Art.1078 (alin.(3) şi alin.(4)) preiau dispoziţiile Art.162 alin.(3) şi alin.(4) din 

Legea nr.105/1992. 

2.8.(c). Titlul III „Eficacitatea hotărârilor străine” 

[Art.1079-1095]  Titlul III este structurat în două capitole ce reglementează recunoaşterea 

şi executarea hotărârilor  judecătoreşti, actelor notariale ori ale actelor emise de alte autorităţi 

competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. 

[Impact]  Este preluată aproape integral actuala reglementare (Art.178 din Legea 

nr.105/1992), cu câteva modificări şi reformulări neesenţiale, ce nu vor produce un impact 

semnificativ, chiar dacă au fost introduse şi o serie de noutăţi cum ar fi condiţia existenţei reciprocităţii 

pentru recunoaşterea unei hotărâri străine care stabileşte obligaţii fiscale prevăzute de legi străine 

(Art.1094 NCPC) sau posibilitatea instanţei române, care încuviinţează executarea silită pe teritoriul 

României a hotărârilor străine de condamnare la plata unei sume de bani stabilită în monedă străină, de 

a efectua conversia în moneda naţională. 

Nu se prevede calea de atac ce poate fi declarată împotriva hotărârii de soluţionare a cererii de 

recunoaştere şi încuviinţare a hotărârii străine, de unde rezultă că se aplică regula generală, potrivit 

căreia hotărârea este susceptibilă de apel, iar decizia din apel este susceptibilă de recurs, ceea ce nu ar 

reprezenta o modificare faţă de reglementarea actuală. 
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(i). Capitolul I „Recunoaşterea hotărârilor străine” 

[Art.1080-1087]  Art.1080 preia reglementarea din Legea nr.105/1992 privind 

recunoaşterea de plin drept a hotărârilor străine privind starea civilă (în formularea NCPC, „statutul 

personal”) a persoanelor şi adaugă o situaţie nouă în care această recunoaştere funcţionează: când, în 

lipsă de recunoaştere într-un stat străin, hotărârile au fost pronunţate în baza legii determinată ca 

aplicabilă conform dreptului internaţional privat român, iar aceste hotărâri nu sunt contrarii ordinii 

publice de drept internaţional privat român şi a fost respectat dreptul la apărare. 

Condiţiile recunoaşterii altor hotărâri decât cele privind starea civilă a persoanei sunt de asemenea 

preluate aproape integral din actuala reglementare; NCPC aduce o completare doar în ceea ce priveşte 

condiţia referitoare la necesitatea ca instanţa care a pronunţat hotărârea să fi fost competentă să judece 

potrivit legii statului de sediu, impunând ca atragerea competenţei instanţei străine să nu fi fost 

determinată doar de prezenţa pârâtului ori a unor bunuri ale sale fără legătură directă cu litigiul în 

statul de sediu al respectivei jurisdicţii. 

În privinţa motivelor de refuz al recunoaşterii, diferenţa faţă de reglementarea actuală este că Art.1082 

NCPC menţionează expres criteriile după care se apreciază dacă hotărârea străină este sau nu contrară 

ordinii de drept internaţional privat român: intensitatea legăturii cauzei cu ordinea juridică română şi 

gravitatea efectului produs prin hotărârea străină. 

Sunt adăugate şi două noi situaţii în care poate fi refuzată recunoaşterea: hotărârea străină este 

ireconciliabilă cu o altă hotărâre străină pronunţată anterior şi care ar putea fi recunoscută în România, 

ori a fost dată cu încălcarea dreptului la apărare. 

Un alt motiv expres de refuz al recunoaşterii este dacă hotărârea străină poate face obiectul unei căi de 

atac în statul în care a fost pronunţată (Art.1082 alin.(1) lit.g)), dispoziţie ce are însă un caracter 

redundant, în raport cu condiţia impusă de Art.1081 alin.(1) lit.a) pentru recunoaşterea hotărârii, aceea 

ca hotărârea străină să fie definitivă. 

Competenţa de soluţionare a cererii de recunoaştere rămâne aceeaşi, a tribunalului de la 

domiciliul/sediul pârâtului, Art.1084 adăugând însă că, în caz de imposibilitate de determinare a 

domiciliului/sediului pârâtului, competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti. 

În privinţa documentelor necesare pentru soluţionarea cererii de recunoaştere, Art.1085 alin.(3) NCPC 

prevede în plus doar că instanţa română poate accepta documente echivalente celor prevăzute la 

alin.(1) sau poate dispensa părţile de depunerea lor dacă apreciază că este „suficient edificată”. 

În sfârşit, NCPC mai introduce în plus şi o dispoziţie expresă binevenită în sensul că cererea de 

recunoaştere a hotărârii străine întrerupe prescripţia dreptului de a obţine executarea silită (Art.1086). 

(ii). Capitolul II „Executarea hotărârilor străine” 

[Art.1088–1095]  Capitolul privind executarea hotărârilor străine cuprinde reguli clare 

privind competenţa instanţei române de a încuviinţa executarea silită a hotărârii străine, condiţiile 

încuviinţării executării, dovada caracterului executoriu, soluţionarea cererii de încuviinţare a executării 

silite, emiterea titlului executoriu, forţa probantă a hotărârii străine, tranzacţiile judiciare, reguli care 

reprezintă, în esenţă, preluarea dispoziţiilor corespondente ale Legii nr.105/1992, operând totuşi pe 

alocuri mici modificări. 
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Art.1089 NCPC elimină condiţia expres prevăzută de Art.174 alin.(1) lit.b) din Legea nr.105/1992 

pentru încuviinţarea executării hotărârii străine, condiţie care prevede că dreptul de a cere executarea 

silită trebuie să nu fie prescris potrivit legii române. 

Art.1091 alin.(3) NCPC aduce completări în materia soluţionării cererilor de încuviinţare a executării 

hotărârii străine, introducând o dispoziţie expresă ce vizează încuviinţarea executării silite a hotărârii 

străine stabilind o obligaţie alimentară prin vărsăminte periodice, putându-se obţine încuviinţarea 

executării pentru vărsămintele scadente şi cele subsecvente.  Dispoziţia reia oarecum concepţia 

exprimată de Art.34 alin.(2) NCPC privind posibilitatea de a solicita executarea unei obligaţii de 

întreţinere sau a altei prestaţii periodice chiar înainte ca acestea să fie scadente, realizând astfel o 

consecvenţă între regulile aplicabile procesului civil naţional şi cele aplicabile procesului civil 

internaţional. 

De asemenea, alin.(4) al aceluiaşi articol introduce o altă noutate, privind executarea pe teritoriul 

României a hotărârilor străine de condamnare la plata unei sume de bani stabilite în monedă străină.  

Astfel, prin hotărârea de încuviinţare a executării silite a hotărârii străine, instanţa română va stabili de 

asemenea şi conversia în moneda naţională a sumei de plată stabilite prin hotărârea străină.  Cursul de 

schimb utilizat va fi cel din ziua când hotărârea a devenit executorie în statul unde a fost pronunţată, 

iar nu cursul de schimb din ziua când se pronunţă hotărârea de încuviinţare a executării.  NCPC mai 

stabileşte şi că, până la data conversiei, dobânda produsă de suma stabilită în hotărârea străină este 

guvernată de legea instanţei care a pronunţat-o. 

Includerea unor reguli clare cu privire la conversia sumei de plată şi actualizarea acesteia în cazul 

hotărârilor care constată obligarea la plata unor sume de bani era necesară în contextul relaţiilor 

economice transnaţionale din ce în ce mai frecvente, pentru a se evita prejudicierea drepturilor 

creditorului.  Conversia se va face pentru ziua când hotărârea a devenit executorie conform dreptului 

statului în care a fost pronunţată, deoarece în acea zi a fost stabilit cuantumul exact al sumei la plata 

căreia debitorul poate fi obligat, iar instanţa română poate încuviinţa doar executarea silită a acelui 

cuantum (pe care trebuie să îl transforme în monedă naţională pentru ca executarea silită pe teritoriul 

României să poată avea loc), la care se pot adăuga dobânzile acumulate conform legii străine, până la 

momentul la care hotărârea străină a devenit executorie în statul său de origine. 

Ulterior acestui moment la care se face conversia pentru a se stabili cuantumul în lei al obligaţiei de 

plată (debit principal şi dobânzi) şi ulterior încuviinţării executării silite, în cadrul procedurii de 

executare silită, executorul judecătoresc va putea proceda la actualizarea sumei de plată stabilită în 

hotărârea de încuviinţare, în temeiul Art.619 NCPC (avându-se în vedere faptul că executarea silită a 

hotărârilor străine se face conform normelor de executare silită prevăzute în legea română). 

2.8.(d). Titlul IV „Arbitrajul internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine” 

[Art.1096-1118]  Titlul IV al Cărţii a VII-a cuprinde două capitole ce reglementează 

procedura arbitrajului internaţional şi efectele hotărârilor arbitrale străine. 

În reglementarea actuală, dreptul comun în materia procedurii arbitrajului comercial internaţional îl 

formează normele ce reglementează arbitrajul intern, iar în materia efectelor hotărârilor arbitrale 

străine, dreptul comun îl constituie Legea nr.105/1992. 
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[Impact]  Din punct de vedere legal, spre deosebire de prevederile actuale, destul de lacunare 

în această materie, NCPC oferă o reglementare mult mai amplă, detaliind regulile de constituire a 

tribunalului arbitral, inclusiv de recuzare a arbitrilor, condiţiile de valabilitate a convenţiei arbitrale, 

procedura de desfăşurare a arbitrajului, modalitatea de stabilire a dreptului aplicabil fondului 

diferendului supus arbitrajului, condiţiile recunoaşterii si executării hotărârilor arbitrale străine.  Deşi 

materia recunoaşterii si executării hotărârilor arbitrale străine este reglementată de Convenţia de la 

New York, la care România este parte, se observă că NCPC optează pentru soluţia unei reglementări 

exprese a condiţiilor şi procedurii incidente în această materie încercând însă armonizarea acestora cu 

prevederile Convenţiei de la New York.  Noua reglementare va rezolva majoritatea incompatibilităţilor 

semnalate de doctrină între actuala reglementare prevăzută de Legea Nr.105/1992 şi textul Convenţiei 

de la New York, excepţie făcând poate menţinerea formalităţilor privind supralegalizarea sentinţei 

arbitrale şi respectiv a convenţiei arbitrale ce urmează a fi analizate pe scurt în cele ce urmează. 

Asupra sistemului judiciar român, noile dispoziţii au impact pozitiv în ceea ce priveşte activitatea 

ÎCCJ, care nu va mai judeca recursuri în materia recunoaşterii şi încuviinţării executării hotărârilor 

arbitrale străine, întrucât calea de atac aplicabilă va rămâne doar apelul, ce se va judeca de către curţile 

de apel (Art.1116 NCPC), degrevând ÎCCJ de acest tip de cauze. 

(i). Capitolul I „Procesul arbitral internaţional” 

[Art.1096-1108]  Reglementarea procesului arbitral internaţional este preluată în cea mai 

mare parte, atât ca structură cât şi din punct de vedere al fondului, din Capitolul 12 al CFEDIP fiind 

totuşi mai puţin detaliată decât legea model UNCITRAL. 

[Art.1096] În ceea ce priveşte definiţia arbitrajului internaţional, Art.1096 NCPC menţine 

prevederile Art.369 CPC detaliind domeniul de aplicare al dispoziţiilor acestui titlu .  Astfel, urmărind 

întocmai soluţia adoptată de Art.176 din CFEDIP, NCPC prevede că dispoziţiile Art.1096-1118 se 

aplică oricărui arbitraj internaţional dacă sediul instanţei arbitrale se afla în România şi cel puţin una 

din părţi nu avea, la data încheierii convenţiei arbitrale, domiciliul sau reşedinţa obişnuită, respectiv 

sediul, în România, cu excepţia cazului în care părţile au exclus prin convenţia arbitrală sau printr-un 

înscris ulterior încheierii acesteia, aplicarea acestor dispoziţii.  Cu toate acestea, se impune precizarea 

că sintagma „sediul instanţei arbitrale” este susceptibilă a produce confuzii în practică fiind de dorit ca 

prin legea de implementare a NCPC aceasta să fie înlocuită cu „locul arbitrajului”. 

[Art.1097] Art.1097 precizează expres ce fel de cauze pot face obiectul arbitrajului (cauzele 

patrimoniale care privesc drepturi asupra cărora părţile pot dispune liber, iar legea statului de la locul 

arbitrajului nu rezervă competenţa exclusivă instanţelor judecătoreşti) şi introduce interdicţia expresă 

ca un stat sau o organizaţie controlată de stat, parte a unei convenţii arbitrale, să invoce propriul său 

drept pentru a contesta arbitrabilitatea unui litigiu sau capacitatea sa de a fi parte în procesul arbitral 

(pentru o soluţie similară a se vedea Art.177 din CFEDIP). 

[Art.1098] Noile reglementări detaliază cerinţele de formă şi de fond ale convenţiei arbitrale, 

reglementări care nu se regăsesc în CPC, acestea fiind preluate din Art.178 din CFEDIP.  Astfel, în 

ceea ce priveşte forma, NCPC prezervă necesitatea formei scrise, oferind o reglementare uşor diferită 

de cea din materia arbitrajelor domestice (Art.540-541 NCPC).  Cu privire la cerinţele de fond, 

convenţia arbitrală este valabilă dacă îndeplineşte condiţiile impuse de una dintre legile următoare:  (i) 

legea stabilită de părţi;  (ii) legea care guvernează obiectul litigiului;  (iii) legea aplicabilă contractului 
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ce conţine clauza compromisorie;  (iv) legea română.  Validitatea convenţiei arbitrale nu poate fi 

contestată pe motivul nevalabilităţii contractului principal sau pentru că ar viza un litigiu care nu există 

încă. 

[Art.1099] În ceea ce priveşte numirea, revocarea şi înlocuirea arbitrilor, NCPC prevede că 

acestea se realizează conform convenţiei arbitrale sau celor stabilite de părţi ulterior, iar, în lipsă, se 

face trimitere la dispoziţiile Cărţii a IV-a din NCPC, care reglementează arbitrajul intern.  Art.1099 

stabileşte cazurile în care arbitrul poate fi recuzat, respectiv:  (i) când nu are calificarea stabilită de 

părţi;  (ii) când există o cauză de recuzare dintre cele prevăzute de regulile de procedură arbitrală 

adoptate de părţi sau, în lipsă, de arbitri;  (iii) când împrejurările induc o îndoială legitimă cu privire la 

independenţa şi imparţialitatea sa (a se vedea şi Art.179-180 din CFEDIP). 

Următoarele articole reglementează:  (i) procedura (Art.1100),  (ii) limba în care se desfăşoară 

procedura (Art.1101),  (iii) măsurile provizorii şi conservatorii (Art.1102), administrarea probelor 

(Art.1103),  (iv) competenţa tribunalului arbitral (Art.1104), dreptul aplicabil (Art.1105), hotărârea 

arbitrală (Art.1106) şi cheltuielile arbitrale (Art.1107) preluând în mare parte în termeni similari 

prevederile Art.182-189 din CFEDIP.  Astfel, se prevăd, în esenţă, următoarele aspecte: 

- părţile pot stabili direct procedura arbitrală sau prin referire la regulamentul unei instituţii de 

arbitraj ori o pot supune unei legi procedurale la alegerea lor.  Dacă părţile nu au procedat în 

acest fel, tribunalul arbitral stabileşte procedura pe calea uneia din aceste modalităţi (Art.1100); 

- ca noutate, se prevede că tribunalul arbitral poate dispune măsuri provizorii sau conservatorii la 

cererea uneia din părţi, dacă nu e stipulat contrariul în convenţia arbitrală (Art.1102); 

- este stabilită şi instanţa care poate interveni pentru soluţionarea incidentelor apărute în 

organizarea şi desfăşurarea arbitrajului şi anume tribunalul de la sediul arbitrajului, care aplică 

legea proprie, putând dispune măsuri provizorii şi conservatorii sau măsuri necesare pentru 

administrarea probelor; 

- tribunalul arbitral statuează asupra propriei competenţe fără a lua în considerare o cerere având 

acelaşi obiect, deja pendinte între aceleaşi părţi în faţa unui tribunal statal sau arbitral, cu 

excepţia cazului în care motive temeinice impun suspendarea procedurii (Art.1104); 

- dreptul aplicabil este legea stabilită de părţi sau, în lipsă, legea pe care tribunalul arbitral o 

consideră adecvată, ţinând seama de uzanţe şi reguli profesionale (Art.1105); 

- hotărârea arbitrală este scrisă, motivată şi semnată de toţi arbitrii (Art.1106 alin.2).  Această 

ultimă condiţie fiind diferită de cea reţinută de Art.189 din CFEDIP potrivit căreia este 

suficientă semnătura supraarbitrului. 

(ii). Capitolul II „Efectele hotărârilor arbitrale străine” 

[Art.1109-1118]  Efectele hotărârilor arbitrale străine sunt reglementate în NCPC în 

cuprinsul Art.1109-1118.  Spre deosebire de actuala reglementare care face trimitere la procedura de 

recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti străine, NCPC reglementează această procedură 

distinct încercând astfel a asigura o deplină concordanţă între aceste dispoziţii şi cele prevăzute de 

Convenţia de la New York.  Având în vedere directa aplicabilitate a Convenţiei de la New York, 

NCPC ar fi putut să se rezume la o simplă trimitere la dispoziţiile convenţiei (a se vedea pentru o 
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soluţie în acest sens prevederile Art.194 din CFEDIP).  Pe de altă parte, ţinând cont de rezervele 

formulate de România la Convenţia de la New York,334 apreciem justificabilă includerea unei 

reglementări exprese a condiţiilor ;i procedurilor privind recunoaşterea şi executarea sentinţelor 

arbitrale străine în România. 

[Art.1110] În acord cu prevederile Art.V.2 din Convenţia de la New York, Art.1110 NCPC 

prevede că orice hotărâre arbitrală străină poate fi recunoscută şi executată în România, dacă 

diferendul soluţionat prin acesta poate fi soluţionat pe cale arbitrală în România şi dacă hotărârea nu 

conţine dispoziţii contrare ordinii publice de drept internaţional privat român. 

[Art.1111] Competenţa soluţionării cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale 

străine corespunde cu cea prevăzută pentru soluţionarea cererii de recunoaştere şi executare a 

hotărârilor străine, ea aparţinând tribunalului în circumscripţia căruia se află domiciliul sau, după caz, 

sediul pârâtului ori, în caz de imposibilitate de stabilire a acestui domiciliu/sediu, Tribunalului 

Bucureşti. 

[Art.1112] NCPC reglementează posibilitatea ca reclamantul să poată solicita numai 

recunoaşterea hotărârii arbitrale străine pentru a invoca puterea de lucru judecat sau, când aceasta nu 

este adusă la îndeplinire în mod voluntar, învestirea ei cu formulă executorie în vederea punerii în 

executare silită pe teritoriul României. 

[Art.1113] În ceea ce priveşte documentele care trebuie ataşate cererii de recunoaştere şi/sau 

încuviinţare a executării, NCPC simplifică cerinţele prevăzute în prezent de Legea Nr.105/1992 

apropiindu-se de textul Art.IV din Convenţia de la New York.335  Cu toate acestea, se observă 

menţinerea obligaţiei de supralegalizare atât a sentinţei arbitrale cât şi a convenţiei arbitrale, în 

condiţiile Art.1078 NCPC.336 

[Art.1114] Noua reglementare prezintă expres condiţiile în care tribunalul refuză 

recunoaşterea sau executarea hotărârii arbitrale străine, reiterând cazurile prevăzute de Art.V.1 din 

Convenţia de la New York, mai exact: 

- părţile nu aveau capacitatea de a încheia convenţia arbitrală conform legii aplicabile fiecăreia, 

stabilită potrivit legii statului unde hotărârea a fost pronunţată; 

                                                      
334 Potrivit Decretului Nr.186/1961 privind aderarea Republicii Populare Române la Convenţia pentru recunoaşterea şi 
executarea sentinţelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958, Statul român a formulat următoarele rezerve:  
„Republica Populară Română va aplica Convenţia numai la diferendele rezultate din raporturi de drept contractuale sau 
necontractuale care sunt considerate comerciale de către legislaţia sa naţională.  Republica Populară Română va aplica 
Convenţia la recunoaşterea şi executarea sentinţelor date pe teritoriul unui alt stat contractant. În ce priveşte sentinţele date pe 
teritoriul unor state necontractante, Republica Populară Română va aplica Convenţia numai pe baza reciprocităţii stabilite 
prin înţelegere între părţi”. 
335 Se elimină spre exemplu cerinţa excesivă a prezentării unei dovezi privind caracterul definitiv al sentinţei arbitrale 
(Art.171 lit.a din Legea nr.105/1992). 
336 Această obligaţie a fost adeseori criticată de către doctrină care a subliniat tendinţele contradictorii întâlnite în practica 
instanţelor învestite cu recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine.  Astfel, într-un caz, Tribunalul Bucureşti a 
decis faptul că supralegalizarea unei sentinţe arbitrale pronunţate de un tribunal arbitral învestit conform regulilor de arbitraj 
ale Camerei Internaţionale de Comerţ presupunea autentificarea acesteia de către secretariatul Camerei Internaţionale de 
Comerţ, de către Ministerul francez de Justiţie, Ministerul francez de Externe şi, în final, de către Consulatul român din Paris 
(a se vedea decizia Tribunalului Bucureşti nr.5804 din 04.10.2000).  În mod evident, această interpretare contrazice litera şi 
spiritul Convenţiei de la New York. 
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- convenţia arbitrală nu era valabilă potrivit legii căreia părţile au supus-o sau, în lipsa acesteia, 

nu era valabilă conform legii statului în care hotărârea arbitrală a fost pronunţată; 

- partea împotriva căreia hotărârea este invocată nu a fost informată corespunzător cu privire la 

desemnarea arbitrilor sau cu privire la procedura arbitrală ori a fost în imposibilitate de a-şi 

valorifica propria apărare în procesul arbitral; 

- constituirea tribunalului arbitral sau procedura arbitrală au fost contrare convenţiei părţilor ori, 

în lipsa unor asemenea prevederi, au fost contrare legii locului unde a avut loc arbitrajul; 

- hotărârea priveşte un alt diferend decât cel referit în convenţia arbitrală sau este în afara 

limitelor fixate de aceasta ori cuprinde dispoziţii care exced termenilor convenţiei arbitrale.  

Totuşi, dacă dispoziţiile din hotărâre care privesc aspecte supuse arbitrajului pot fi separate de 

cele privind chestiuni nesupuse arbitrajului, cele dintâi pot fi recunoscute şi declarate executorii; 

- hotărârea arbitrală n-a devenit încă obligatorie pentru părţi sau a fost anulată ori suspendată de o 

autoritate competentă din statul în care sau după legea căruia a fost pronunţată. 

[Art.1115] În acord cu Art.VI din Convenţia de la New York, Art.1115 NCPC acordă 

tribunalului posibilitatea de a suspenda, cu sau fără depunerea unei cauţiuni, judecarea recunoaşterii şi 

executării hotărârii arbitrale străine, dacă anularea ori suspendarea acesteia a fost solicitată autorităţii 

competente din statul unde a fost pronunţată sau din statul după legea căruia a fost pronunţată. 

[Art.1116] Art.1116 prevede că hotărârea de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale 

străine se poate ataca „numai cu apel”.  Nu există deci şi recurs, ceea ce va determina o degrevare a 

rolului ÎCCJ, care în prezent este competentă să soluţioneze asemenea cauze în recurs. 

[Art.1118] În fine, NCPC prevede în mod expres faptul că tribunalul nu poate analiza sentinţa 

arbitrală pe fondul cauzei. 

3. Noul Cod Penal 

3.1. Partea generală 

3.1.(a). Titlul I „Principii generale şi limite de aplicare a legii penale” 

[Art.1-14] Reglementând principiile de aplicare a legii penale, NCP a adoptat concepţia codurilor 

penale europene, renunţând la definirea scopului legii penale prin enumerarea exemplificativă a 

valorilor sociale pe care aceasta le apără.  O altă noutate o reprezintă reglementarea expresă a 

principiilor legalităţii incriminării şi a legalităţii sancţiunilor de drept penal prin două texte distincte, ca 

principii de sine stătătoare, în acord cu prevederile Constituţiei din 1991. 

[Impact]  Impactul noilor prevederi este unul legal, care reflectă noua orientare în politica 

penală a statului, destinată a atrage o creştere a calităţii actului de justiţie.  Principiile de aplicare a 

legii penale pe care NCP le reglementează acum în mod explicit sunt de fapt aplicabile şi în prezent în 

dreptul intern, chiar în lipsa unei consacrări legale exprese în legislaţia în vigoare, pe baza interpretării 

coroborate a prevederilor Art.6 CEDO şi Art.20 alin.(2) din Constituţia României.  Totuşi, lipsa unor 

prevederi legale exprese a condus la o practică în general neunitară a organelor de urmărire penală şi 

instanţelor judecătoreşti. 
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Astfel cum se arată şi în expunerea de motive a NCP, unul dintre obiectivele urmărite prin elaborarea, 

adoptarea şi punerea în aplicare a noului act normativ este satisfacerea exigenţelor decurgând din 

prevederile legislaţiei supranaţionale în domeniul drepturilor omului la care România este parte.  Noile 

principii reglementate de NCP vor trebui, în mod obligatoriu, interpretate şi aplicate de o manieră 

concordantă cu practica şi interpretarea oferită de Curtea CEDO.  Mai mult decât atât, interpretarea 

tuturor dispoziţiilor din partea generală şi specială a NCP va trebui să se facă în sensul respectării 

principiilor generale ale reglementării, consacrate în cadrul acestui Titlu I. 

Pentru aceste considerente, ca un comentariu general aplicabil noilor dispoziții ale NCP, imperativul 

de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară şi corectă a acestora în practică poate aveam implicații 

asupra politicii de resurse umane și financiar-bugetare, prin prisma perfecţionării pregătirii 

profesionale a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi şi a personalului auxiliar, pentru 

înţelegerea şi aplicarea corectă în practică a noilor principii, cu menţiune specială pentru dispoziţiile 

Art.5 şi 6 în materia aplicării legii penale mai favorabile (care are o sferă de aplicare mai largă în 

sistemul NCP, astfel cum rezultă din analiza comparativă a prevederilor Art.5 alin.(2) NCP şi Art.13 

CP) şi noilor proceduri în materie de extrădare şi cooperare internaţională reglementate de Art.14, care 

trimite la legislaţia specială în materie. 

Din perspectiva noii reglementări a principiului aplicării legii penale mai favorabile, în practică nu va 

mai exista posibilitatea reducerii pedepsei pentru persoane aflate în curs de executare a pedepselor 

definitive cu închisoarea.  Această posibilitate există în prezent cu privire la persoanele condamnate, 

aflate în curs de executare a sancţiunii penale, la data la care intervine o lege mai favorabilă, ce 

prevede noi limite de pedeapsă pentru infracţiunea săvârşită (Art.15 CP), fiind lăsată la aprecierea 

instanței.  Dacă pedeapsa aplicată acestor persoane sub imperiul legii anterioare este mai mică decât 

maximul special prevăzut de legea nouă, mai favorabilă, s-a eliminat posibilitatea de aplicare 

facultativă a legii penale mai favorabile, NCP reglementând numai aplicarea obligatorie a legii penale 

mai favorabile.  Avem în vedere faptul că în NCP, multe dintre infracţiunile sancţionate şi în actualul 

CP dobândesc un regim sancţionator mai blând, din perspectiva minimului şi maximului special al 

pedepselor cu închisoarea. 

Astfel, deși este de așteptat ca, la intrarea în vigoare a NCP, să fie formulate un număr semnificativ de 

cereri de aplicare a legii penale mai favorabile, cu impact asupra gradului de încărcare al instanțelor 

competente să soluționeze contestația la executare337, consecinţa directă a acestei opţiuni de politică 

penală va fi reducerea numărului cererilor de aplicare a legii penale mai favorabile admise.  Pe de altă 

parte, vor trebui suportate costurile legate de executarea integrală a unor asemenea pedepse definitive, 

aplicate anterior potrivit CP, de către administraţia penitenciarelor şi a celelalte  instituţii şi autorităţi 

implicate în executarea sancţiunilor penale, în aceleași condiții ca și sub imperiul legii în vigoare.   

De asemenea, au fost introduse dispoziții de natură a permite reducerea gradului de încărcare al 

instanțelor judecătorești, cum ar fi condiționarea de autorizarea procurorului de la parchetul de pe 

lângă curtea de apel în cazul reglementat de Art.9 NCP, sau noua formulare a principiului 

subsidiarității, în Art.11 NCP. 

                                                      
337 Pentru comentarii suplimentare asupra acestui aspect, trimitem la analiza dedicată Titlului V al NCPP, secțiunea 4.2 (o). 
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(i). Capitolul I „Principii generale” 

[Art.1–2] După cum arătam mai sus, NCP a consacrat expres două principii fundamentale în 

materie penală: principiul legalităţii încriminării şi principiul legalităţii sancţiunii de drept penal.  În 

conţinutul principiului legalităţii incriminării, s-a prevăzut condiţia încriminării faptei la data la 

săvârşirii aceştia.  Similar, principiul legalităţii sancţiunilor de drept penal presupune că pot fi aplicate 

numai acele sancţiuni, măsuri educative sau de siguranţă care erau prevăzute de legea penală la data 

săvârşirii faptei. 

(ii). Capitolul II „Aplicarea legii penale” 

[Art.3–14] Urmărindu-se o punere în acord a legislaţiei noastre cu reglementările altor state din 

Uniunea Europeană şi cu tradiţiile reglementărilor din codurile penale române din 1864 şi 1936, s-a 

procedat la o reaşezare a normelor ce privesc aplicarea legii penale, fiind mai întâi tratată aplicarea 

legii penale în timp şi apoi în spaţiu.  În conţinutul lor, normele reiterează actualele prevederi ale 

Capitolului II al Titlului I CP, cu o serie de amendamente care vor fi subliniate în cele ce urmează. 

[Impact] Impactul este unul de natură legală, existând premisele aplicării legii penale mai 

favorabile, în condițiile legii, atât sub aspect substanţial cât şi sub aspect procesual (de exemplu, 

renunţarea la urmărirea penală când nu există un interes public, clasarea de către procuror, încheierea 

acordului de recunoaştere a vinovăţiei şi de negociere a pedepsei, soluţiile de achitare pronunţate de 

instanţă).338 

(a) Secţiunea 1 „Aplicarea legii penale în timp” 

[Art.3–7] Prima secţiune a Capitolului II din Titlul I cuprinde prevederi dedicate aplicării legii 

penale în timp, reglementând principiul esenţial al aplicării legii penale mai favorabile. 

[Art.5] NCP a completat dispoziţiile privind aplicarea legii penale mai favorabile în cursul 

procesului penal, în sensul că în noţiunea de „lege mai favorabilă” sunt cuprinse şi actele normative ori 

prevederile din acestea declarate neconstituţionale, precum şi ordonanţele de urgenţă aprobate de 

Parlament cu modificări sau completări, sau respinse, dacă în timpul în care ele s-au aflat în vigoare au 

cuprins dispoziţii mai favorabile. 

[Art.6] Legiuitorul a renunţat la dispoziţiile Art.15 ale CP actual care prevedeau aplicarea 

facultativă a legii penale mai favorabile în cazul pedepselor definitive.  Art.6 din NCP a reglementat 

doar aplicarea obligatorie a legii penale mai favorabile în cazul în care, după rămânerea definitivă a 

hotărârii de condamnare şi până la executarea completă a pedepsei închisorii, a intervenit o lege care 

prevede o pedeapsa mai uşoară (text identic cu reglementarea din Art.14 a actualului CP). 

(b) Secţiunea a 2-a „Aplicarea legii penale în spaţiu” 

[Art.8-14] A doua secţiune a Capitolului II din Titlul I este dedicată aplicării în spaţiu a legii 

penale. 

                                                      
338 Notăm faptul că Proiectul LPA NCP conține norme tranzitorii pentru aplicarea legii penale substanţiale.  Urmează ca 
legea de punere în aplicare a NCPP să conţină normele tranzitorii pentru aplicarea legii procesual-penale. 
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[Art.9] În NCP, reglementarea principiului personalităţii legii penale, subsidiar celui al 

teritorialităţii, a fost modificată sub trei aspecte esenţiale.  Astfel, pentru aplicarea legii penale române 

faptelor săvârşite de cetăţeni români sau persoane juridice de naţionalitate română în străinătate, au 

fost introduse cerinţa dublei incriminări (atât în legea română cât şi în legea statului unde s-a săvârşit 

fapta) pentru situaţia infracţiunilor de o gravitate mică şi medie sancţionate de lege cu închisoarea de 

cel mult 10 ani, şi cerinţa autorizării punerii în mişcare a acţiunii penale, de către procurorul general al 

parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărui rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat, sau, 

după caz, a procurorului general al parchetului de pe lângă ÎCCJ.  Această condiţie a fost prevăzută 

pentru a se evita încărcarea inutilă a rolului organelor judiciare cu cauze în care nu este oportună 

urmărirea penală sau în care instrumentarea este imposibilă și se poate traduce în reducerea gradului 

de încărcare a instanțelor judecătorești. 

[Art.10] Acest text consacră principiul realităţii legii penale, subsidiar celui al teritorialităţii, 

elementul major de noutate privind extinderea sferei sale de aplicare.  În timp ce Art.5 din actualul CP 

prevede că penală română se aplică infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului ţării numai dacă acestea 

au ca obiect siguranţa statului român, viaţa unui cetăţean român sau dacă s-a adus o vătămare gravă 

integrităţii corporale sau sănătăţii unui cetăţean român, săvârşite de un cetăţean străin sau o persoană 

fără cetăţenie, Art.10 NCP operează o extindere a sferei de aplicare a acestui principiu, dispunând că 

legea penală română se aplică tuturor infracţiunilor contra statului român, contra unui cetăţean român, 

ori a unei persoane juridice române, săvârşite în afara teritoriului ţării de către un cetăţean străin sau o 

persoană fără cetăţenie.  Prin această extindere s-a răspuns necesităţii de a reglementa situaţiile în care, 

deşi se impune intervenţia legii penale române (în special în cazul infracţiunilor de criminalitate 

organizată săvârşite în străinătate contra unui cetăţean român, ori contra statului român, chiar dacă nu 

au ca obiect viaţa sau integritatea corporală a cetăţeanului şi nici siguranţa naţională), intervenţie care 

este în prezent imposibilă, deoarece asemenea infracţiuni nu se încadrează în enumerarea expres şi 

limitativă realizată de Art.5 CP. 

[Art.11] Principiul subsidiar al universalităţii legii penale a fost reformulat în sensul de a se 

limita intervenţia şi acţiunea legii penale române infracţiunilor săvârşite în afara teritoriului României 

de către cetăţeni străini sau persoane fără cetăţenie (în afara cazurilor arătate în Art.10 din NCP), dacă 

făptuitorul se află pe teritoriul României, la următoarele cazuri: 

- când s-a săvârşit o infracţiune pe care statul român şi-a asumat obligaţia să o reprime în temeiul 

unui tratat internaţional, indiferent dacă este prevăzută ori nu de legea penală a statului pe a 

cărui teritoriu a fost comisă, respectiv,  

- când s-a cerut extrădarea sau predarea infractorului şi aceasta a fost refuzată. 

[Art.14]  Alin.(2) şi (3) ale Art.14, care tratează extrădarea, introduc ca element de noutate 

noţiunea de „predare” a unei persoane către un stat membru UE sau către tribunal penal internaţional, 

care se solicită şi se efectuează în condiţiile legii.  Această nouă procedură este distinctă de extrădare, 

putând fi acordată la solicitarea unui tribunal internaţional, în temeiul tratatelor ratificate de România 

în care sunt asumate drepturi şi obligaţii aferente, inclusiv obligaţia de predare. 
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3.1.(b). Titlul II „Formele şi modalităţile infracţiunii” 

[Art.15–52] Unul dintre principalele elemente de noutate ale reglementării din NCP priveşte modul 

de definire a instituţiei „infracţiunii”.  Deşi în majoritatea legislaţiilor penale nu există o definiţie a 

noţiunii de infracţiune, legiuitorul NCP a menţinut modelul consacrat de actualul CP, definind 

infracţiunea la Art.15, întregul titlu fiind structurat în considerarea trăsăturilor esenţiale ale infracţiunii 

prevăzute de această definiţie. 

(i). Capitolul I „Dispoziţii generale” 

[Art.15–17] Noua reglementare conţine elemente de noutate în ceea ce priveşte definirea 

infracţiunii ca fiind fapta prevăzută de legea penală, săvârşită cu vinovăţie, nejustificată şi imputabilă 

persoanei care a săvârşit-o.  S-a renunţat la menţionarea expresă a trăsăturii pericolului social al 

infracţiunii, de inspiraţie sovietică, pericolul social fiind subînţeles în cazul oricărei infracţiuni, 

întrucât legea nu incriminează arbitrar orice faptă, ci numai pe acelea care lezează sau pun în pericol 

valori sociale fundamentale.  O altă noutate este aceea referitoare la sfera conceptului de nevinovăţie, 

NCP introducând în sfera faptelor săvârşite cu vinovăţie, pe lângă faptele săvârşite cu intenţie sau din 

culpă, şi pe cele comise cu intenţie depăşită, definită ca formă mixtă de vinovăţie.  S-a consacrat 

pentru prima dată în sistemul românesc de drept penal soluţia săvârşirii infracţiunii comisive prin 

omisiune, care, aşa cum se ştie era recunoscută ca atare în doctrină şi confirmată de practica judiciară 

și a fost inclusă intenţia depăşită în noțiunea de „vinovăție”, dându-se astfel expresie legală unei 

noţiuni de asemenea recunoscute în doctrină şi practică. 

[Impact] Impactul legal al noilor prevederi constă într-o mai exactă evaluare a criteriilor de 

incriminare a faptelor  care va impune în organelor judiciare o cercetare mai atentă a circumstanţelor 

reale în care a fost comisă fapta şi a circumstanţelor personale ale făptuitorului. 

[Art.15]  După cum arătam mai sus, în noua definiţie a infracţiunii se elimină referinţa 

expresă la pericolul social al faptei, care este implicit, se reiau cele două trăsături din actuala 

reglementare - faptă prevăzută de legea penală şi vinovăţia, şi se adaugă alte două trăsături noi - 

caracterul nejustificat şi caracterul imputabil. 

 [Art.16] Dispoziţiile din NCP referitoare la vinovăţie conţin ca element de noutate precizarea 

importanţei laturii subiective în structura infracţiunii prin prevederea expresă că fapta constituie 

infracţiune numai dacă a fost săvârşită cu forma de vinovăţie cerută de legea penală (alin.(1)). 

[Art.17] Textul reglementează, cu caracter de noutate absolută, ipoteza săvârşirii infracţiunii 

comisive prin omisiune, situaţie recunoscută de doctrină şi confirmată de practica judiciară 

românească.  Acest text este inspirat de Art.11 din CPS şi cuprinde cazurile în care inacţiunea unei 

persoane este asimilată acţiunii, respectiv atunci când: există o obligaţie legală sau contractuală de a 

acţiona; ori când autorul omisiunii, printr-o acţiune sau omisiune anterioară a creat, pentru valoarea 

socială protejată o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.  Noua reglementare este pe 

deplin justificată de necesitatea respectării principiului legalităţii incriminării, iar din această 

perspectivă, legislaţia noastră penală s-a pus în acord cu majoritatea legislaţiilor europene care prevăd 

săvârşirea infracţiunii comisive prin omisiune. 
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(ii). Capitolul II „Cauzele justificative” 

[Art.18–22] Acest capitol introduce o nouă instituţie penală, aceea a cauzelor justificative, care 

sunt împrejurări care exclud cea de a doua trăsătură esenţială a infracţiunii: caracterul ei nejustificat.  

Asemenea cauze produc efecte in rem, aşa cum vom arăta în analiza fiecărei cauze justificative, în 

parte în analiza ce urmează mai jos asupra textelor. 

[Art.18] Textul introduce, în locul actualului concept de „cauze care înlătură caracterul penal al 

faptei”,) noile conceptele de „cauze justificative” şi „cauze de neimputabilitate” (analizate în cadrul 

sub-secțiunii (iii) de mai jos), ca împrejurări care înlătură cea de a doua trăsătură esenţială a 

infracţiunii: caracterul nejustificat al faptei.  Potrivit alin.(1), nu constituie infracţiune fapta prevăzută 

de legea penală, daca există vreuna dintre cauzele justificative, iar efectul cauzelor justificative se 

extinde şi asupra participanţilor (alin.(2)), astfel încât asemenea cauze operează in rem. 

[Art.19]  Textul reglementează legitima apărare, ca primă cauză justificativă, şi prezintă o 

serie de elementele de diferenţiere faţă de reglementarea actuală.  Noua reglementare se bazează pe 

recunoaşterea că, în anumite condiţii şi împrejurări, ordinea juridică poate permite oricărei persoane să 

se apere ea însăşi când este supusă unei agresiuni pentru a restabili astfel ordinea de drept încălcată 

printr-o agresiune nejustificată.  Ea produce efecte in rem, în vreme ce actualul CP reglementează 

legitimă apărare în Art.44 ca o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, întemeindu-se pe ideea de 

constrângere morală şi de imposibilitate a determinării libere a voinţei celui care ripostează şi produce 

efecte in personam.  Pentru un plus de rigoare şi adaptare la realităţile sociale, expresia „interes 

obştesc’’ din conţinutul alin.(2) al Art.44 din actualul cod este înlocuită în alin.(2) Art.19 din NCP cu 

expresia „interes general”.  Totodată, se renunţă la condiţia „pericolului grav” generat de atac din 

cuprinsul Art.44 alin( 2) din actualul CP, introducându-se condiţia proporţionalităţii apărării cu 

gravitatea atacului. 

Prezumţia legitimei apărări, prevăzută în alin.(3) al Art.19 din NCP, are o nouă redactare, dar cu un 

conţinut similar actualei prevederi, cu deosebirea că locul în care se pătrunde fără drept nu mai poate fi 

doar „delimitat prin semne de marcare’’ aşa cum prevede reglementarea din actualul CP, adăugându-se 

astfel un plus de rigoare normei juridice.  Totodată, excesul justificat de legitimă apărare, prevăzut de 

Art.44 alin.(3) din actualul CP, nu mai este reglementat în cadrul legitimei apărări, ci a fost inclus în 

categoria cauzelor de neimputabilitate (Art.26 din actualul CP).  Această reaşezare în NCP se explică 

prin aceea că efectele excesului justificat nu se produc in rem, ci in personam, deoarece excesul 

neimputabil este o cauză personală. 

[Art.20] Reglementarea stării de necesitate prezintă o serie de elemente de noutate în raport de 

prevederile actualului CP.  Astfel, se conferă acestei stări caracterul de cauză justificativă în loc de 

cauză care înlătură caracterul penal al faptei, similar dispoziţiilor Art.45.CP (alin.(1)).  Totodată, 

excesul justificat de stare de necesitate nu este inclus în categoria cauzelor justificative ci în categoria 

cauzelor de neimputabilitate, avându-se în vedere că efectele acestui exces nu se produc in rem, ci in 

personam.  În acelaşi timp, au fost înlocuiţi unii termeni sau expresii din redactarea actuală cu termeni 

sau expresii adecvate realităţilor sociale şi care aduc un plus de rigoare normei juridice (spre exemplu, 

„interes obştesc” cu „interes general” etc.). 

[Art.21] Textul introduce o nouă cauză justificativă cu denumirea de „exercitarea unui drept 

sau îndeplinirea unei obligaţii”, care nu are corespondent în actualul CP.  Prin noua reglementare s-a 
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avut în vedere revenirea la tradiţiile dreptului românesc din codurile de la 1864 (Art.225) şi 1936 

(Art.137), precum şi o armonizare a legislaţiei noastre cu cea a altor state (CPI, CPE, CPM, CPR etc.).  

Totodată, legiuitorul a avut în vedere şi faptul că necesitatea unei asemenea reglementări a fost 

semnalată de practica instanţelor de judecată339. 

[Art.22] Noua reglementare consacră libertatea persoanei de a consimţi, în anumite condiţii, să 

i se aducă atingere ori să i se pună în pericol o valoarea strâns legată de persoana sa şi privitor la care 

are dreptul să dispună.  Această nouă reglementare a fost necesară şi pentru a pune de acord legislaţia 

noastră penală cu legislaţia în materie din statele Uniunii Europene.  Prin această nouă reglementare se 

acoperă cazurile în care o persoană este pusă în situaţia de a consimţi la anumite acţiuni realizate 

asupra sa, astfel încât persoana care exercită acţiunea să nu fie trasă la răspundere.  Este cazul 

medicului care, constatând necesitatea unei intervenţii chirurgicale iminente asupra unei persoane, îi 

solicită acesteia acordul scris pentru efectuarea intervenţiei.  În actualul CP nu este prevăzută o 

asemenea cauză de înlăturare a caracterului penal al faptei, astfel încât, pentru a nu se ajunge la soluţii 

absurde, în practica judiciară actuală se invocă lipsa de vinovăţie ca element al laturii subiective, ori se 

consideră că fapta nu prezintă gradul de pericol social al unei infracţiuni, însă ambele soluţii sunt, 

evident, criticabile.  Relevant din perspectiva noii reglementări este faptul că exprimarea 

consimţământul nu va putea reprezenta o cauză justificativă în următoarele situaţii: în cazul unor valori 

sociale de care persoana nu poate dispune deoarece nu îi aparţin, ori pentru că printr-un asemenea 

consimţământ s-ar ajunge la o pierdere totală şi ireversibilă a valorii sociale, respectiv, în cazul 

infracţiunilor contra vieţii şi atunci când legea exclude efectul justificativ al consimţământului. 

(iii). Capitolul III „Cauzele de neimputabilitate” 

[Art.23-31] Capitolul III al Titlului II reglementează opt cauze de neimputabilitate, care înlătură 

cea de-a patra trăsătură esenţială a infracţiunii, imputabilitatea.  În reglementarea actuală, asemenea 

cauze aveau ca efect excluderea vinovăţiei ca trăsătură esenţială a infracţiunii.  Cauzele de 

neimputabilitate sunt situaţii sau împrejurări a căror existenţă, în momentul săvârşirii faptei au ca efect 

înlăturarea imputabilităţii acelei fapte persoanei care a săvârşit-o şi cărora un asemenea efect le este 

recunoscut de legea penală.  Cauzele de neimputabilitate au un caracter personal şi deci nu se răsfrâng 

asupra participanţilor (cu excepţia cazului fortuit).  Ele produc efecte numai faţă de persoana care a 

acţionat sub imperiul lor (in personam).  Principalele elemente de noutate în reglementarea NCP 

vizează includerea în categoria cauzelor de neimputabilitate a excesului justificat de legitimă apărare 

sau de starea de necesitate, înlocuirea termenului de „beţie” din textul actualului CP cu acela mai 

riguros de „intoxicaţie”, care reflectă mai fidel, sub aspect medico-legal, conţinutul cauzei, precum şi 

operarea, în cazul erorii, a unei distincţii între eroarea asupra elementelor constitutive ale infracţiunii şi 

eroarea asupra caracterului interzis al actului, după modelul legislaţiilor moderne din statele Uniunii 

Europene. 

[Impact] Noua reglementare este semnificativă din perspectivă teoretică, criminologică şi de 

politică penală.  Efortul, absolut necesar din perspectiva reformării sistemului juridic, de înţelegere şi 

corectă aplicare a elementelor de noutate introduse de NCP în sistemul dreptului penal românesc poate 

antrena costuri asociate perfecţionării pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor 

                                                      
339 De exemplu, Curtea Supremă de Justiţie Secţia Militară, Decizia nr.29/1997. 
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asistenţi, grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar sub aspectul cunoaşterii şi aplicării corecte a noilor 

dispoziţii legale. 

[Art.24-25] NCP revine la soluţia codului nostru penal din1936, reglementând distinct, într-un 

articol separat, constrângerea fizică de constrângerea morală.  Dincolo de această resistematizare, cele 

două texte care reglementează cele două cauze de neimputabilitate au acelaşi conţinut ca Art.46 din 

actualul CP. 

[Art.26-27] Prin această nouă reglementare s-a urmărit armonizarea legislaţiei noastre penale cu 

legislaţiile în materie ale statelor europene.  În noua concepţie, depăşirea limitelor unei apărări 

proporţionale cu gravitatea atacului, din cauza tulburării sau a temerii, nu mai este cauză justificată, ci 

devine cauză de neimputabilitate.  De asemenea, în noua redactare, organul judiciar trebuie să 

stabilească dacă datorită tulburării sau temerii făptuitorul a depăşit limitele unei apărări proporţionale 

cu gravitatea atacului, iar nu în raport cu gravitatea pericolului şi cu împrejurările în care s-a produs 

atacul (cum este în actualul CP).  Aceeaşi natură juridică de cauză de neimputabilitate a dobândit în 

NCP şi excesul determinat de starea de necesitate, aplicându-se, mutatis mutandis, consideraţiile 

anterioare. 

[Art.28] Prevederile în materia iresponsabilităţii au fost reformulate, implementându-se 

standardul controlului rezonabil asupra propriilor fapte (prin înlocuirea expresiei „nu putea fi stăpân pe 

ele” din actualul CP cu expresia „nu putea să le controleze”).  De asemenea a fost înlocuită expresia 

„alienaţiei mintale” cu expresia „boli psihice” pentru a reflecta terminologia utilizată de literatura 

medicală de specialitate. 

[Art.29] Noua reglementare reiterează prevederile  Art.44 înlocuind denumirea marginală 

„Beţia” cu „Intoxicaţia”.  Pe lângă această schimbare de denumire, din noul text a fost înlăturată 

condiţia ca făptuitorul să se fi aflat în stare de intoxicaţie completă, fiind suficient ca acesta, în 

momentul săvârşirii faptei, să nu-şi poată da seama de acţiunile sau inacţiunile sale, ori să nu poată să 

le controleze.  Este de asemenea demn de remarcat faptul că în noua redactare a textului Art.29 din 

NCP sunt mai riguros precizate cauzele intoxicării persoanei care comite fapta sub imperiul acestei 

stări. 

[Art.30] În materia erorii, noua redactare operează o distincţie între eroarea asupra elementelor 

constitutive ale infracţiunii şi eroarea asupra caracterului interzis (ilicit) al actului săvârşit, în acord cu 

legislaţia mai multor state din Uniunea Europeană.  Art.30 alin.(1),(2) şi (3) din NCP reglementează 

eroarea asupra elementelor constitutive ale infracţiunii, eroare care înlătură intenţia ca o componentă a 

laturii subiective, precum şi culpa când ea este invincibilă, în ipoteza faptelor incriminate din culpă.  

Diferit de actualul CP, se prevede expres că fapta poate să nu constituie infracţiune chiar în cazul 

necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale.  Alin.(5) al textului de lege reglementează eroarea 

asupra caracterului ilicit al faptei.  Aceasta poate fi eroare de fapt (când, de exemplu, autorul crede în 

mod greşit că săvârşeşte fapta în legitimă apărare) sau eroare de drept ( penal sau extrapenal), de pildă 

în situaţia în care făptuitorul se află într-o eroare imposibil de evitat, privind existenţa unei norme de 

incriminare, întrucât era grav bolnav, iar după ce şi-a revenit a săvârşit fapta prevăzută de legea penală. 
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(iv). Capitolul IV „Tentativa ca formă a infracţiunii” 

[Art.32-34] Capitolul IV reglementează tentativa, ca formă a infracţiunii, elementele de noutate 

referindu-se la definiţia legală a tentativei, renunţarea la unele modalităţi a tentativei existente în 

actualul CP şi pedepsirea tentativei. 

[Art.32] Spre deosebire actuala definiţie din CP („punerea în executare a hotărârii de a săvârşi 

infracţiunea”) NCP defineşte tentativa ca fiind „punerea în executare a intenţiei de a săvârşi 

infracţiunea”.  Modificarea reglementării este justificată de necesitatea de a se pune capăt 

interpretărilor diferite date în doctrină expresiei „punerea în executare a hotărârii de a săvârşii 

infracţiunea”.  Concret, în prezent unii autori consideră că tentativa nu se poate săvârşi decât cu 

intenţie directă, pentru că noţiunea de „hotărâre” folosită de legiuitor în actualul CP cuprinde numai 

această modalitate a intenţiei, cu excluderea comiterii tentativei cu intenţie indirectă.  În acelaşi timp, 

alţi autori, precum şi jurisprudenţa, au interpretat că tentativa se poate săvârşi atât cu intenţie directă 

cât şi cu intenţie indirectă.  Prin noua reglementare, legiuitorul a clarificat aceste controverse, 

prevăzând neechivoc că în cazul tentativei intenţia poate fi directă sau indirectă.  O altă noutate este 

eliminarea tentativei relativ improprie, actualmente reglementată la Art.20 alin.(2) CP, nejustificată, de 

vreme ce motivele pentru care tentativa nu a produs rezultate sunt irelevante (acestea putând fi de orice 

natură, dar independente de voinţa făptuitorului).  S-a avut în vedere că această modalitate a tentativei 

nu este reglementată nici în legislaţia altor state. 

[Art.33] Referitor la pedepsirea tentativei, NCP menţine dispoziţiile sancţionatorii din actualul 

CP, cu unica modificare că, în situaţia în care pentru infracţiunea consumată legea prevede pedeapsa 

detenţiunii pe viaţă, iar instanţa s-ar orienta spre această pedeapsă, tentativa se sancţionează cu 

pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.  Tot ca o noutate remarcăm eliminarea dispoziţiei privind 

pedepsirea tentativei săvârşite de persoana juridică (Art.21 alin.(3) din actualul CP). 

[Art.34]  Textul introduce o nouă ipoteză în care autorul faptei nu se pedepseşte (alin. (1)), 

respectiv atunci când acesta informează autorităţile de comiterea faptei, astfel încât producerea 

rezultatului să poată fi împiedicată. 

(v). Capitolul V „Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni” 

[Art.35-45] Efortul de reformare a legislaţiei penale şi abordarea diferită, modernă, a NCP în 

această materie sunt evidente din chiar titlul acestui capitol, care este „Unitatea şi pluralitatea de 

infracţiuni”, spre deosebire de CP, unde capitolul dedicat acestei materii poartă denumirea de 

”Pluralitatea de infracţiuni”.  Noua denumire este justificată de conţinutul reglementărilor din acest 

capitol, care se referă nu numai la formele pluralităţii de infracţiuni, ci reglementează şi infracţiunea 

continuată şi cea complexă, ca forme ale unităţii legale de infracţiuni.  Noua reglementare conţine 

modificări importante, într-o succesiune coerentă bazată pe o logică asemănătoare cu cea din 

reglementările altor state din Uniunea Europeană.  Astfel, s-a dat prioritate reglementării unităţii 

infracţiunii continuate şi celei complexe, iar apoi a fost reglementată pluralitatea de infracţiuni cu cele 

trei forme ale sale, prin definirea fiecăreia dintre ele, a modului de stabilire a pedepsei principale şi la 

sfârşit s-au prevăzut dispoziţii privind aplicarea pedepselor complementare, a pedepselor accesorii şi a 

măsurilor de siguranţă în cazul pluralităţii de infracţiuni. 
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(a) Unitatea infracţiunii continuate şi a celei complexe 

[Art.35] Elementul de noutate introdus de NCP în definiţia infracţiunii continuate este condiţia 

suplimentară a unităţii de subiect pasiv.  În acest mod a fost consacrată legislativ teza incompatibilităţii 

infracţiunii continuate cu pluralitatea de subiect pasiv.  Reglementarea urmăreşte înlăturarea 

dificultăţilor apărute în doctrină şi în jurisprudenţă privitoare la compatibilitatea infracţiunii continuate 

cu pluralitatea de subiecţi pasivi în cazul infracţiunilor patrimoniale.  Sub aspect terminologic, 

sintagma „element sau circumstanţă agravantă” din actualul CP a fost înlocuită cu expresia „element 

constitutiv agravant” sau „element circumstanţial agravant”, în acord cu cerinţele doctrinei penale, în 

sensul unei determinări precise a infracţiunii absorbite în conţinutul celei absorbante. 

[Art.36] Elementul de noutate se referă la stabilirea pedepsei în cazul infracţiunii continuate, 

prevăzându-se că aceasta se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu 

cel mult o treime în cazul pedepsei amenzii.  Referitor la infracţiunea complexă s-a introdus 

prevederea, inexistentă în actuala reglementare, că infracţiunea complexă se sancţionează cu pedeapsa 

prevăzută de lege pentru acea infracţiune (alin.(2)).  Alt element de noutate îl reprezintă introducerea 

regulii după căreia se stabileşte pedeapsa în cazul infracţiunii complexe praeterintenţionate, atunci 

când s-a produs numai rezultatul mai grav al acţiunii secundare, prevăzându-se că în acest caz se aplică 

pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea consumată.  Noua reglementare confirmă rezolvările 

date în practica judiciară şi în doctrina penală în asemenea situaţii. 

(b) Concursul de infracţiuni 

[Art.38] Textul reglementează concursul de infracţiuni ca primă formă a pluralităţii de 

infracţiuni, alături de care NCP prevede celelalte două forme, recidiva şi pluralitatea intermediară de 

infracţiuni, ultima fiind o recunoaştere a celor susţinute în doctrina penală şi confirmate de practica 

judiciară.  Referitor la definirea concursului real de infracţiuni, noutatea constă în precizarea că 

infracţiunile concurente sunt săvârşite „prin acţiuni sau inacţiuni distincte”.  Prin această precizare au 

căpătat reglementare legală recomandările făcute în doctrina penală în acest sens. 

[Art.39] Elementul de noutate priveşte sancţionarea concursului de infracţiuni şi rezidă în 

aceea că s-a optat, în privinţa pedepsei principale, pentru sistemul absorbţiei atunci când pentru una 

dintre infracţiuni s-a aplicat detenţiunea pe viaţă, şi respectiv sistemul cumulului juridic cu spor 

obligatoriu şi fix, atunci când pentru infracţiunile concurente s-au aplicat numai pedepse cu 

închisoarea sau amenda. 

O dispoziţie specială nou introdusă dă posibilitatea ca, în cazul mai multor infracţiuni deosebit de 

grave, instanţa să aplice pedeapsa detenţiunii pe viaţă, chiar dacă ea nu a fost stabilită pentru nici una 

dintre infracţiunile concurente (Art.39 alin.(2)).  Concluzia că NCP prevede un regim sancţionator mai 

sever decât cel din actualul CP este mai departe confirmată şi de soluţia adoptată pentru ipoteza în care 

pentru infracţiunile concurente s-a stabilit o pedeapsă cu închisoare şi una cu amendă, şi anume 

aplicarea pedepsei închisorii, la care se adaugă în întregime pedeapsa amenzii, diferit de CP, care este 

mai blând, prevăzând că, într-o asemenea situaţie, adăugarea pedepsei la pedeapsa închisorii este doar 

o posibilitate, nu o obligaţie a instanţei. 
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(c) Recidiva 

[Art.41] Recidiva, cea de a doua formă a pluralităţii de infracţiuni, are în NCP o definiţie mai 

sintetică, în care sunt cuprinse cele două modalităţi ale recidivei, respectiv, postcondamnatorie şi 

postexecutorie.  NCP renunţă la reglementarea micii recidive, ca urmare a regândirii statutului de 

recidivist, atribuibil numai persoanelor condamnate pentru o infracţiune cu un grad mai ridicat de 

pericol social şi de gravitate.  A fost modificată şi reglementarea termenilor recidivei: astfel, în NCP 

primul termen al recidivei îl constituie existenţa unei condamnări definitive la pedeapsa închisorii mai 

mare de 1 an (faţă de condamnare definitivă la pedeapsa închisorii mai mari de 6 luni, cum prevede 

actualul CP), în vreme ce al doilea termen al recidivei îl formează comiterea unei noi infracţiuni 

intenţionate sau cu intenţie depăşită, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 1 an sau mai 

mare.  Elementele de noutate constau şi în completarea ipotezei textului cu forma de vinovăţie a 

intenţiei depăşite (o modificare care dă curs recomandărilor din doctrina şi practica judiciară), precum 

şi în schimbarea limitei pedepsei închisorii prevăzute de lege pentru cea de a doua infracţiune, care în 

NCP este de „1 an sau mai mare” şi nu „mai mare de 1 an” ca în CP. 

[Art.42] NCP reglementează numai trei situaţii în care se exclude recidiva, în loc de cele cinci 

prevăzute de actualul CP.  Astfel, noua reglementare nu mai prevede că la stabilirea stării de recidivă 

nu se ţine seama de hotărârea de condamnare pentru care a intervenit reabilitarea sau de infracţiunile în 

privinţa cărora s-a împlinit termenul de reabilitare (aceste ipoteze fiind incluse în noua definiţie a 

recidivei (alin.(1)), respectiv, de infracţiunile săvârşite în timpul minorităţii (întrucât NCP a schimbat 

regimul sancţionator aplicabil minorilor, pedepsele fiind înlocuite cu măsuri educative privative sau 

neprivative de libertate, potrivit Art.144 alin.(1) şi.(2) NCP). 

[Art.43] Regimul sancţionator al recidivei prevăzut de NCP are o reglementare simplificată, 

dar este mai sever decât cel din CP.  În cazul recidivei postcondamnatorii s-a prevăzut regula 

cumulului aritmetic, iar în cazul recidivei postexecutorii s-a recurs la majorarea legală a limitelor 

speciale de pedeapsă cu jumătate.  În situaţia în care cel de-al doilea termen al recidivei este alcătuit 

dintr-un concurs de infracţiuni, se prevede un sistem diametral opus celui din actualul CP, în sensul că 

se vor aplica întâi dispoziţiile referitoare la concurs, şi abia apoi cele privind recidiva.  Acest regim de 

stabilire a pedepsei este aplicabil chiar dacă numai una dintre infracţiunile concurente se află în stare 

de recidivă, iar celelalte formează o pluralitate intermediară.  Tot prin excepţie, ca şi în cazul 

concursului de infracţiuni, s-a prevăzut posibilitatea aplicării detenţiunii pe viaţă, chiar dacă pedepsele 

stabilite sunt cu închisoare, atunci când numărul şi gravitatea infracţiunilor justifică un asemenea 

tratament. 

(d) Pluralitatea intermediară 

[Art.44] Diferit de CP, noua reglementare consacră pluralitatea intermediară ca fiind cea de a 

treia formă a pluralităţii de infracţiuni.  În rest, reglementarea diferă doar sub aspectul formulării. 

[Art.45] Elementul relevant de noutate este că NCP dispune aplicarea pedepsei accesorii în 

cazul pluralităţii de infracţiuni, iar pedeapsă accesorie are, în sistemul NCP, un conţinut mult mai larg 

decât în legea penală în vigoare. 



 

610 
 

(vi). Capitolul VI „Autorul şi participanţii” 

[Art.46-52] Instituţiile juridice ale autorului şi participanţilor la săvârşirea infracţiunii sunt 

reglementate în mod diferit în Capitolul VI din Titlul II al NCP faţă de legislaţia în prezent în vigoare.  

S-a renunţat la denumirea de „participaţie penală” din actualul CP, precum şi la procedeul normativ de 

a enumera pe autor, alături de instigator şi complice, ca participant la infracţiune, în condiţiile în care 

implicarea şi contribuţia la săvârşirea infracţiunii impune totuşi diferenţe calitative între aceste 

categorii (autorul săvârşeşte în mod nemijlocit fapta prevăzută de legea penală, în timp ce instigatorul 

şi complicele săvârşesc fapta în mod mijlocit prin autor).  O altă noutate este cea a reglementării 

exprese a coautoratului, necesitate subliniată în mod constant în doctrină şi practica judiciară. 

[Impact] Noua reglementare reflectă schimbarea şi modernizarea opţiunii de politică penală a 

legiuitorului, astfel încât impactul estimat este unul teoretic, la nivelul instituţiilor de drept penal, fără 

a antrena efecte financiare sau de resurse umane. 

[Art.46] Textul reglementează situaţia coautorilor, răspunzând nevoii de armonizare cu 

legislaţiile penale europene, dar şi realităţilor practice evocate în doctrină şi practica judiciară. 

[Art.51] O modificare relevantă este reglementarea unei noi ipoteze în care participantul nu 

este pedepsit, şi anume când acesta denunţă săvârşirea infracţiunii înainte de descoperirea faptei.  

Textul extinde noţiunea de împiedicare a consumării infracţiunii la denunţarea săvârşirii ei. 

[Art.52] Noutatea constă în reglementarea, în Art.52 alin.(1), a participaţiei improprii în cazul 

coautoratului.  Astfel, săvârşirea nemijlocită, cu intenţie, de către o persoană, a unei fapte prevăzute de 

legea penală, la care, din culpă sau fără vinovăţie, contribuie cu acte de executare o altă persoană, se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta comisă cu intenţie. 

3.1.(c). Titlul III „Pedepsele” 

[Art.53-73] În acord cu reglementările din statele Uniunii Europene, NCP a urmărit să creeze un 

sistem sancţionator flexibil şi divers, care să permită alegerea şi aplicarea unor pedepse adecvate, care 

să asigure o represiune penală proporţională cu gradul de pericol social al faptei şi cu periculozitatea 

infractorului, precum şi o modalitate eficientă de îndreptare şi reintegrare socială a infractorului.  

Totodată, în noua reglementare a pedepselor, s-a ţinut seama de inconvenientele şi dificultăţile relevate 

de jurisprudenţa penală în perioada ultimilor 20 de ani, în care starea infracţională a crescut şi s-a 

diversificat, fără să existe un sistem sancţionator adaptat acestor noi realităţi. 

[Impact] Noua reglementare oferă posibilităţi mai variate şi eficiente de individualizare a 

tratamentului sancţionator.  Din punct de vedere practic, la momentul intrării în vigoare a NCP 

serviciile de probaţiune trebuie să fie în măsură a exercita îndatoririle legate de supravegherea modului 

în care condamnatul execută obligaţiile impuse de instanţă în cazul aplicării unor pedepse cu 

suspendare, a liberării condiţionate sau chiar în cazul amânării aplicării pedepsei, inclusiv sub aspectul 

necesarului de resurse umane și bazei materiale.  De asemenea, va fi necesară perfectarea unui sistem 

flexibil de cooperare instituţională, care să permită executarea obligaţiei de a presta o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, în condiţiile stabilite de instanţă (identificarea instituţiilor 

potenţial beneficiare, a tipurilor de muncă justificate de interesul comunităţii etc.). 
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(i). Capitolul I „Categoriile pedepselor” 

[Art.53-55] În materia categoriilor pedepselor, au fost menţinute categoriile de pedepse aplicabile 

persoanei fizice în sistemul CP actual.  S-a renunţat la definirea pedepsei, a scopului acesteia, la 

dispoziţiile referitoare la regulile generale de executare a pedepselor privative de libertate, la regimul 

de detenţie şi de muncă, întrucât asemenea dispoziţii îşi au locul şi se află în legea de executare a 

pedepselor.  Legiuitorul a adoptat o altă sistematizare a categoriilor de pedeapsă, folosindu-se ca şi 

criteriu ordinea în care urmează să fie executate pedepsele.  Astfel, ordinea reglementări este 

următoarea: mai întâi pedepsele principale, apoi pedepsele accesorii, care însoţesc pedepsele principale 

şi la urmă pedepsele complementare care se execută după ce iau sfârşit pedepsele principale. 

[Art.55] În categoria pedepselor complementare a fost introdusă o nouă pedeapsă constând în 

publicarea hotărârii definitive de condamnare. 

(ii). Capitolul II „Pedepsele principale” 

[Art.56-64] Capitolul II al Titlului III reglementează pedepsele principale, respectiv, detenţiunea 

pe viaţă, închisoarea şi amenda. 

(a) Secţiunea 1 „Detenţiunea pe viaţă” 

[Art.56-59] Pedeapsa detenţiunii pe viaţă prezintă puţine noutăţi de reglementare faţă de actualul 

CP.  Pedeapsa este definită similar actualului CP, dar se modifică limita de vârstă a persoanei 

condamnate de la 60 de ani, cum este în actualul CP, la 65 de ani. 

S-a renunţat la înlocuirea obligatorie a pedepsei detenţiunii pe viaţă cu pedeapsa închisorii când 

condamnatul a împlinit vârsta de 65 de ani, lăsându-se instanţei posibilitatea de-a aprecia, în fiecare 

caz, dacă se impune sau nu o asemenea înlocuire. 

(b) Secţiunea a 2-a „Închisoarea” 

[Art.60] Textul stabileşte limitele generale, minime şi maxime, pentru pedeapsa închisorii.  

Regimul sancţionator general este, în cazul pedepselor cu închisoarea, mai blând decât în actualul CP, 

multe dintre maximele speciale reglementate de NCP fiind semnificativ reduse faţă de maximele 

speciale ale pedepsei cu închisoarea din reglementarea actuală.  Totuşi, limitele generale ale pedepsei 

cu închisoarea nu au fost modificate. 

(c) Secţiunea a 3-a „Amenda” 

[Art.61-64] Secţiunea a 3-a reglementează pedeapsa amenzii, care prezintă elemente relevante de 

noutate.  Astfel, a fost lărgită sfera de aplicare a amenzii, prin creşterea numărului infracţiunilor şi a 

variantelor acestora pentru care se poate aplica amenda ca pedeapsă unică, ori ca pedeapsă alternativă.  

Calculul amenzii, potrivit NCP, se face pe baza sistemului zilelor-amendă, care se estimează că va 

asigura o mai bună individualizare a pedepsei, atât sub aspectul proporţionalităţii exprimat în numărul 

zilelor de amendă cât şi al eficienţei prin determinarea valorii unei zile – amendă. 

Sistemul foloseşte două elemente esenţiale pentru a determina cuantumul amenzii, şi anume: numărul 

zile–amendă care reflectă gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului (acest număr 

se stabileşte pe baza criteriilor generale de individualizare) şi valoarea unei zile-amendă, care 

reprezintă suma de bani corespunzătoare unei zile–amendă ce se determină ţinând cont de situaţia 

materială a condamnatului şi de obligaţiile legale ale acestuia, faţă de persoanele aflate în grija sa. 
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[Impact] Noile prevederi concretizează o nouă filosofie de politică penală adoptată de legiuitor.  

Dispoziţiile permit o mai bună individualizare a pedepsei, în raport de circumstanţele personale ale 

făptuitorului, inclusiv atitudinea sa subiectivă faţă de executarea sancţiunii penale.  Alături de 

sancțiunile necustodiale reglementate de NCP, aceste dispoziții au potențialul de a conduce, în măsura 

în care practica le va da eficiență, la scăderea numărului de condamnări la pedeapsa închisorii cu 

executare în sistemul Administrației Penitenciarelor, cu toate consecințele financiar-bugetare și de 

resurse umane pozitive asociate. 

[Art.61] Textul prevede principiul potrivit căruia cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul 

zilelor-amendă (alin.(2) al acestui articol).  Potrivit acestui sistem, suma corespunzătoare unei zile-

amendă cuprinsă între 10 lei şi 500 lei se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă care este cuprinsă între 

30 de zile şi 400 de zile.  Numărul zilelor-amendă se stabileşte de către instanţă potrivit criteriilor de 

individualizare a pedepsei.  La stabilirea cuantumului sumei corespunzătoare unei zile-amendă instanţa 

va ţine seama şi de obligaţiile condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa.  În continuare, 

textul prevede limitele speciale ale zilelor-amendă care sunt cuprinse între 60 şi 180 de zile-amendă, 

când legea prevede pentru săvârşirea infracţiunii numai pedeapsa amenzii, respectiv, între 120 şi 140 

de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 

ani şi între 180 şi 300 de zile-amendă, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa 

închisorii mai mare de 2 ani.  Alt element de noutate constă în posibilitatea instanţei de a majora cu o 

treime limitele speciale ale zilelor amendă în cazul în care prin infracţiunea săvârşită s-a urmărit 

obţinerea unui folos patrimonial (Art.61 alin.(5)). 

[Art.62] Textul reglementează posibilitatea aplicării pedepsei amenzii cumulativ cu pedeapsa 

închisorii când prin infracţiunea săvârşită s-a obţinut un folos patrimonial.  Această prevedere este 

nouă.  Prin ea s-a urmărit să se creeze mijloace de constrângere penală mai eficiente, dar care să nu 

presupună majorarea duratei pedepsei închisorii, deoarece aceasta nu s-a dovedit eficientă în practică 

în sensul prevenirii şi combaterii unor asemenea infracţiuni.  Măsura este inspirată din legislaţia 

statelor din uniunea europeană (ex. Marea Britanie), unde s-a dovedit că uneori, constrângerile de 

ordin patrimonial contribuie la o mai bună individualizare a pedepsei şi asigură mai eficace scopul 

pedepsei în cazul infracţiunilor prin care se urmăresc foloase patrimoniale. 

[Art.63] În materia înlocuirii amenzii cu pedeapsa închisorii, noua reglementare prevede cu 

titlu general această posibilitate în cazul neîndeplinirii cu rea-credinţă de către persoana condamnată a 

obligaţiilor de plată, în tot sau în parte.  S-a urmărit să se înlăture inconvenientul actualei reglementări, 

care face posibilă înlocuirea amenzii cu închisoarea numai dacă aceasta se prevede expres în norma de 

incriminare.  Atunci când amenda neexecutată a însoţit pedeapsa închisorii, numărul zilelor-amendă 

neexecutate se înlocuieşte cu un număr corespunzător cu zile de închisoare care se adaugă la pedeapsa 

închisorii şi astfel se ajunge la o rezultantă formată numai dintr-o pedeapsă privativă de libertate.  În 

cele două situaţii ale înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, textul prevede că unei zile-

amendă îi corespunde o zi de închisoare. 

[Art.64] Textul introduce ca element de noutate posibilitatea executării pedepsei amenzii prin 

prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii.  Astfel, dacă persoana condamnată este de 

bună credinţă, însă se află în imposibilitate de a executa în tot sau în parte pedeapsa amenzii şi ea nu 

mai poate fi nici executată silit din motive neimputabile, instanţa cu consimţământul prealabil al 

inculpatului, înlocuieşte zilele de amendă cu un număr corespunzător de zile de muncă în folosul 
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comunităţii.  Munca în folosul comunităţii poate înceta dacă persoana condamnată achită suma de bani 

corespunzătoare zilelor de amendă rămase neexecutate.  În cazul în care persoana condamnată la 

muncă în folosul comunităţii nu execută obligaţia de a munci în folosul comunităţii în condiţiile 

stabilite de instanţă, ori săvârşeşte o nouă infracţiune descoperită înainte de executarea integrală a 

obligaţiei de muncă în folosul comunităţii, instanţa înlocuieşte zilele, amendă neexecutate prin muncă 

cu un număr corespunzător de zile de închisoare. 

(iii). Capitolul III „Pedepsele accesorii şi complementare” 

[Art.65-70] Capitolul III reglementează pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare.  

Noutatea reglementării vizează extinderea sferei de apreciere a judecătorului cu privire la alegerea 

pedepsei accesorii şi complementare aplicate, corelativ cu lărgirea sferei drepturilor a căror exercitare 

poate fi interzisă cu titlul de pedeapsă accesorie sau complementară.  Normele privind pedeapsa 

accesorie şi pedepsele complementare au un conţinut care este diferit, în mare măsură faţă de textele 

corespunzătoare din actualul CP, atât sub aspectul modului de aplicare, cât şi privitor la conţinutul 

propriu-zis, după cum cele două pedepse însoţesc pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cea a închisorii. 

[Art.65] În cazul detenţiunii pe viaţă, pedeapsa accesorie este reglementată asemănător cu cea 

din actualul CP şi se aplică de drept, prin efectul legii, iar sub aspectul conţinutului constă în 

interzicerea a şase drepturi (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii publice; dreptul de 

a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul străinului de-a se afla pe teritoriul 

României; dreptul de-a alege; drepturile părinteşti şi dreptul de-a fi tutore sau curator).  În situaţia în 

care pedeapsa este închisoarea, pedeapsa accesorie păstrează aceleaşi caracteristici de esenţă din 

actualul CP, însă a fost redusă sfera pedepsei accesorii obligatorii constând în interzicerea unor 

drepturi, dar în acelaşi timp a fost extinsă sfera pedepsei accesorii facultative a interzicerii exercitării 

unor drepturi, atunci când instanţa consideră necesară o asemenea interzicere. 

[Art.66] Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi prezintă două elemente 

de noutate şi anume: reducerea limitei maxime a acestei pedepse de la 10 la 5 ani şi, respectiv, 

creşterea numărului drepturilor a căror exercitare poate fi interzisă.  Raţiunea acestor modificări este 

aceea de-a oferi judecătorului posibilităţi pentru o mai bună adecvare a sancţiunii în raport cu datele 

concrete ale cauzei şi implicit de-a asigura o mai mare eficienţă tratamentului sancţionator.  Un alt 

element de noutate este acela că, în conţinutul pedepsei complementare au fost introduse o parte din 

interdicţiile care, în actualul CP, se regăsesc în materia măsurilor de siguranţă (interzicerea de-a se afla 

în anumite localităţi, expulzarea străinilor şi interzicerea de-a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă 

determinată).  Prin această reglementare s-a avut în vedere că, prin natura lor juridică, aceste interdicţii 

au mai mult caracter punitiv, urmărind în principal, restrângerea libertăţii de mişcare a persoanei şi 

numai în mod indirect, se realizează şi o înlăturare a stării de pericol şi prevenirea săvârşirii de noi 

infracţiuni. 

(iv). Capitolul IV „Calculul duratei pedepselor” 

[Art.71-73] Reglementările privind durata executării şi a computării duratei măsurilor preventive 

privative de libertate din NCP sunt asemănătoare reglementării actuale şi nu prezintă noutăţi de esenţă, 

afară de cele analizate în continuare. 

[Art.73] Textul prezintă elemente de noutate cu referire la stabilirea modului în care se 

compută pedepsele şi măsurile preventive executate în afara ţării.  Astfel, dispoziţiile Art. 73 din NCP 
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sunt aplicabile nu numai pentru infracţiunile săvârşite în condiţiile Art.9 (potrivit principiului 

personalităţii legii penale), Art.10 (potrivit principiului realităţii legii penale) sau Art.11 (potrivit 

principiului universalităţii legii penale) – aşa cum prevede şi actualul CP – ci şi în cazul infracţiunilor 

comise în condiţiile Art.8 (potrivit principiului teritorialităţii legii penale).  Totodată, computarea 

pedepselor şi măsurilor preventive executate în afara ţării va opera şi în cazul în care pedeapsa 

executată, în afara ţării, este amenda. 

(v). Capitolul V „Individualizarea pedepselor” 

[Art.74-106] Acest capitol reglementează individualizarea pedepselor, operaţiune juridică, de a 

cărei acurateţe depinde realizarea eficientă a finalităţii normei penale, şi anume sancţionarea şi 

corectarea conduitei făptuitorului. 

[Impact] Aplicarea noilor prevederi ar trebui să se reflecte într-o mai bună administrare a 

justiţiei, iar impactul financiar-bugetar ori asupra personalului se traduce în necesitatea asigurării 

perfecţionării personalului din sistemul judiciar, pentru înțelegerea și aplicarea corectă a noilor 

prevederi. 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.74] Textul reglementează criteriile generale de individualizare a pedepsei, într-o manieră 

mai riguroasă decât dispoziţiile Art.72 din actualul CP.  S-a renunţat astfel la menţionarea explicită 

drept criterii de individualizare a celor cuprinse în dispoziţiile părţii generale şi speciale a NCP, 

respectiv la cauzele care atenuează şi agravează răspunderea penală, deoarece acestea conduc la 

stabilirea limitelor între care se va face individualizarea judiciară şi cunosc reglementări specifice.  

Ceea ce interesează în acest context sunt doar elementele ce urmează a fi avute în vedere la stabilirea 

pedepsei între limitele speciale, fiind enumerate criteriile legale general aplicabile. 

(b) Secţiunea a 2-a „Circumstanţele atenuante şi 

circumstanţele agravante” 

[Art.75-79] Secţiunea a 2-a stabileşte regimul circumstanţelor atenuante şi agravante, ca 

elemente de individualizare a pedepselor. 

[Art.75] În materia circumstanţelor atenuante, dispoziţiile Art.73 şi 74 din actualul CP au fost 

resistematizate, cu unele modificări importante.  Astfel, se renunţă la reţinerea, drept circumstanţă 

atenuantă judiciară facultativă, a conduitei infractorului anterior săvârşirii faptei, ceea ce interesează 

fiind atitudinea sa subiectivă faţă de fapta comisă şi urmările acesteia.  Regimul instituit de NCP este 

astfel, mai sever decât cel al CP actual, prin aceea că se restrânge sfera situaţiilor în care pot fi reţinute 

circumstanţe atenuante. 

[Art.76] Efectele circumstanţelor atenuante cunosc o reglementare diferită, mai sintetică şi mai 

uşor de aplicat.  Se prevede astfel regula generală a deducerii cu o treime a limitelor speciale stabilite 

de lege pentru infracţiunea săvârşită, în cazul pedepsei închisorii sau amenzii, respectiv, aplicarea unei 

pedepse cu închisoarea de la 10 la 20 de ani, în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta 

săvârşită este detenţiunea pe viaţă.  Un element relevant de noutate este reprezentat de prevederile 

alin.(2), care stabilesc că beneficiul circumstanţelor atenuante (reducerea limitelor de pedeapsă) se 

acordă o singură dată, în cazul concursului de asemenea circumstanţe, înlăturând dificultăţile de 

interpretare cu care se confruntă practica. 
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[Art.77] În materia circumstanţelor agravante, se regăsesc unele nou-introduse, care denotă o 

periculozitate mai mare a infractorului (lit.c), e), h)), reglementarea fiind mai severă decât cea actuală. 

[Art.78] Sub aspectul efectelor circumstanţelor agravante însă, legea nouă este mai favorabilă, 

prevăzând aplicarea facultativă a unui spor de până la 2 ani peste maximul special al pedepsei, iar nu 

de 5 ani ca în actualul CP.  Ca şi în cazul concursului de circumstanţe atenuante (Art.76 alin.(2) NCP), 

concursul de circumstanţe agravante conduce la o singură majorare a limitelor speciale de pedeapsă 

(alin.(2) al textului). 

[Art.79] Reglementarea concursului de circumstanţe atenuante sau agravante este nouă, 

stabilindu-se regula aplicării succesive a dispoziţiilor care au ca efect reducerea sau, după caz, sporirea 

pedepsei, în ordinea stabilită de lege (alin.(1) al Art.79).  În caz de concurs între circumstanţe 

atenuante şi agravante, noul text introduce regula conform căreia se dă eficienţă mai întâi 

circumstanţelor atenuante, iar circumstanţele agravante produc efect asupra limitelor de pedeapsă 

astfel redusă. 

Sistemul de probațiune 

Instituţia probaţiunii este regândită în economia NCP în comparaţie cu prevederile legislaţiei în 

vigoare.  Dispoziţiile în această materie nu sunt sintetizate într-o secţiune unică, ci reglementarea se 

regăseşte în mai multe capitole ale Titlului V din NCP, fără ca prin aceasta instituţia să îşi piardă 

caracterul unitar.  NCP recunoaşte rolul pe care îl are probaţiunea în reformarea sistemelor de justiţie 

penală, pornind de la scopul urmărit de acesta, de a realiza mecanisme juridice care să permită 

judecătorului alegerea formei de sancţionare cea mai adecvată cazului dedus judecăţii.  Este redefinită 

astfel intervenția serviciilor de probațiune, în materii precum supravegherea infractorilor în 

comunitate, cât şi supravegherea executării altor sancțiuni sau măsuri dispuse de organele judiciare în 

timpul procesului penal. 

În prezent, atribuţiile serviciilor de probaţiune, astfel cum sunt definite de lege340 (Art.11 din O.G. 

nr.92/2000), vizează supravegherea respectării de către persoana condamnată a măsurilor (Art.863 

alin.(1) lit.a)-d) CP) sau, după caz, a obligaţiilor (Art.863 alin.(3) lit.a)-f) CP) dispuse de instanţă cu 

ocazia suspendării executării pedepsei sub supraveghere, precum şi supravegherea executării 

obligaţiilor (Art.103 alin.(3) lit.a)-c) CP) impuse minorului de către instanţă, atunci când aceasta 

dispune măsura educativă a libertăţii supravegheate. 

În cele ce urmează, am rezumat prevederile NCP din care rezultă  rolul sporit al serviciilor de 

probațiune (astfel cum va fi detaliat în cadrul analizei punctuale dedicate dispozițiilor Capitolului V). 

Un rol esenţial revine probaţiunii în materia răspunderii penale a minorului, aspecte analizate în cadrul 

sub-secţiunii 3.1 (e) de mai jos.  În faza de judecată, în cauzele cu minori, consilierii de probaţiune 

                                                      
340 În stadiul actual al legislaţiei în vigoare, probaţiunea judiciară este organizată sub autoritatea Ministerului Justiţiei, în 
cadrul căruia funcţionează Direcţia de Probaţiune, ca organism specializat, fără personalitate juridică, ce coordonează 
activitatea serviciilor de probaţiune care funcţionează pe lângă fiecare tribunal.  Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile 
serviciilor de probaţiune sunt stabilite prin legislaţie specială, respectiv, O.G. nr.92/2000, adoptată cu modificări prin Legea 
nr.129/2002, astfel cum a fost modificată prin Legea nr.123/2006.  Notăm faptul că Proiectul LPA NCP propune modificarea 
cadrului legal și alinierea acestuia cu prevederile NCP, fără a proceda, însă, la analiza respectivelor dispoziții, deoarece 
acestea nu fac obiectul analizei de față. 
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pregătesc pentru instanţă un referat (de tip psiho-social) care vine cu un plus de informaţii asupra 

inculpatului.  În cazurile în care decide, ţinând cont și de concluziile referatului de evaluare, o altă 

pedeapsă decât cea cu închisoarea, instanța încredinţează serviciului de probaţiune supravegherea 

modului în care se execută aceasta. 

În faza execuţională, serviciul de probaţiune întocmeşte, în mod obligatoriu, referate de evaluare a 

minorului infractor, în trei situaţii:  (i) pentru evaluarea respectării celor dispuse de instanţă (în cursul 

executării), în toate cazurile în care instanţa dispune asupra măsurilor educative;  (ii) dacă în cursul 

executării  instanţa intervine, datorită unei împrejurări ce ţine de îndeplinirea obligaţiilor impuse, 

asupra acestora şi modifică, ori chiar dispune încetarea executării lor, respectiv,  (iii) la terminarea 

executării măsurii educative.  Astfel cum rezultă din dispoziţiile Art.117 NCP, le revine serviciilor de 

probaţiune sarcina de a coordona stagiile de formare civică a minorilor care au săvârşit fapte prevăzute 

de legea penală (inclusiv prin colaborarea cu alte persoane fizice și juridice, de drept public sau privat 

implicate în conceperea, organizarea și implementarea acestora), precum şi o serie de alte atribuţii noi, 

cum ar fi supravegherea programului obişnuit al minorului (activităţi şcolare, sportive, educative, 

recreaţionale etc.), în baza Art.118 NCP, supravegherea îndeplinirii măsurii consemnării la sfârşit de 

săptămână, reglementate de Art.119 NCP, sau supravegherea îndeplinirii obligaţiilor impuse de 

instanţa de judecată, în condiţiile Art.121 NCP. 

În ceea ce priveşte asistarea zilnică a minorului, potrivit dispoziţiilor Art.120 NCP, serviciilor de 

probaţiune le revine sarcina de a realiza o intervenţie activă în viaţa minorului subiect al măsurii, 

concretizată în stabilirea programului zilnic al minorului și în stabilirea condiţiilor de desfăşurare a 

activităţilor acestuia, respectiv a interdicţiilor aplicabile.  Textul este imperativ atunci când vorbește 

despre „programul stabilit de serviciile de probațiune”.  De asemenea, serviciul de probațiune 

coordonează supravegherea îndeplinirii acestor măsuri. 

Cea mai importantă dimensiune a probaţiunii intervine în etapa de executare a sancţiunilor non-

custodiale.  Din perspectiva acestor sancțiuni, NCP aduce un beneficiu important în materia 

individualizării pedepsei, fiind reglementate două instituţii noi:  renunţarea la aplicarea pedepsei şi 

amânarea aplicării pedepsei.  Dintre acestea, amânarea aplicării pedepsei, alături de suspendarea 

executării pedepsei sub supraveghere şi liberarea condiţionată, astfel cum acestea sunt reglementate în 

NCP, necesită intervenția serviciilor de probațiune. 

Astfel, în ipoteza amânării aplicării pedepsei, revine serviciilor de probaţiune supravegherea 

îndeplinirii măsurilor şi obligaţiilor impuse de instanţa de judecată.  Noile măsuri de supraveghere ce 

pot fi astfel impuse în temeiul Art.85 NCP concretizează o extindere a rolului consilierilor de 

probaţiune, ce trebuie să se reflecte în legislația specială a acestui domeniu.  Astfel, acestora le revine 

rolul de a stabili programul de prezentare a persoanei cu privire la care s-a dispus măsura la serviciul 

de probaţiune competent, dar şi de a centraliza, conserva şi valorifica datele şi informaţiile comunicate 

de aceste persoane (cum ar fi datele de identificare, datele privind locul de muncă, mijloacele de 

existenţă).  Serviciile de probaţiune vor trebui astfel să efectueze vizite la domiciliul persoanei subiect 

al măsurii, să colaboreze cu instituţiile publice, dar şi de interes public, în vederea executării măsurii 

obligării la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunităţii, să deruleze programe de 

reintegrare socială, să supravegheze şi verifice îndeplinirea obligaţiilor de a se supune măsurilor de 

control, tratament sau îngrijire medicală.  Îndeplinirea noilor atribuţii de supraveghere ar putea 

presupune, în considerarea dispoziţiilor Art.85 alin.(2) lit. e), inclusiv contactarea victimei sau a 
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familiei acesteia, ori a altor persoane stabilite de instanţă, de către consilierul de probaţiune, în măsura 

în care instanţa a impus persoanei subiect al măsurii o obligaţie de a nu comunica, pe durata 

termenului de supraveghere, cu asemenea persoane. 

Atribuţiile serviciilor de probaţiune se exercită, de o manieră similară, în situaţia în care instanţa 

dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere (Art.91 şi următoarele NCP), precum şi în 

cazul liberării condiţionate (Art.99 şi următoarele NCP).  De asemenea, pe durata supravegherii, în 

raport de datele care i-au fost comunicate privitor la respectarea măsurilor şi obligaţiilor de către 

condamnat, precum şi la cele direct constatate prin persoana care a exercitat supravegherea, serviciul 

de probaţiune are obligaţia să sesizeze instanţa atunci când au intervenit motive care justifică 

modificarea obligaţiilor impuse de instanţă, ori încetarea executării unora dintre acestea, precum şi 

atunci când persoana supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile 

stabilite, obligaţiile ce îi revin. 

Întregul sistem al obligaţiilor impuse de instanţă şi care fac obiectul supravegherii exercitate de 

serviciile de probaţiune este unul flexibil, adaptabil în permanenţă conduitei condamnatului, în scopul 

reintegrării sale sociale, iar rolul consilierului de probaţiune este semnificativ, prin prisma faptului că 

acesta are calificarea necesară pentru a realiza intervenţia recuperativă pe care legiuitorul o are în 

vedere. 

[Impact] Alături de impactul legal pozitiv, tradus în creşterea calităţii actului de justiţie sub 

aspectul individualizării pedepselor şi favorizarea reintegrării sociale a infractorului, remarcăm o 

creştere atât cantitativă, cât şi calitativă a rolului şi atribuţiilor serviciilor de probaţiune, care poate 

antrena redefinirea politicilor financiar-bugetare și de resurse umane, în măsura necesară exercitării 

eficiente a acestor prerogative de serviciile de probațiune, corespunzător realizării scopului urmărit de 

legiuitor prin noua reglementare. 

(c) Secţiunea a 3-a „Renunţarea la aplicarea pedepsei” 

[Art.80-82] Secţiunea a 3-a a capitolului dedicat individualizării pedepsei reprezintă o inovaţie 

în sistemul dreptului penal român.  Se introduce astfel o instituţie juridică nouă, renunţarea la aplicarea 

pedepsei, ca instrument la dispoziţia judecătorului, în acele situaţii în care apreciază că aplicarea sau 

executarea unei pedepse ar risca să producă mai mult rău decât să ajute la recuperarea inculpatului. 

[Impact] La nivel de reglementare, noile prevederi denotă preocuparea statului pentru evitarea 

traumelor condamnării în acele cazuri în care aceasta nu este absolut necesară, în scopul reintegrării 

sociale a inculpatului, şi estimăm că impactul noilor prevederi va consta într-o eficientizare a actului 

de justiţie.  De asemenea, noua reglementare naşte posibilitatea reducerii costurilor suportate de stat în 

legătură cu executarea pedepselor în cazurile vizate. 

[Art.80] Noua instituţie constă în dreptul recunoscut instanţei de judecată de a renunţa definitiv 

la stabilirea şi aplicarea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de comiterea unei infracţiuni, 

pentru îndreptarea căreia, ţinând seama de infracţiunea săvârşită, de persoana infractorului şi de 

conduita avută de acesta anterior şi ulterior comiterii faptei, este suficientă aplicarea unui avertisment 

(Art.81). 

[Art.81] Avertismentul serveşte la conştientizarea inculpatului cu privire la consecinţele 

comportamentului său viitor, în scopul prevenirii conduitei infracţionale viitoare. 
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[Art.82]  Efectele aplicării acestei măsuri de individualizare constau în inaplicabilitatea 

oricăror decăderi, interdicţii sau incapacităţi.  Măsura nu produce efecte asupra dispoziţiilor civile sau 

măsurilor de siguranţă stabilite prin hotărâre definitivă. 

(d) Secţiunea a 4-a „Amânarea aplicării pedepsei” 

[Art.83-90] O altă inovaţie introdusă de NCP în sistemul dreptului penal român, măsura constă în 

stabilirea unei pedepse pentru o persoană găsită vinovată de săvârşirea unei infracţiuni şi amânarea 

temporară a aplicării acesteia, atunci când pedeapsa concret stabilită este amenda sau închisoarea de 

cel mult 2 ani iar instanţa apreciază, ţinând seama de persoana infractorului şi de conduita avută de 

acesta anterior şi ulterior comiterii infracţiunii, că în raport cu situaţia personală a inculpatului, 

aplicarea imediată a unei pedepse nu este necesară, dar se impune supravegherea conduitei sale pentru 

o perioadă fixă de 2 ani. 

[Impact] Ca şi în cazul renunţării la aplicarea pedepsei, introducerea posibilităţii de a amâna 

aplicarea pedepsei denotă preocuparea statului pentru reintegrarea socială a inculpatului, care apare 

mai importantă decât rolul punitiv al sancţiunii penale şi va duce la creşterea calităţii actului de 

justiţie..  În acelaşi timp, având în vedere rolul major ce revine serviciului de probaţiune în 

implementarea acestei măsuri, se poate estima necesitatea alocării de resurse financiare pentru 

asigurarea infrastructurii şi personalului necesar îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege. 

[Art.83] Textul stabileşte condiţiile în care se poate dispune măsura, care vizează atât 

gravitatea faptei săvârşite (de mică gravitate), cât şi circumstanţele personale ale inculpatului. 

[Art.84] Comportamentul persoanei care a beneficiat de prevederile legale va fi monitorizat pe 

durata unui termen de încercare de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus 

renunţarea la aplicarea pedepsei. 

[Art.85] Judecătorul are la îndemână o paletă largă de posibilităţi atunci când stabileşte 

obligaţiile ce incumbă persoanei vinovate.  S-a consacrat şi obligaţia legală de a îndeplini integral 

dispoziţiile de natură civilă ale hotărârii judecătoreşti, cu cel puţin 3 luni anterior expirării termenului 

de supraveghere (alin.(5)).  Rolul esenţial în monitorizarea respectării acestor obligaţii revine 

serviciilor de probaţiune. 

[Art.86] Fără corespondent în CP, articolul reglementează modul în care se realizează 

supravegherea condamnatului pe durata termenului de supraveghere, precum şi sarcinile care revin 

serviciului de probaţiune şi a altor organe abilitate de lege. 

[Art.88] Pe durata termenului de supraveghere, măsura de individualizare a pedepsei poate fi 

revocată, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni intenţionate, dar şi în cazul neexecutării obligaţiilor 

civile341. 

[Art.89] Anularea măsurii poate fi dispusă în cazul în care se constată ulterior că nu erau 

îndeplinite condiţiile legale pentru aplicarea acesteia. 

                                                      
341 Din această perspectivă, va reveni Curții Constituționale rolul de a elabora o nouă jurisprudență care să reflecte evoluția 
legislativă realizată de NCPP.  Avem în vedere practica actuală a Curții și, în special, Decizia nr.463/1997, Monitorul Oficial, 
Partea I nr.53 din 06.02.1998. 
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[Art.90] Sub aspectul efectelor amânării aplicării pedepsei, acestea se concretizează, sub 

condiţia respectării întocmai a obligaţiilor stabilite pe durata termenului de supraveghere, în 

inaplicabilitatea oricăror decăderi, interdicţii sau incapacităţi.  Măsura nu produce efecte asupra 

dispoziţiilor civile sau măsurilor de siguranţă stabilite prin hotărâre definitivă. 

(e) Secţiunea a 5-a „Suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere” 

[Art.91-98] Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere a fost introdusă pentru 

prima dată în CP prin Legea nr.104/1992, inspirată din modelul francez al suspendării executării cu 

punerea la încercare, ca modalitate specifică a probaţiunii.  NCP păstrează în mare parte, structura de 

reglementare a acestei instituţii din actualul CP, însă cu unele elemente de noutate, pe care le vom 

analiza mai jos.  În plus, menţionăm că NCP a renunţat la alte două mijloace de individualizare 

asemănătoare prevăzute de CP şi anume: suspendarea condiţionată a pedepsei şi executarea pedepsei la 

locul de muncă, care nu se mai regăsesc în noua lege procedurală.  Din perspectiva elementelor de 

noutate, caracteristica de bază a suspendării executării pedepsei constă în prestarea unei munci 

neremunerate în folosul comunităţii, cu acordul condamnatului.  Suspendarea executării pedepsei sub 

supraveghere nu are ca efect intervenirea reabilitării de drept la expirarea termenului de supraveghere, 

ci reabilitarea va putea fi acordată conform dreptului comun, iar termenul de reabilitare va curge de la 

momentul împlinirii termenului sub supraveghere.  În sfârşit, efectele suspendării se vor produce 

numai dacă se va constata executarea integrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de 

condamnare, cu excepţia cazului în care se face dovada imposibilităţii obiective a îndeplinirii lor. 

[Impact] Prin noua reglementare se va asigura pe de o parte, o mai eficientă realizare a scopului 

pedepsei pentru condamnat şi societate, iar pe de altă parte, o protecţie mai eficientă a victimelor 

infracţiunii, pentru că producerea efectelor suspendării este condiţionată de executarea integrală de 

către condamnat a obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. 

[Art.91] Condiţiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere sunt separate în două 

categorii:  condiţii pozitive şi condiţii negative.  Condiţiile pozitive vizează  (i) lipsa unei condamnări 

anterioare la pedeapsa închisorii mai mare de 1 an, cu excepţia condamnărilor pentru fapte 

dezincriminate, amnistiate, săvârşite din culpă sau pentru care a intervenit reabilitarea,  (ii) exprimarea 

acordului inculpatului de a presta o muncă în folosul comunităţii şi  (iii) aprecierea instanţei, pe baza 

criteriilor prevăzute de lege, că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executare.  Condiţiile negative 

prevăzute de acelaşi text vizează natura pedepsei aplicate (amenda), respectiv, cooperarea şi buna-

credinţă a inculpatului pe durata urmăririi penale şi a judecăţii, precum şi aplicarea, cu privire la 

persoana inculpatului, a măsurii de individualizare a pedepsei constând în amânarea aplicării acesteia, 

care să fi fost ulterior revocată.  În cazul în care pedeapsa închisorii este însoţită de pedeapsa amenzii 

aplicate pentru că infractorul a urmărit obţinerea unui folos patrimonial, amenda se execută chiar dacă 

executarea pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere.  Noul text prevede expres obligaţia 

instanţei de a prezenta în considerentele hotărârii motivele pe care s-a întemeiat condamnarea şi cele 

care au determinat suspendarea executării pedepsei, şi să-l atenţioneze pe condamnat asupra conduitei 

sale viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni, ori nu va respecta 

măsurile de supraveghere sau nu va executa obligaţiile ce îi revin pe durata termenului de 

supraveghere. 
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[Art.92] Spre deosebire de actualul CP, care, în Art.862, prevede termenul de încercare compus 

din cuantumul pedepsei închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp, stabilit de instanţă, 

între 2 şi 5 ani, NCP stabileşte că termenul de supraveghere este reprezentat de durata suspendării, care 

este cuprinsă între 2 şi 4 ani, dar nu mai puţin decât durata pedepsei aplicate, cu precizarea că acest 

termen se calculează de la data rămânerii definitive a hotărârii. 

[Art.93] Noul text prevede aceleaşi măsuri de supraveghere ca şi cele din Art.863 din actualul 

CP, la care s-a adăugat măsura că acel condamnat să primească vizitele consilierului de probaţiune 

însărcinat cu supravegherea sa.  În schimb, obligaţiile pe care instanţa le poate impune condamnatului 

pe durata termenului de supraveghere conform NCP sunt, în mare parte, altele decât cele prevăzute în 

Art.863 alin.(3) din actualul CP.  Dintre cele mai importante obligaţii nou-reglementate menţionăm 

obligaţia condamnatului de-a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă 

cuprinsă între 60 – 180 de zile, în condiţiile prevăzute de instanţă, exceptând cazul în care el nu poate 

presta o asemenea muncă din cauza stării de sănătate. 

[Art.94] Articolul referitor la supravegherea condamnatului, fără corespondent în CP, 

reglementează modul în care se realizează supravegherea condamnatului pe durata termenului de 

încercare, sarcinile care revin serviciului de probaţiune şi a altor organe abilitate de lege.  Pentru a 

garanta eficienţa supravegherii efectuate prin serviciul de probaţiune, textul prevede obligaţia acestui 

serviciu de a sesiza instanţa atunci când au intervenit motive care justifică fie modificarea obligaţiilor 

impuse de instanţă, fie încetarea executării unora dintre acestea, sau când persoana supravegheată nu 

respectă măsurile de supraveghere, ori nu execută, obligaţiile ce îi revin, respectiv, persoana 

supravegheată nu a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărâre, cel mai târziu cu 3 luni înainte de 

expirarea termenului de supraveghere. 

[Art.95] Pentru situaţia în care, pe durata termenului de supraveghere, intervin motive care 

justifică impunerea unor noi obligaţii, ori, după caz, sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a 

obligaţiilor existente, textul prevede obligaţia instanţei de a modifica în mod corespunzător aceste 

obligaţii pentru a-i asigura condamnatului şanse mai mari de îndreptare, sau de-a dispune încetarea 

executării a celor obligaţii care nu mai sunt necesare. 

[Art.96] Cazurile în care se revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere sunt 

aceleaşi ca şi în actualul CP, cu excepţia unui nou caz prevăzut de Art.96 alin.(3), şi anume când 

pedeapsa amenzii care a însoţit pedeapsa închisorii nu a fost executată şi a fost înlocuită cu pedeapsa 

închisorii.  În această ipoteză instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei la care se 

adaugă pedeapsa închisorii care a înlocuit amenda. 

[Art.98] Reglementarea efectelor suspendării executării pedepsei sub supraveghere este diferită 

de cea din actualul CP.  Astfel, dacă până la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu a 

săvârşit o nouă infracţiune, nu s-a dispus revocarea suspendării şi nu s-a descoperit o cauză de anulare, 

pedeapsa se consideră executată.  Aşadar, la expirarea termenului de supraveghere condamnatul nu 

mai este reabilitat de drept, reabilitarea putând fi obţinută numai urmându-se procedura de drept 

comun a reabilitării judecătoreşti. 
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(f) Secţiunea a 6-a „Liberarea condiţionată” 

[Art.99-106] Reglementarea liberării condiţionate în NCP prezintă o serie modificări 

importante faţă de reglementarea actuală, atât în ceea ce priveşte sistematizarea materiei, cât şi 

referitor la condiţiile de acordare şi la implicarea activă a statului, prin consilierii de probaţiune, în 

asigurarea integrării sociale a condamnatului şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către acesta.  

Sub aspectul sistematizării, în structura NCP liberarea condiţionată este reglementată în capitolul 

aferent individualizării pedepsei, spre deosebire de concepţia actualului CP, care a plasat aceeaşi 

instituţie în capitolul referitor la pedepsele principale aplicabile persoanei fizice.  Această nouă 

poziţionare a liberării condiţionate este pe deplin justificată de natura juridică a acestei instituţii, care 

este aceea de mijloc de individualizare a pedepsei în cursul executării acesteia.  În ceea ce priveşte 

condiţiile de acordare, în noua reglementare s-a renunţat la dispoziţiile care stabilesc regimuri 

diferenţiate de acordare a liberării după cum condamnatul este femeie sau bărbat, ori după cum 

infracţiunea a fost săvârşită cu intenţie sau din culpă.  Noua reglementare s-a apropiat de cea 

europeană, promovând teza acordării liberării condiţionate în principal pe baza conduitei dovedite de 

condamnat în cursul executării. O altă caracteristică a noii reglementări este aceea că liberarea 

condiţionată nu este un drept recunoscut al condamnatului de a nu executa integral pedeapsa, ci un 

instrument juridic prin care instanţa poate constata că nu mai este necesară continuarea executării în 

regim de detenţie până la termen, în cazurile în care condamnatul demonstrează prin conduita sa că a 

făcut progrese în vederea integrării sociale şi că prezintă garanţii că nu va repeta comiterea de 

infracţiuni, iar liberarea sa anticipată nu este un pericol pentru societate.  Privitor la etapa recuperării 

după liberare, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani, iar în cazul în care 

pedeapsa rămasă de executat este de 2 ani sau mai mare, se prevăd pentru condamnat, pe lângă 

obligaţia de a nu săvârşi alte infracţiuni, o serie de alte obligaţii care au ca scop reintegrarea celui 

condamnat în viaţa socială, a căror îndeplinire este supravegheată de serviciile de probaţiune. 

[Impact] Prin noua reglementare, în special prin dispoziţiile referitoare la implicarea activă şi 

calificată a statului, prin consilierii de probaţiune, este de aşteptat să se asigure mai eficient integrarea 

socială a celor condamnaţi şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni de către aceştia.  Dată fiind 

stabilirea de noi atribuții pentru serviciile de probaţiune în legătură cu supravegherea pe perioada 

liberării condiţionate, semnalăm oportun a se cuantifica resursele necesare, din punct de vedere 

material și uman, inclusiv din perspectiva perfecţionării pregătirii profesionale, pentru aplicarea 

corectă și eficientă a noilor prevederi legale. 

[Art.99] Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă sunt în mare parte 

aceleaşi cu cele prevăzute de actualul CP.  Noutatea constă în accentul pus pe conduita condamnatului 

pe durata executării pedepsei, întrucât numai prin urmărirea comportamentului acestuia de zi cu zi se 

pot evalua progresele sale în procesul de reeducare, iar condamnatul, cunoscând acest reper, este 

interesat şi motivat să facă dovada unei bune conduite.  Aşa se explică prevederea expresă a condiţiilor 

din Art.99 alin.(1) lit.b), c) şi d) din NCP.  În privinţa condiţiilor referitoare la pedeapsa închisorii, 

fracţiunea de pedeapsă care se cere a fi executată de condamnat nu mai este diferenţiată după cum 

infracţiunea care a determinat condamnarea a fost săvârşită cu intenţie sau din culpă, avându-se în 

vedere că forma de vinovăţie a fost valorificată anterior, în operaţiunea de individualizare a pedepsei, 

şi se reflectă deja în alegerea şi proporţionalizarea pedepsei, nemaiputând reprezenta şi un criteriu de 

diferenţiere în acordarea liberării condiţionate.  Totodată, s-a renunţat la dispoziţiile din actualul CP, 
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care stabileau regimuri diferite de acordare a liberării condiţionate între femei şi bărbaţi, după criterii 

de vârstă, urmărindu-se reglementarea unui regim unic care să aibă drept criteriu unic durata executării 

pedepsei.  NCP promovează condiţia că persoana condamnată să se afle în executarea pedepsei în 

regim semideschis sau deschis, tocmai datorită accentului pus pe urmărirea conduitei condamnatului în 

cursul executării. 

[Art.100] Ca şi în cazul detenţiei pe viaţă, în aceeaşi logică subliniată în partea introductivă, au 

fost prevăzute expres şi în cazul închisorii condiţiile ca persoana condamnată să-şi fi îndeplinit 

obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare (cu excepţia situaţiilor când se dovedeşte 

imposibilitatea îndeplinirii lor) şi formarea convingerii instanţei că persoana condamnată s-a îndreptat 

şi se poate reintegra în societate (alin.(1) lit.c) şi lit.d)). 

[Art.101] Textul reglementează măsurile de supraveghere şi obligaţiile ce pot fi impuse pentru 

acordarea liberării condiţionate.  Pe durata termenului de supraveghere, pentru ipoteza în care restul de 

pedeapsă rămas neexecutat la data liberării este de 2 ani sau mai mare, noua reglementare prevede un 

set de măsuri care trebuie respectate de către condamnat (să se prezinte la serviciul de probaţiune la 

datele fixate; să primească vizitele persoanei desemnate cu supravegherea; să anunţe, în prealabil orice 

schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de 

muncă; să comunice informaţii şi documente de natură să permită controlul mijloacelor sale de 

existenţă), precum şi un set de obligaţii care pot fi dispuse de instanţă şi care au ca scop reacomodarea 

condamnatului cu viaţa în colectivitate şi care să asigure reintegrarea lui socială (să urmeze un curs de 

pregătire şcolară, ori de o calificare profesională; să frecventeze unu sau mai multe programe de 

reintegrare socială derulate de serviciul de probaţiune; să nu părăsească teritoriul României sau să nu 

se afle în anumite locuri; să nu comunice cu victima, ori cu membrii familiei acesteia; să nu conducă 

anumite vehicule; să nu deţină sau să folosească arme). 

[Art.102] Textul stabileşte obligaţiile şi competenţele serviciului de probaţiune, precum şi a 

organelor abilitate în activitatea de supraveghere a condamnatului.  Pe durata supravegherii, în raport 

de datele care i-au fost comunicate privitor la respectarea măsurilor şi obligaţiilor de către condamnat, 

precum şi la cele direct constatate prin persoana care a exercitat supravegherea, serviciul de probaţiune 

are obligaţia să sesizeze instanţa atunci când au intervenit motive care justifică modificarea obligaţiilor 

impuse de instanţă, ori încetarea executării unora dintre acestea, precum şi atunci când persoana 

supravegheată nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută, în condiţiile stabilite, obligaţiile 

ce îi revin. 

[Art.103] Textul reglementează soluţiile pe care instanţa le poate dispune în cazul în care este 

sesizată privitor la necesitatea impunerii unor noi obligaţii, diminuării, ori încetării acestora, pentru, 

condamnat, în cursul supravegherii. 

[Art.104] Sancţiunea revocării liberării condiţionate, reglementată distinct, intervine în situaţiile 

expres şi limitativ prevăzute de lege (când pe durata supravegherii persoana condamnată nu respectă, 

cu rea credinţă, măsurile de supraveghere sau nu execută obligaţiile impuse; când după acordarea 

liberării condiţionate cel condamnat a săvârşit o nouă infracţiune care a fost descoperită în termenul de 

supraveghere şi pentru care s-a pronunţat o condamnare la pedeapsa închisorii chiar după expirarea 

acestui termen), renunţându-se la revocarea facultativă a liberării condiţionate, prevăzută de actualul 

CP. 
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[Art.105] Anularea liberării condiţionate reprezintă o instituţie juridică nou-introdusă, care 

devine aplicabilă în situaţia în care pe parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana 

condamnată mai săvârşise o infracţiune până la acordarea liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa 

închisorii, chiar după expirarea acestui termen. 

[Art.106] Textul este aproape identic cu cel din actualul CP, cu adăugarea unei noi condiţii de 

îndeplinit pentru ca pedeapsa să se considere executată la expirarea termenului de suspendare, şi 

anume: ca până la expirarea termenului de supraveghere să nu se fi dispus revocarea sau anularea 

liberării condiţionate. 

3.1.(d). Titlul IV „Măsurile de siguranţă” 

[Art.107-112] NCP menţine caracterul preponderent preventiv al măsurilor de siguranţă, ca 

sancţiuni de drept penal.  Astfel, ca şi în reglementarea actuală, măsurile de siguranţă se pot lua numai 

în situaţia în care s-a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală şi nejustificată, ce relevă existenţa unei 

stări de pericol.  În considerarea caracterului şi scopului acestora, NCP modifică regimul unora dintre 

măsurile de siguranţă prevăzute de actuala reglementare, eliminând interdicţia de a se afla în anumite 

localităţi, expulzarea străinilor şi interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, 

care, în considerarea caracterului lor preponderent punitiv, sunt preluate în conţinutul pedepsei 

complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, apreciindu-se că acestea urmăresc în principal 

restrângerea libertăţii de mişcare, şi numai indirect datorită acestui efect înlăturarea stării de pericol. 

[Impact] În considerarea celor de mai sus, impactul modificărilor introduse de NCP cu privire 

la măsurile de siguranţă este  legal, la nivel teoretic, fără un impact semnificativ asupra politicilor 

bugetare și de resurse umane. 

[Art.107] NCP aduce completări condiţiilor generale în care se pot lua măsurile de siguranţă, 

consolidând în acest fel caracterul lor preventiv.  Măsurile de siguranţă se pot lua dacă sunt îndeplinite 

următoarele condiţii: (a) făptuitorul a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală; (b) nu există niciuna 

din cauzele justificative care înlătură caracterul penal al faptei; ( c) din săvârşirea faptei să rezulte o 

stare de pericol ce ar putea conduce la săvârşirea de noi fapte de penale de către aceeaşi persoană; (d) 

înlăturarea stării de pericol se poate realiza doar prin aplicarea măsurilor de siguranţă. 

[Art.108] Aşa cum menţionam mai sus, în NCP nu mai regăsim acele măsuri apreciate ca având 

mai mult un caracter sancţionator şi mai puţin unul preventiv, precum interzicerea de a se afla în 

anumite localităţi, expulzarea străinilor şi interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă 

determinată. 

[Art.109] Conţinutul măsurilor de siguranţă cu caracter medical a fost modificat şi completat.  În 

reglementarea în vigoare starea de pericol este generată de „o boală cronică ori intoxicarea cronică prin 

alcool, stupefiante sau alte asemenea substanţe”, în timp ce în NCP cauza generatoare este desemnată 

printr-o sintagmă cu o sferă mult mai largă „boală, inclusiv cea provocată de consumul cronic de 

alcool sau de alte substanţe psihoactive”.  De asemenea, NCP aduce o serie de modificări în ceea ce 

priveşte durata măsurii, pe care le considerăm a fi în acord cu scopul acestor măsuri.  Astfel, NCP 

prevede că măsura de siguranţă a obligării la tratament medical se poate dispune până la „însănătoşire 

sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol”.  Totodată, notăm că au fost 

eliminate dispoziţiile privind posibilitatea luării acestei măsuri cu caracter provizoriu pe durata 

urmăririi penale sau a judecăţii, rezolvarea acestor situaţii fiind de domeniul dreptului procesual penal. 
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[Art.112] NCP introduce în o excepţie de la regula confiscării bunurilor folosite sau destinate 

pentru a fi folosite în orice mod la comiterea faptei penale.  Astfel, măsura nu se aplică în cazul 

faptelor săvârşite prin presă, soluţie pe care o apreciem ca fiind în acord cu scopul acestei măsuri, 

întrucât starea de pericol rezultă dintr-un act intelectual, constând într-un abuz de drept – libertatea de 

conştiinţă, pe de-o parte, iar pe de altă parte potrivit reglementărilor în vigoare şi organizării 

domeniului mass-media scopul utilizării acestor bunuri nu poate fi acela de a săvârşi fapte penale. 

3.1.(e). Titlul V „Minoritatea” 

[Art.113-134] Anumite aspecte în materia reglementării regimului minorităţii din NCP se 

înscriu într-o direcţie absolut novatoare, preluând reglementări din sisteme de drept străine.  Modificări 

majore au fost aduse în materia regimului sancţionator aplicabil minorilor, renunţându-se expres la 

pedepse în favoarea măsurilor educative, şi acestea fundamental diferite de cele reglementate de CP, 

fiind structurate în două mari categorii: măsuri educative neprivative şi, respectiv, privative de 

libertate.  Modificări semnificative apar şi în ceea ce priveşte pluralitatea de infracţiuni şi prescripţia 

răspunderii penale şi a executării măsurilor educative. 

[Impact] Sub aspectul impactului acestor măsuri, dincolo de cel legal – atât la nivel teoretic cât 

şi practic, constând în creşterea calităţii actului de justiţie în cauzele cu infractori minori - remarcăm 

din nou rolul major acordat serviciilor de probaţiune în supravegherea şi, respectiv, asistarea 

minorului.  În timp ce supravegherea nu presupune o implicare directă a serviciului de probaţiune în 

realizarea activităţilor din programul minorului, rolul acestui serviciu fiind doar acela de a monitoriza 

modul în care minorul îşi respectă programul obişnuit (frecventarea cursurilor şcolare, activităţi 

sportive, recreative etc.), asistarea zilnică presupune o intervenţie activă a serviciului de probaţiune, 

care stabilește programul zilnic al minorului.  Din această perspectivă, urmează a se cuantifica 

resursele materiale și financiare necesare pentru punerea în aplicare a acestor prevederi. 

(i). Capitolul I „Regimul răspunderii penale a minorului” 

[Art.113-116] Capitolul I conţine dispoziţiile comune în materia răspunderii penale a 

minorilor. 

[Art.113] Dacă iniţial, în etapa de proiect, NCP prevedea diminuarea vârstei de la care minorul 

răspunde penal, forma publicată menţine reglementarea actuală, vârsta de la care minorul răspunde 

penal fiind şi în NCP tot 14 ani. 

[Art.114] Textul introduce modificări majore reglementării actuale, în sensul ca se renunţă 

complet la pedepsele aplicabile minorilor care răspund penal, în favoarea masurilor educative.  Mai 

mult, se instituie regula că măsura primă ce trebuie avută în vedere de instanţa care reţine vinovăţia 

minorului este o măsura educativă neprivativă de libertate.  Alin.(2) stabileşte ca excepţii de la regula 

generală a aplicării masurilor neprivative de libertate două situaţii expres şi limitativ prevăzute de lege, 

acordând instanţei drept de opţiune în alegerea unei masuri privative sau neprivative de libertate, după 

gravitatea faptei reţinute în sarcina minorului (când pedeapsa prevăzută de lege este mai mare de 7 ani 

sau detenţiunea pe viaţă), ori în cazul în care minorul, supus anterior unei sancţiuni educative, nu a 

înţeles actul de clemenţă, săvârşind o altă infracţiune (lit.b) din alin.(2) al textului menţionat). 

[Art.115] Textul enumeră, în concret, felul măsurilor neprivative de libertate reglementate de 

noul cod penal în materia minorităţii, respectiv măsurile neprivative de libertate (stagiul de formare 
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civică, supravegherea, consemnarea la sfârşit de săptămână şi asistarea zilnică), precum şi condiţiile 

restrictive în care se poate dispune o măsură privativă de libertate.  Măsurile privative de libertate 

constau în internarea într-un centru educativ, ori internarea într-un centru de detenţie.  Alin.(2) 

stabileşte că alegerea măsurii educative se face ţinând cont de criteriile generale de individualizare a 

sancţiunilor penale prevăzute de Art.74 din NCP.  Desigur, prima regulă în alegerea măsurii 

sancţionatorii decurge din interpretarea Art.114. NCP.  Spre deosebire de reglementarea anterioară, în 

sistemul NCP aprecierea asupra măsurii educative are loc în baza unui referat de evaluare, întocmit de 

serviciul de probaţiune, referat care va trebui să cuprindă şi propuneri motivate cu privire la natura şi 

durata programelor de reintegrare socială ce ar trebui urmate de minor, în vederea aplicării lor de către 

instanţa de judecată.  Textul este permisiv, acordând judecătorului posibilitatea de a impune minorului 

orice fel de obligaţii de natură juridică, dacă acestea sunt justificate de necesitatea reeducării sale, ori 

de nevoia de reintegrare socială a celor sancţionaţi penal.  În vreme ce reglementarea din alin.(1) se 

referă la faza în desfăşurare a judecăţii, înainte de luarea unei masuri educative, indiferent de natura ei, 

în alin.(2), legiuitorul introduce în sarcina serviciului de probaţiune obligaţia întocmirii unui referat de 

evaluare, a cărui natură juridică pare diferită de cea din alin.(1).  Este vorba despre referatul de 

evaluare privind respectarea condiţiilor de executare a măsurii educative sau a obligaţiilor impuse de 

instanţă.  Textul reglementează, în aprecierea noastră, o instituţie juridică diferită, specifică perioadei 

execuţionale a procesului penal, aspect ce explică şi întocmirea referatului în mod imperativ când 

instanţa dispune asupra modificării sau încetării executării obligaţiilor impuse.  În realitate, în faza 

execuţională se întocmesc de serviciul de probaţiune referate de evaluare în trei situaţii:  (i) pentru 

evaluarea respectării celor dispuse de instanţă (în cursul executării), în toate cazurile în care instanţa 

dispune asupra măsurilor educative;  (ii) dacă în cursul executării  instanţa intervine, datorită unei 

împrejurări ce ţin de îndeplinirea obligaţiilor impuse, asupra acestora şi modifică, ori chiar dispune 

încetarea executării lor, respectiv,  (iii) la terminarea executării măsurii educative.  Textul are, pentru 

toate cazurile, caracter imperativ, nefiind la latitudinea instanţei să ceară şi nici a serviciului de 

probaţiune să aprecieze asupra întocmirii referatului de evaluare, ci obligaţia revine ambelor instituţii 

ope legis.  Urmează ca practica judiciară sa delimiteze acele situaţii în care, prin intervenţia succesivă 

ori concomitentă a două sau mai multe situaţii din cele arătate mai sus, nu s-ar mai impune efectuarea 

mai multor referate ce pot avea acelaşi conţinut, din raţiuni financiare, de personal ori, pur şi simplu, 

de celeritate a procesului penal. 

(ii). Capitolul II „Regimul măsurilor neprivative de libertate” 

[Art.117-123] Capitolul II reglementează, în concret, regimul măsurilor educative 

neprivative de libertate. 

[Art.117] Potrivit textului de lege menţionat, stagiul de formare civică constă în obligaţia 

minorului de a participa la un program de cel mult patru luni, un program care ar trebui să-l determine 

pe acesta să înţeleagă consecinţele faptelor antisociale comise şi, de asemenea, să-l responsabilizeze 

pentru viitor.  Legiuitorul nu individualizează nici o modalitate concretă de realizare a acestui 

program, nici vreo măsură anume la care instanţa să-l oblige pe minor, alegerea şi aprecierea acestora 

fiind exclusiv la latitudinea judecătorului.  Coordonarea, în tot ceea ce presupune executarea măsurii 

educative dispuse de instanţa de judecată este atributul exclusiv al serviciului de probaţiune, cu unică 

cerinţă de a nu afecta programul şcolar al minorului.  Raţiunea legiuitorului ni se pare evident în 
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favoarea minorului, căruia trebuie să i se asigure posibilitatea de a duce o viaţă relativ normală, care 

să-i permită reintegrarea facilă în societate. 

[Art.118] Supravegherea, ca măsură educativă, nu presupune o implicare directă a serviciului de 

probaţiune în realizarea activităţilor din programul minorului, rolul acestui serviciu fiind doar acela de 

a monitoriza modul în care minorul îşi respectă programul obişnuit (frecventarea cursurilor, activităţi 

sportive, recreative etc.).  Durata măsurii a fost stabilită de legiuitor la maxim 6 luni şi minim 2 luni.  

Pe timpul acestei perioade, minorul trebuie să evite intrarea în contact cu persoane care ar avea o 

influenţă rea asupra reeducării sale, iar rolul de a se îngriji de respectarea legii revine serviciului de 

probaţiune. 

[Art.119] Măsura educativă a consemnării la sfârşit de săptămâna constă în obligaţia minorului 

de a nu părăsi locuinţa în zilele de sâmbăta şi duminică, pe o durata cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, 

afară de cazul în care, în această perioadă, are obligaţia de a participa la anumite programe, ori de a 

desfăşura anumite activităţi impuse de instanţă.  Măsura are un caracter mai grav decât cea prevăzută 

de articolul  precedent, deşi conţinutul juridic, din perspectiva rolului serviciului de probaţiune pare a 

fi similar.  Diferenţa rezultă din durata mai mare de timp (între 4 şi 12 săptămâni) pentru care se ia 

această măsură, cât mai ales din caracterul restrictiv al libertăţii de mişcare a minorului, care se 

circumscrie exclusiv domiciliului.  Singura derogare poate fi acordată de instanţă şi doar în cazul în 

care stabileşte în mod expres obligaţii constând în activităţi ce se realizează doar în această perioadă. 

Supravegherea se face, ca şi în cazul precedent, sub coordonarea serviciului de probaţiune. 

[Art.120] Măsura educativă a asistării zilnice constă în obligaţia minorului de a respecta un 

program stabilit de serviciul de probaţiune, care conţine orarul şi condiţiile de desfăşurare a 

activităţilor, precum şi interdicţiile impuse minorului.  Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o 

durata cuprinsă între 3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaţiune.  

Asistarea zilnică presupune o intervenţie activă a serviciului de probaţiune, care întocmeşte programul 

zilnic al minorului, incluzând în acest program, alături de elementele obişnuite în raport de vârsta şi 

situaţia şcolară sau profesională a minorului, şi pe cele impuse de instanţă potrivit Art.122, care se 

referă la orice activitate necesară realizării scopului măsurii educative. 

[Art.121] Acest text nu reglementează o instituţie absolut nouă, ci, mai degrabă, îmbunătăţeşte 

cele reţinute deja în Art.103 alin.(3) din CP actual, în sensul ca obligaţiile cuprinse în NCP sunt mai 

numeroase şi mai exacte.  Astfel, pe lângă obligaţia de a urma un curs de pregătire şcolară sau formare 

profesională şi de nu a depăşi, fără acordul serviciului de probaţiune, limita teritorială stabilită de 

instanţă şi alte obligaţii pot fi stabilite de către instanţă, precum:  să nu se afle în anumite locuri sau la 

anumite manifestări sportive, culturale, ori la alte adunări publice, stabilite de instanţa; să nu se 

apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participanţii la 

săvârşirea infracţiunii, ori cu alte persoane stabilite de instanţa. (sens în care considerăm că se impune 

precizarea că este necesară individualizarea concreta a persoanelor respective, cu atributele de stare 

civila, pentru a evita orice confuzie), să se prezinte la serviciul de probaţiune la datele fixate de acesta; 

să se supună masurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.  Şi în acest caz, serviciul de 

probaţiune este responsabil de a asigura şi urmări executarea obligaţiilor stabilite de instanţă. Sarcina 

serviciului de probaţiune nu mai este abstractă ca în cazurile precedente, ci, în această situaţie, se 

instituie în mod expres obligaţia ca, în cazul încălcării oricăreia din aceste obligaţii, să sesizeze 

instanţa de judecată, ca şi în cazul încetării ori modificării acestora. 
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[Art.122] Dacă, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifică, fie impunerea 

unor noi obligaţii, fie sporirea sau diminuarea condiţiilor de executare a celor existente, instanţa 

dispune modificarea obligaţiilor în mod corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate şanse 

mai mari de îndreptare.  Instanţa dispune încetarea executării unora dintre obligaţiile pe care le-a 

impus, când apreciază că menţinerea acestora nu mai este necesară.   Legiuitorul acordă liberului 

arbitru al judecătorului posibilitatea de a aprecia asupra temeiurilor menţinerii acestor obligaţii, fără să 

prevadă vreo regula anume. 

[Art.123] Textul reglementează încălcarea cu rea-credinţă a măsurilor educative neprivative de 

libertate de către minor, ca şi obligaţia instanţei de a dispune în consecinţa în acest caz fie prelungirea 

măsurii educative, fără a putea depăşi maximul prevăzut de lege pentru aceasta, fie înlocuirea măsurii 

luate, cu o altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă, ori înlocuirea măsurii luate, cu 

internarea într-un centru educativ, în cazul în care, iniţial, s-a luat măsura educativă neprivativă de 

libertate cea mai severă, pe durata sa maximă.  Alin.(3) admite chiar aplicarea unei măsuri privative de 

libertate, cu impunerea unor noi obligaţii în sarcina minorului, desigur, doar în situaţia expres şi 

limitativ prevăzută de lege a săvârşirii unei noi infracţiuni. 

(iii). Capitolul III „Regimul măsurilor educative privative de libertate” 

[Art.124-127] Măsurile privative de libertate reglementate în NCP sunt mai puţin punitive, 

iar pedeapsa închisorii nu se mai regăseşte deloc în regimul sancţionator aplicabil minorilor.  Astfel, 

deşi unele măsuri au caracter privativ de libertate, rămân totuşi la natura juridică a unor sancţiuni 

educative, cu toate consecinţele ce decurg de aici. 

[Art.124] Textul prevede că prima măsură educativă, adică măsura internării într-un centru 

educativ, constă în internarea minorului într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, unde va 

urma un program de pregătire şcolară şi formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum şi 

programe de reintegrare socială şi se dispune pe o perioadă cuprinsă între unu şi 3 ani.  Măsura se 

poate modifica pe parcursul executării, după cum a intervenit o cauză de reducere, ori înlăturare a 

măsurii ori, dimpotrivă, minorul nu a respectat cu rea-credinţa obligaţiile impuse de instanţă în sarcina 

sa.  În aceasta din urmă situaţie, instanţa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea 

restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ.  În cazul săvârşirii, până 

la împlinirea duratei internării, a unei noi infracţiuni de către o persoana care nu a împlinit vârsta de 18 

ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea măsurii internării intr-un centru educativ cu măsura asistării 

zilnice, instanţa revine asupra înlocuirii şi dispune executarea restului rămas din durata măsurii 

internării iniţiale, cu posibilitatea prelungirii duratei acesteia până la maximul prevăzut de lege ori 

internarea într-un centru de detenţie.  Dacă însă minorul dovedeşte preocupări constante şi serioase de 

îndreptare, instanţa poate aprecia până la înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe 

o perioadă egală cu durata internării neexecutate dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoană internată nu 

a împlinit vârsta de 18 ani sau liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta 

de 18 ani. 

[Art.125] Măsura educativă a internării într-un centru de detenţie constă în internarea minorului 

într-o instituţie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va urma 

programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi formare 

profesională potrivit aptitudinilor sale.  Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între 2 şi 5 ani, 
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afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea de 20 

de ani sau mai mare, ori detenţiunea pe viaţa, când internarea se ia pe o perioada cuprinsă intre 5 şi 15 

ani.  Diferenţa dintre reglementarea prezentă şi cea din CP constă în faptul că perioada pentru care se 

poate lua o astfel de măsură este limitată de la 2 la 5 ani, cu excepţia menţionată mai sus, în timp ce în 

CP termenul era nedeterminat.  Ca şi în cazul măsurii precedente, textul reglementează situaţiile în 

care se modifica ori încetează temeiurile luării măsurii, ori apariţia unor fapte penale necunoscute la 

data aplicării sancţiunii, ori încălcarea cu rea-credinţă a obligaţiilor de către minor. În egală măsură, 

dacă minorul dă dovadă de interes în activităţile sale şi de receptivitate la asimilarea regulilor sociale, 

instanţa procedează ca în precedentul articol, cu singura condiţie sa fi trecut cel puţin jumătate din 

durata măsurii aplicate. 

[Art.126] Măsura cea mai severă (de altfel, singura dată când se poate aprecia asupra unei 

pedepse în sens penal în cazul sancţionării minorului infractor) este cea a schimbării regimului de 

executare, asupra căreia instanţa poate dispune dacă în cursul executării unei măsuri educative 

privative de libertate persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin 

care influenţează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane 

internate, instanţa poate dispune continuarea executării măsurii educative într-un penitenciar. 

[Art.127] Textul reglementează calculul măsurilor educative, prin trimitere în mod expres la 

textele ce reglementează calculul sancţiunilor penale în general. 

(iv). Capitolul IV „Dispoziţii comune” 

[Art.128-134] Capitolul ultim al Titlului V reuneşte o serie de dispoziţii generale specifice 

sancţiunilor penale, adaptate însă măsurilor educative.  Astfel, prevederile referitoare la  efectele 

cauzelor de atenuare sau agravare a sancţiunilor, pluralitatea de infracţiuni, ori prescripţia răspunderii 

sau executării sancţiunilor educative sunt similare celor cuprinse în capitolul referitor la pedepse, fiind 

însă ajustate limitele şi termenele în materie de măsuri educative. 

[Art.129] Textul introduce, în alin.(2), prevederi pentru concursul între o infracţiune săvârşită în 

perioada minoratului şi alta în perioada majoratului, după cum urmează: 

- dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa; 

-  dacă măsura educativă este privativă de libertate iar pedeapsa este închisoarea, se aplică 

pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durata egală cu cel puţin o pătrime din durata 

măsurii educative, ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârşirii infracţiunii 

comise după majorat;  

-  dacă pedeapsa aplicată pentru infracţiunea săvârşită după majorat este detenţiunea pe viaţa, se 

execută numai această pedeapsă; 

-  dacă măsura educativă este privativă de libertate iar pedeapsa este amendă, se execută măsura 

educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut de lege 

pentru aceasta. 

Contopirea şi computarea perioadelor executate funcţionează în sensul clasic.  Dacă minorul a săvârşit 

după majorat două sau mai multe infracţiuni concurente, se aplică mai întâi regulile referitoare la 

concursul de infracţiuni, după care se face aplicarea dispoziţiilor alin.(2).  O prevedere specială a 
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alineatului final arată că pedeapsa aplicată în condiţiile alin.(2) lit.b) nu poate face obiectul amânării 

executării, în condiţiile legii.  Dispoziţia este imperativă, menită să prevină dublarea regimului punitiv 

în cazul în care minorul devine, pe parcursul executării, major. 

[Art.130] Textul este similar anulării ori revocării suspendării condiţionate din actualul CP, 

adaptat însă la realitatea măsurilor de siguranţă din NCP. 

[Art.131] Textul dispune că termenele de prescripţie a răspunderii penale, prevăzute în Art.154, 

se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracţiunii erau minori şi se întrerup sau se 

suspendă în condiţiile prevăzute de lege pentru majori. 

[Art.132] Potrivit acestui text, măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un 

termen de 2 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate, iar măsurile educative 

privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puţin 

de 2 ani.  Pentru înlocuirea masurilor educative, executarea se prescrie în raport cu măsura educativă 

mai grea şi curge de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus înlocuirea. 

[Art.133] Ca şi în actualul CP, măsurile educative nu atrag interdicţii sau decăderi ori alte 

incapacităţi. 

[Art.134] Textul extinde prevederile Titlului V din partea specială a NCP asupra majorilor care, 

la data săvârşirii infracţiunii, aveau vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, aceştia beneficiind de regimul 

sancţionator mai blând aplicabil minorului. 

3.1.(f). Titlul VI „Răspunderea penală a persoanei juridice” 

[Art.135-151] Titlul VI al NCP reglementează răspunderea penală a persoanei juridice.  

Noua reglementare păstrează principiile instituţiei răspunderii penale a persoanei juridice din actuala 

reglementare.  Astfel, se menţine răspunderea penală directă a persoanei juridice, aceasta putând fi 

antrenată de faptele oricărei persoane fizice ce acţionează în numele persoanei juridice în condiţiile 

prevăzute de lege, şi nu doar de acţiunile organelor sau reprezentanţilor acesteia. 

[Impact] Principalul impact al noilor reglementări în materia răspunderii penale a persoanei 

juridice referă la necesitatea corelării cadrului legislativ prin modificarea sau emiterea unor acte 

normative, prin care să fie creat cadrul instituţional necesar aplicării acestora și , iar, pe de altă parte, 

să fie puse de acord reglementările din legislaţia extrapenală (în special, Legea nr.31/1990, Legea 

nr.26/1990 şi actele normative subsecvente emise în aplicarea acesteia, cum ar fi Ordinul Ministrului 

Justiţiei nr.2594/2008, Legea nr.85/2006 etc.) cu cele din NCP.  Avem în vedere, spre exemplu, 

aspecte precum instituțiile administratorului și mandatarului judiciar, în materia plasării sub 

supraveghere judiciară, posibilitatea de menționare a acestora ca reprezentanți ai persoanei juridice în 

registrul comerțului.  Notăm faptul că Proiectul LPA NCP propune modificarea cadrului legal și 

alinierea acestuia cu prevederile NCP. 

[Art.135] Noua reglementare restrânge sfera cazurilor de nerăspundere pentru instituţiile 

publice, aceasta nemaifiind generală, ci limitată doar la infracţiunile săvârşite în exercitarea unei 

activităţi ce nu poate face obiectul domeniului privat. 
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[Art.136] NCP prevede aceleaşi tipuri de pedepse aplicabile persoanelor juridice ca şi CP, cu 

diferenţa că introduce o nouă pedeapsă complementară, plasarea sub supraveghere judiciară, analizată 

mai jos. 

[Art.137] NCP aduce o serie de modificări în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunilor 

aplicabile persoanei juridice.  Astfel, şi în cazul persoanelor juridice pedeapsa principală se va aplica 

pe sistemul zilelor-amendă.  Potrivit NCP, instanţa stabileşte numărul de zilelor-amendă ţinând cont de 

criteriile de individualizare a pedepsei, în timp ce cuantumul sumei corespunzătoare zilei de amendă se 

determină pe baza cifrei de afaceri în cazul persoanelor juridice cu scop lucrativ respectiv pe baza 

activului patrimonial în cazul celorlalte persoane juridice, se va ţine totodată seama şi de celelalte 

obligaţii ale persoanei juridice.  Legea stabileşte valorile ce reprezintă limita minimă şi maximă a 

sumei corespunzătoare unei zile-amendă.  Astfel, noua reglementare stabileşte limitele generale 

minime şi maxime ale pedepsei amenzii, respectiv pedeapsa amenzii penale aplicate persoanei juridice 

trebuie să fie cuprinsă între 30 de zile şi 600 de zile.  În acelaşi timp au fost introduse cinci plaje de 

individualizare legală a pedepsei amenzii în funcţie de limitele pedepsei închisorii prevăzute de lege 

pentru persoana fizică.  NCP introduce şi o circumstanţă reală de agravare a răspunderii penale a 

persoanei juridice.  Astfel, limitele speciale ale zilelor-amendă prevăzute de lege pentru infracţiunea 

comisă se pot majora cu o treime, fără a se depăşi maximul general al amenzii, atunci când prin 

infracţiunea săvârşită persoana juridică a urmărit obţinerea unui folos patrimonial.  În această situaţie, 

instanţa la stabilirea amenzii va ţine seama de valoarea folosului patrimonial urmărit sau obţinut de 

persoana juridică. 

[Art.144] NCP introduce o nouă pedeapsă complementară, respectiv „plasarea sub supraveghere 

judiciară”.  Această nouă pedeapsă constă în desemnarea de către instanţă a unui administrator judiciar 

sau a unui mandatar judiciar care va supraveghea desfăşurarea activităţii ce a ocazionat săvârşirea 

infracţiunii.  În acest sens, apreciem că impunecompletarea suplimentarea legislaţiei, fie pentru 

definirea noţiunilor de „administrator judiciar” şi „mandatar judiciar” şi stabilirea unor criterii de 

numire, fie pentru clarificarea reglementării, eventual prin numirea altor categorii de persoane care să 

exercite supravegherea desfăşurării activităţii ce a ocazionat săvârşirea infracţiunii dintre categoriile 

profesionale deja consacrate legislativ.  Având în vedere că, pentru a aduce la îndeplinire obligaţiile 

stabilite de lege în sarcina sa „administratorul judiciar” sau „mandatarul judiciar” trebuie să cunoască, 

pe de-o parte, legislaţia aplicabilă persoanei juridice cu privire la care s-a dispus pedeapsa 

complementară a „plasării sub supraveghere” (legislaţia societăţilor comerciale, a asociaţiilor şi 

fundaţiilor, etc.), iar pe de altă parte, legea penală, o opțiune ce poate fi luată în considerare este 

promovarea unor acte normative suplimentare care să reglementeze această nouă profesie juridică 

„administrator/mandatar judiciar în materie penală”, eventual după modelul „administratorului judiciar 

” în materia insolvenţei. 

[Art.146] Cum NCP aduce modificări şi în ceea ce priveşte instituţia recidivei, respectiv 

reglementarea unei singure forme a recidivei, renunţându-se la distincţia între recidiva 

postcondamnatorie şi recidiva postexecutorie.  Astfel, similar reglementării recidivei în cazul 

persoanei fizice, NCP prevede că există recidivă pentru persoana juridică atunci când, după rămânerea 

definitivă a unei hotărâri de condamnare şi până la reabilitare, persoana juridică săvârşeşte din nou o 

infracţiune, cu intenţie sau cu intenţie depăşită.  Faţă de actuala reglementare, NCP extinde sfera 

infracţiunilor ce pot constitui al doilea termen al recidivei, incluzând şi infracţiunile săvârşite cu 
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intenţie depăşită.  De asemenea, NCP aduce modificări în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei în 

caz de recidivă, respectiv se renunţă la sistemul sporului în favoarea majorării limitelor minime şi 

maxime ale pedepsei cu jumătate fără a depăşi maximul general al pedepsei amenzii. 

[Art.147] NCP renunţă la reglementarea concursului de infracţiuni săvârşit de o persoană 

juridică printr-o normă separată şi apelează la un text de trimitere.  Astfel, NCP trimite la prevederile 

la regimul prevăzut pentru persoanele fizice în ceea ce priveşte: concursul de infracţiuni, pluralitatea 

intermediară sau cauzele de atenuare ori agravare a răspunderii penale. 

[Art.148] O altă noutate pe care NCP o introduce este aceea că termenele de prescripţie a 

răspunderii penale pentru persoanele juridice sunt similare cu cele prevăzute de lege pentru persoana 

fizică. 

[Art.151] Potrivit NCP în situaţia în care persoana juridică face obiectul unei proceduri de 

fuziune, absorbţie sau divizare intervenită după comiterea infracţiunii, răspunderea penală şi 

consecinţele acesteia se vor angaja de persoana juridică succesor universal sau cu titlu universal. 

3.1.(g). Titlul VII „Cauze care înlătură răspunderea penală” 

[Art.152-159] Titlul VII din Partea Generală a NCP, dedicat cauzelor care înlătură 

răspunderea penală reprezintă o re-sistematizare a Titlului VII din CP:  „Cauzele care înlătură 

răspunderea penală sau consecinţele condamnării”.  Astfel, în ideea de a răspunde naturii juridice 

distincte a acestor cauze, prevederile respective din CP au fost re-organizate în trei instituţii distincte: 

„Cauzele care înlătură răspunderea penală”, „Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei” 

şi „Cauzele care înlătură consecinţele condamnării”. 

[Impact]  Nu identificăm un impact instituţional, financiar sau de resurse umane la 

implementarea celor câteva elemente de noutate în reglementarea cauzelor care înlătură răspunderea 

penal. 

[Art.152] În textul de lege care reglementează amnistia, ca element de natură a înlătura 

răspunderea penală, expresia „fapta săvârşită” a fost înlocuită cu „infracţiunea săvârşită”.  Această 

modificare răspunde unor critici judicioase venite atât din partea doctrinei de specialitate, cât şi 

jurisprudenţei, care au arătat că amnistia nu poate opera decât asupra acelor fapte care întrunesc 

elementele constitutive ale unei infracţiuni. 

[Art.153-156] Instituţia prescripţiei a suferit numai câteva mici modificări, care nu au afectat 

substanţa şi natura instituţiei. 

[Art.153] În ideea de a răspunde noii tipologii a infracţiunilor din Partea Specială, se prevede că 

prescripţia nu înlătură răspunderea penală în cazul infracţiunilor „de genocid, contra umanităţii şi de 

război.” 

[Art.154] Termenele prescripţiei răspunderii penale sunt aceleaşi ca în CP, cu deosebirea că 

termenul este de 15 ani atunci când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa detenţiunii pe 

viaţă sau pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani, şi nu mai mare de 15 ani, cum prevede actualul 

CP.  În acelaşi articol s-a prevăzut data de la care curge termenul de prescripţie a răspunderii penale în 

cazul infracţiunii de obicei şi al celei progresive.  În cazul infracţiunilor progresive, termenul de 

prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de la data săvârşirii acţiunii sau inacţiunii şi se 
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calculează în raport cu pedeapsa corespunzătoare rezultatului definitiv produs, fiind asigurate 

premisele pentru o practică judiciară unitară în această materie.  S-a prevăzut, totodată, că în cazul 

infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, termenul de prescripţie 

începe să curgă de la data la care acesta a devenit major. 

[Art.155] Prin noua reglementare se acordă efect întrerupător de prescripţie oricărui act de 

procedură, indiferent dacă acesta este sau nu supus comunicării către persoana vizată.  Cu toate 

acestea, se menţine instituţia prescripţiei speciale – termenele de prescripţie sunt socotite îndeplinite, 

indiferent de numărul de întreruperi, dacă s-a scurs o dată şi jumătate din termenul fixat de lege. 

[Art.157] Ca element de noutate, se prevede în mod expres că lipsa plângerii prealabile 

prevăzute de lege reprezintă o veritabilă cauză de înlăturare a răspunderii penale.  Legea 

reglementează şi cazurile speciale ale persoanelor lipsite de capacitate de exerciţiu, precum şi situaţia 

decesului persoanei vătămate în interiorul termenului de introducere a plângerii prealabile, situaţii în 

care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu. 

[Art.158] Privitor la infracţiunile pentru care acţiunea penală se pune în mişcare la plângere 

prealabilă şi pentru care, prin excepţie, s-a dispus din oficiu punerea în mişcare a acţiunii penale, 

retragerea plângerii prealabile nu se poate face decât cu acordul procurorului.  Textul este justificat 

prin prisma principiilor fundamentale ale legii procedural-penale, întrucât, spre deosebire de acţiunea 

civilă de care părţile pot dispune, acţiunea penală este publică, exercitată de stat şi este firesc ca tot 

statul să decidă asupra încetării exercitării acesteia. 

[Art.159] Referitor la împăcarea părţilor, dispoziţiile NCP prevăd un nou termen procedural 

până la care aceasta poate avea loc, respectiv, până la citirea actului de sesizare în faţa instanţei (spre 

deosebire de pronunţarea unei hotărâri definitive, cum prevede actualul CP).  Textul conţine de 

asemenea o serie de elemente noi privind împăcarea în cazul persoanelor juridice, care se realizează 

prin intermediul reprezentanţilor, fie legali, fie convenţionali ai acesteia.  Precizăm că împăcarea nu 

produce efecte cu privire la situaţia persoanelor fizice implicate în diferite calităţi în cauza penală şi 

care trebuie să rezolve diferendul penal separat, distinct de situaţia persoanelor juridice. 

3.1.(h). Titlul VIII „Cauze care înlătură sau modifică executarea pedepsei” 

[Art.160-164] În reglementarea cauzelor care înlătură sau modifică executarea pedepselor sunt atât 

asemănări, cât şi deosebiri faţă de actuala reglementare din CP. 

[Art.160] Art.160 conţine prima deosebire, ce vizează excluderea de la graţiere a pedepselor a 

căror executare este suspendată ori sub supraveghere, afară de cazul în care se dispune altfel prin actul 

de graţiere.  Aceasta întrucât graţierea trebuie, în principiu, să opereze asupra pedepselor care se 

execută efectiv. 

[Art.160] Textul menţionează câteva reglementări speciale în materia modalităţii de calcul a 

termenelor de prescripţie a executării pedepsei principale, cu precădere dacă ne aflăm în cazul 

revocării liberării condiţionate, în condiţiile Art.104 alin.(1), când termenul de prescripţie începe să 

curgă de la data la care hotărârea de revocare a rămas definitivă şi se calculează în raport de restul de 

pedeapsă neexecutată.  De asemenea, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, 

termenul de prescripţie curge de la data la care hotărârea de înlocuire a rămas definitivă şi se 

calculează în raport cu durata pedepsei închisorii.  În noua reglementare, nu doar măsurile de siguranţă 
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sunt imprescriptibile, ci şi pedepsele complementare aplicate persoanei fizice, deoarece raţiunea legii 

penale, chiar dacă este vorba de instituţii de natură juridică diferită, este aceeaşi şi se referă la 

îndeplinirea funcţiilor preventive şi reparatorii ale sancţiunilor penale. 

[Art.163] Potrivit acestui text, cursul termenului de prescripţie a executării se întrerupe şi prin 

săvârşirea din nou a unei infracţiuni, nu numai prin sustragerea de la executare, ca în reglementarea 

anterioară, beneficiul prescripţiei fiind astfel mai greu de obţinut.  A doua deosebire se referă la 

întreruperea prescripţiei executării pedepsei amenzii în cazul în care obligaţia la plata amenzii se 

înlocuieşte cu obligaţia de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii. 

[Art.164] Legiuitorul a statuat că suspendarea cursului prescripţiei executării pedepsei are loc în 

cazurile şi condiţiile prevăzute în NCPP, urmând ca prescripţia să îşi reia cursul din ziua în care a 

încetat cauza de suspendare. 

3.1.(i). Titlul IX „Cauze care înlătură consecinţele condamnării” 

[Art.165-171] Dispoziţiile acestui titlu preiau, cu o serie de modificări, prevederile 

Capitolului IV al Titlului VII din CP, reglementarea fiind simplificată şi resistematizată, pentru un plus 

de coerenţă..  Este menţinută, în esenţă, instituţia reabilitării din actualul CP, cu cele două forme, 

reabilitarea de drept şi reabilitarea judecătorească.  Urmare a resistematizării textelor de lege în această 

materie, noul Capitol IX al Părţii Generale din NCP nu mai debutează cu reglementarea efectelor 

reabilitării ci, într-o succesiune firească, sunt reglementate reabilitarea de drept, reabilitarea 

judecătorească şi condiţiile acesteia, efectele reabilitării, reînnoirea cererii de reabilitare şi, în final, 

anularea reabilitării, ultimele două instituţii păstrând sistematizarea din reglementarea în prezent în 

vigoare. 

[Art.165] Textul nu mai conţine dispoziţii diferite cu privire la reabilitarea de drept a persoanei 

fizice şi juridice, spre deosebire de Art.134 CP, regimul juridic aplicabil fiind acum identic.  Totodată, 

sfera de aplicare a reabilitării de drept a fost extinsă faţă de reglementarea actuală, devenind aplicabilă 

în cazul în care pedeapsa închisorii ori, după caz, a închisorii a cărei executare a fost suspendată sub 

supraveghere la care a fost condamnat inculpatul nu depăşeşte 2 ani (spre deosebire de 1 an, în actuala 

reglementare). 

[Art.166] În ceea ce priveşte reabilitarea judecătorească, sunt păstrate, în principiu, termenele de 

reabilitare reglementate la Art.135 alin.(1) lit.a) - d) din CP, dar redactarea normei este mai sintetică şi 

mai coerentă.  În plus, ca element de noutate, se prevede posibilitatea reabilitării condamnatului la 

pedeapsa detenţiunii pe viaţă, dar care a fost considerată executată ca urmare a graţierii, împlinirii 

termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării condiţionate, la împlinirea unui termen 

de 10 ani de la data la care pedeapsa se consideră executată.  S-a eliminat, de asemenea, posibilitatea 

procurorului general de a dispune, în situaţii speciale, reducerea termenelor legale de reabilitare.  Tot 

cu titlu de noutate, alin.(2) prevede posibilitatea reabilitării judecătoreşti a condamnatului decedat până 

la împlinirea termenului de reabilitare, dacă instanţa, evaluând comportamentul până la deces, 

apreciază că se impune acordarea acestui beneficiu. 

[Art.167] Privitor la calculul termenului de reabilitare, noua redactare a textului de lege aduce o 

serie de clarificări suplimentare, reglementând în alineate distincte modalitatea în care termenul începe 

să curgă, funcţie de natura pedepsei dispuse şi modul specific în care aceasta a fost executată sau 

considerată executată.  Remarcăm noutatea relevantă introdusă de alin.(5), care clarifică modalitatea 
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de calcul a termenului de reabilitare în cazul condamnărilor succesive, arătând că acesta se calculează 

în raport de pedeapsa cea mai grea şi curge de la data executării ultimei pedepse. 

[Art.168] Condiţiile reabilitării judecătoreşti au fost simplificate, eliminându-se cerinţele de la 

Art.137 alin.(1) lit.b) şi c) din CP, privitor la buna conduită a condamnatului şi procurarea mijloacelor 

oneste de asigurare a existenţei.  Din perspectiva legii penale, este suficient ca persoana condamnată să 

nu fi săvârşit vreo altă infracţiune în intervalul de timp reglementat de lege. 

[Art.169] Termenul în care condamnatul a cărui cerere de reabilitare judecătorească a fost 

respinsă prin hotărâre definitivă poate reînnoi cererea de reabilitare a fost stabilit în toate cazurile la 1 

an, spre deosebire de prevederile Art.138 CP, care prevede termene de 3, 2 şi, respectiv, 1 an, funcţie 

de severitatea pedepsei aplicate condamnatului. 

3.1.(j). Titlul X „Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală” 

[Art.172–187] Acest titlu conţine reglementări noi, precum şi câteva modificări şi completări 

faţă de actualul CP, pentru un plus de claritate şi rigoare în incriminarea penală. 

[Impact] Impactul noilor prevederi va fi unul mai degrabă teoretic, vizând creşterea calităţii 

actului de justiţie penală. 

[Art.173] Sfera noţiunii de „lege penală” a fost completată, în sensul de a include şi dispoziţii de 

natură penală cuprinse în legi extrapenale, în sensul cel mai larg al noţiunii (legi organice, ordonanţe 

de urgenţă sau alte acte normative care la data adoptării lor aveau putere de lege).  Redefinirea 

înţelesului legii penale s-a impus pentru ca înţelesul de lege penală să fie pus în acord cu 

reglementările constituţionale, care includ atât legea organică cât şi ordonanţa de urgenţă, dar şi acte 

normative adoptate anterior actualei Constituţii, care la data intrării în vigoare reprezintă izvoare de 

drept penal (legi, decrete ale fostului consiliu de stat, decrete-legi etc.). 

[Art.175] Noţiunea de „funcţionar public” a fost redefinită, referindu-se strict la persoana care, 

cu titlu permanent sau temporar, cu sau fără o remuneraţie, exercită atribuţii specifice puterii 

legislative, executive sau judecătoreşti, exercită o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de 

orice fel sau exercită, singură sau împreună cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui 

agent economic sau unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, ori al unei persoane 

juridice declarate de utilitate publică, atribuţii legate de realizarea obiectului de activitate al acestuia.  

De asemenea, sunt consideraţi funcţionari publici persoanele fizice care exercită un serviciu de interes 

public,  care a fost investită de autorităţile publice, sau care este supusă controlului ori supravegherii 

acestuia cu privire la îndeplinirea acelui serviciu public.  Acest nou conţinut al noţiunii de funcţionar 

public, este în acord cu reglementările în materie din legislaţia extrapenală şi cu convenţiile 

internaţionale. 

[Art.177] Noţiunea de „membru de familie” este extinsă pentru a cuprinde şi persoanele care au 

stabilit legături asemănătoare cu cele dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, cu condiţia convieţuirii lor.  

Această soluţie răspunde unei realităţi ale vieţii contemporane, care se referă la existenţa unui mare 

număr de cupluri care convieţuiesc astăzi în uniune liberă, realitate care nu poate fi ignorată şi în 

privinţa cărora nu există nici un temei a le fi refuzată o protecţie identică cu cea prevăzută de lege 

pentru cuplurile căsătorite.  Prin aceste completări, noţiunea de „membru de familie” a fost pusă în 
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acord cu cea din Legea nr.217/2003, precum şi reglementările din alte coduri ale statelor Uniunii 

Europene. 

[Art.180] NCP a procedat la definirea unor noţiuni noi, care sunt utilizate în cadrul 

incriminărilor preluate din legislaţia specială, cum sunt cele privind: sistemul informatic şi date 

informatice; instrumente de plată electronică etc. 

[Art.183] S-a optat pentru menţinerea definiţiei noţiunii de „consecinţe deosebit de grave” prin 

raportare la paguba materială produsă, dar pragul valoric a fost ridicat la 2.000.000 lei, spre deosebire 

de 20.000 lei, cum prevede actualul CP. 

[Art.184] Noţiunea de „faptă săvârşită în public” a primit o definiţie mai restrânsă, renunţându-

se la ipoteza prevăzută în Art.152 alin.(1) lit. e) din CP, anume aceea când fapta a fost comisă prin 

orice mijloace cu privire la care făptuitorul şi-a dat seama că aceasta ar putea ajunge la cunoştinţa 

publicului.  Modificarea este determinată de dificultăţile de interpretare şi aplicare în practică a acestei 

ipoteze. 

[Art.186] Textul completează definiţia privind „calculul timpului”, prin clarificările aduse de 

alin.(2), în materia calcului pedepselor fracţionate.  Această completare a fost necesară întrucât atât în 

partea generală cât şi în partea specială a NCP, au fost prevăzute norme care prevăd majorarea ori 

reducerea limitelor speciale ale pedepsei cu o anumită fracţie.  Aşadar completarea textului, în raport 

de aceste norme din partea generală şi partea specială a NCP apare justificată. 

3.2. Partea specială 

3.2.(a). Titlul I „Infracţiuni contra persoanei” 

[Art.188–227] Partea specială a NCP reflectă modificările opţiunii de politică penală a 

legiuitorului, noua concepţie fiind orientată atât spre punerea de acord a sistemului dreptului penal 

românesc cu legislaţiile europene în materie, cât şi spre revenirea la tradiţiile reglementărilor 

româneşti din vechile coduri penale.  Astfel, sistematizarea reglementării a fost regândită, în sensul 

consacrării unei noi scări a valorilor sociale protejate de norma penală şi, din această perspectivă, spre 

deosebire de actualul CP, a cărui parte specială debutează cu infracţiunile contra siguranţei statului, 

partea specială a NCP reglementează în Titlul I infracţiunile contra persoanei, grupate în mai multe 

capitole. 

[Impact]  Cel mai important impact la nivel practic va fi determinat de incriminarea unor noi 

fapte respectiv agresiunile asupra fătului (Art.201-202), hărţuirea (Art.208) , racolarea minorilor în 

scopuri sexuale (Art.222), violarea secretului profesional (Art.225), violarea vieţii private (Art.226), 

ceea ce e de natură să atragă creşterea numărului de cauze la nivelul organelor de urmărire penală şi de 

judecată.  Şi în această materie semnalăm nevoia de perfecţionare a pregătirii tuturor categoriilor de 

personal din sistemul juridic, pentru înţelegerea şi aplicarea corectă a noilor instituţii legale, cu atât 

mai mult având în vedere conexiunile şi condiţionările reciproce care există atât între instituţiile 

juridice, cât şi între atribuţiile diferitelor categorii de persoane implicate în actul de justiţie penală. 
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(i). Capitolul I „Infracţiuni contra vieţii” 

[Art.188–192] Capitolul I al Titlului I din partea specială a NCP reglementează infracţiunile contra 

vieţii, existând o serie de elemente semnificative de diferenţiere faţă de legislaţia actuală. 

[Art.189] A fost menţinută o singură formă agravantă a infracţiunii de omor, respectiv, omorul 

calificat, care regrupează atât elemente circumstanţiale agravante ale infracţiunii de omor deosebit de 

grav din actualul CP (Art.176 alin.(1) lit.a)-e)), cât şi o parte din elemente agravante ale omorului 

calificat (Art.174 alin.(1) lit.a)-d)).  Noua reglementare a urmărit armonizarea legislaţiei noastre cu 

legislaţia europeană în materia infracţiunii de omor, unde există, în general, doar o singură formă 

agravantă.  Pe de altă parte, explicaţia renunţării la o parte a elementelor circumstanţiale agravante 

specifice omorului calificat din CP în vigoare are ca logică faptul că unele se regăsesc în conţinutul 

circumstanţelor agravante generale (de exemplu, omorul asupra unei persoane în neputinţă de a se 

apăra), alte elemente circumstanţiale sunt prevăzute în alte norme de incriminare (omorul asupra 

soţului sau unei rude apropiate), iar altele nu prezintă acel grad ridicat de pericol social abstract care să 

determine agravarea omorului (omorul săvârşit în public).  În noul conţinut constitutiv al infracţiunii 

de omor calificat nu se mai regăsesc, alte două elemente circumstanţiale agravante prevăzute în 

Art.176 CP (i.e. cele prevăzute de Art.176 alin.(1) lit.f) şi g)).  Explicaţia renunţării la aceste două 

elemente circumstanţiale constă în aceea că, o parte dintre aceste ipoteze intră în conţinutul constitutiv 

al unor noi incriminări (ultrajul judiciar), sau nu prezintă un grad de pericol social constant, care să 

justifice agravarea răspunderii penale în toate cazurile.  În aceste ultime ipoteze s-a raţionat că, 

asemenea situaţii pot fi valorificate cu ocazia individualizării judiciare pedepsei de către judecător. 

[Art.190] A fost introdusă o nouă incriminare, uciderea la cererea victimei, fundamentată pe 

ideea că uciderea la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o boală 

incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de suferinţe permanente şi greu de 

suportat, este o formă de omor cu un grad mai redus de pericol social decât alte forme ale omorului.  

Totodată s-a avut în vedere şi o revenire la tradiţia aceleiaşi incriminări din CP1936 (Art.468 din 

CP1936), precum şi la alinierea legislaţiei noastre la codurile europene, care conţin incriminarea mai 

puţin severă a acestei forme de omor. 

[Art.191] În privinţa infracţiunii de determinare sau de înlesnire a sinuciderii, NCP 

reglementează distinct fapta care a fost urmată doar de o încercare de sinucidere şi de cea care a 

condus la sinuciderea victimei, distincţie care este inexistentă în actualul CP.  În cazul aceleiaşi 

infracţiuni, NCP prevede un tratament sancţionator diferenţiat în funcţie de împrejurarea dacă faptele 

au fost comise faţă de o persoană cu discernământ nealterat; o persoană cu discernământ diminuat sau 

faţă de o persoană lipsită de discernământ.  În ultima ipoteză, întrucât lipsa discernământului face 

inexistentă decizia victimei, NCP prevede un regim sancţionator identic cu cel pentru omorul simplu, 

ceea ce este pe deplin justificat, deoarece fapta de a determina o persoană, lipsită de discernământ sau 

de voinţă, să se sinucidă, este în realitate o formă a omorului.  O reglementare similară există în CPI – 

Art.580, CPPo – Art.135 şi CPN - Art.235. 

[Art.192] A fost simplificată norma privind încriminarea uciderii din culpă, prin renunţarea la 

unele dintre formele agravante care pot fi suplinite prin aplicarea regulilor sancţionatorii de la 

concursul de infracţiuni. 
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(ii). Capitolul II „Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii” 

[Art.193–198] Capitolul II din Titlul I reglementează infracţiunile împotriva integrităţii corporale sau 

sănătăţii, simplificând, în raport de reglementarea actuală, modul de reglementare a regimului 

infracţiunilor de mică violenţă (Art.180-182 CP). 

[Art.193] Lovirea sau orice acte de violenţă care nu au produs decât suferinţe fizice se va 

încadra în prevederile Art.193 alin.(1), iar fapta care a afectat sănătatea unei persoane, ori a cauzat 

leziuni traumatice ce necesită îngrijiri de cel mult 90 de zile va fi încadrată în prevederile Art.193 

alin.(2).  Noul text nu a mai menţinut formele agravante constând în lovirea sau alte violenţe contra 

membrilor familiei, întrucât, în NCP, aceste elemente circumstanţiale sunt prevăzute ca împrejurări 

agravante pentru toate infracţiunile de violenţă (Art.199). 

[Art.194] În conţinutul constitutiv al infracţiunii de vătămare corporală se regăsesc numai o 

parte dintre faptele care puteau fi încadrate în Art.182 din actualul CP.  Astfel, faptele de violenţă care 

au produs leziuni traumatice, ori au afectat sănătatea unei persoane, cu o gravitate evaluată prin zile de 

îngrijiri medicale între 60 şi 90 de zile, nu mai reprezintă infracțiunea de vătămare corporală, ca în 

actualul CP, ci lovire sau alte violențe (Art.193 NCP).  Totodată, este de observat că privitor la 

formele agravate ale vătămării corporale au fost eliminate suprapunerile din reglementarea actualului 

CP (infirmitatea şi pierderea unui simţ, ori organ, ori încetarea funcţionării acestuia).  Este de remarcat 

reformularea unora dintre consecinţele vătămării corporale din actuala incriminare prin includerea 

acestora într-o singură circumstanţă, anume, aceea a cauzării unui prejudiciu estetic grav şi permanent 

(lit.c)). 

[Art.195] Elementul de noutate în materia lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte se 

referă la modificarea limitelor speciale ale pedepsei, în sensul că minimul a fost ridicat de la 5 ani la 6 

ani, iar maximul a fost redus de la 15 ani la 12 ani, ca urmare a regândirii întregului sistem 

sancţionator. 

[Art.196] Reglementarea vătămării corporale din culpă a fost simplificată, ca şi în cazul 

infracţiunii de ucidere din culpă, prin introducerea unei incriminări complexe, al cărei conţinut este 

realizat când prin aceeaşi acţiune sau inacţiune au suferit vătămări mai multe persoane.  Prin aceasta s-

a înlăturat contrarietatea existentă în actualul CP, constând în reţinerea unităţii de infracţiuni atunci 

când printr-o acţiune sau inacţiune au fost ucise din culpă două sau mai multe persoane şi respectiv 

reţinerea unei pluralităţi de infracţiuni atunci când prin aceeaşi acţiune sau inacţiune aceste persoane 

au fost doar vătămate. 

[Art.197] Noua reglementare a infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului se distinge prin 

trei elemente de noutate.  Acestea vizează aducerea şi includerea acestei infracţiuni în categoria 

infracţiunilor contra persoanei, cu argumentul că prin relele tratamente aplicate minorului se pune în 

pericol, în primul rând integritatea fizică şi sănătatea minorului şi numai subsidiar relaţiile de familie, 

respectiv convieţuirea socială.  S-a procedat, în acelaşi timp, la lărgirea sferei subiecţilor activi care 

rezultă din expresia „în grija”, în loc de expresia „încredinţat” din actualul CP.  În sfârşit, remarcăm 

reducerea maximului pedepsei de la 15 ani la 7 ani, reducere care se înscrie în noua concepţie de 

regândire a sistemului sancţionator. 
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[Art.198] Cu privire la infracţiunea de încăierare, singura noutate relevantă este aducerea şi 

includerea acestei infracţiuni în categoria infracţiunilor contra persoanei, pe baza aceloraşi argumente 

justificative ca şi în cazul infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului. 

(iii). Capitolul III „Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie” 

[Art.199–200] Acest capitol reglementează infracţiunile împotriva unui membru de familie.  O 

constatare relevantă este aceea că reglementarea distinctă a acestor infracţiuni reprezintă forme 

agravate sau atenuate ale infracţiunii contra vieţii sau integrităţii corporale atunci când sunt săvârşite în 

mediul familial, respectiv asupra unui membru de familie. 

[Art.199] Textul prevede o formă agravată a unora dintre infracţiunile prevăzute de Art.188, 

Art.189, Art.193–195 NCP, săvârşită asupra unui membru de familie, cu menţiunea că în cazul 

infracţiunii de loviri sau alte violenţe şi celei de vătămare corporală din culpă, acţiunea penală poate fi 

pusă în mişcare şi din oficiu. 

[Art.200] Prin acest text incriminator se renunţă la reglementarea actuală a infracţiunii de 

pruncucidere, care este inclusă în varianta normativă a alin.(1) din noul text (i.e. uciderea copilului 

nou-născut de către mamă imediat după naştere).  Alin.(2) al textului reprezintă o formă atenuată a 

infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, vătămare corporală şi loviri sau vătămări cauzatoare de 

moarte, atunci când sunt săvârşite asupra nou-născutului de către mama aflată într-o stare de tulburare 

psihică, în primele 24 ore de la naştere. 

(iv). Capitolul IV „Agresiuni asupra fătului” 

[Art.201–202] Capitolul IV, „Agresiuni asupra fătului”, protejează relaţiile sociale privind 

dezvoltarea firească a sarcinii şi viaţa în devenire. 

[Art.201] Reglementarea întreruperii cursului sarcinii păstrează aproape integral prevederile din 

actualul CP, dar include o nouă cauză de nepedepsire expresă, când subiectul activ este femeia 

însărcinată.  Aşadar, fapta săvârşită de femeia însărcinată de a-şi întrerupe sarcina constituie 

infracţiune, cu toate consecinţele ce decurg de aici, sub aspectul participaţiei penale, dar se renunţă la 

sancţionarea ei. 

[Art.202] Textul introduce o nouă infracţiune, vătămarea fătului, menită să asigure protecţia 

vieţii în devenire, în intervalul cuprins între momentul declanşării naşterii şi cel al încheierii acestui 

proces.  Noua incriminare se întemeiază pe realitatea verificată că în acest interval se pot săvârşi 

infracţiuni împotriva fătului (în diverse forme ale culpei medicale, privind asistarea naşterii până la 

comiterea unor fapte cu intenţie).  Pentru aceleaşi raţiuni ca şi în cazul întreruperii sarcinii de către 

femeia însărcinată, vătămarea fătului de către femeia însărcinată, în perioada sarcinii nu se pedepseşte.  

Reglementarea din acest text a fost inspirată de CPS (Art.157-158). 

(v). Capitolul V „Infracţiuni privind asistenţa celor în primejdie” 

[Art.203–204] Capitolul V reglementează infracţiuni privind obligaţia de asistenţă a celor în 

primejdie. 

[Art.203] Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate preia conţinutul normei de 

sancţionare de la Art.303 CP, considerându-se că ea face parte din sfera infracţiunilor contra persoanei 

şi nu din categoria acelor infracţiuni prin care se aduce atingere convieţuirii sociale.  Altă noutate este 



 

639 
 

aceea că s-a renunţat la incriminarea  prevăzută de Art.216 din actualul CP, deoarece această 

infracţiune este acoperită prin noul concept de infracţiune comisivă prin omisiune (Art.16 din NCP).  

În al treilea rând se constată introducerea unei cauze speciale pentru existenţa acestei infracţiuni, prin 

alin.(2) al textului, care prevede că fapta nu constituie infracţiune dacă prin acordarea ajutorului 

autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa. 

[Art.204] Împiedicarea ajutorului este un text incriminator nou, preluat din sistemul de drept 

francez (Art.223–225 a CPF).  El incriminează faptele prin care se împiedică intervenţia ajutoarelor 

pentru salvarea unor persoane de la pericole grave şi iminente pentru viaţa, integritatea corporală sau 

sănătatea unei persoane, care nu fac obiectul protecţiei printr-un alt text de lege. 

(vi). Capitolul VI „Infracţiuni contra libertăţii persoanei” 

[Art.205–208] În materia infracţiunilor contra libertăţii persoanei, reglementarea existentă în 

actualul CP a fost restrânsă la acele fapte care aduc atingere în mod direct libertăţii fizice şi psihice a 

persoanei.  Reglementarea este astfel mai sintetică, mai uşor de aplicat, definind mai clar valorile 

sociale apărate prin norma penală. 

[Impact]  Impactul noilor prevederi va fi unul legal, la nivel teoretic. 

[Art.205] Reglementarea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal a fost modificată, în 

sensul eliminării formelor agravate sau cele care conţin elemente de agravare şi anume: săvârşirea 

faptei prin simularea de calităţi oficiale, prin răpire de către o persoană înarmată, de una sau mai multe 

persoane sau când în schimbul eliberării se cere un folos material sau un alt avantaj, când victima este 

minoră sau este supusă unor suferinţe ori sănătatea sau viaţa ei este în pericol, lipsirea de libertate a 

unei persoane săvârşită cu scopul de-a o obliga să practice prostituţia, lipsirea de libertate săvârşită de 

către o persoană ce face parte dintr-un grup organizat,; lipsirea de libertate care determină sinuciderea 

victimei.  Noua reglementare a introdus în schimb o variantă agravată care constă în fapta de răpire a 

unei persoane aflate în imposibilitate de a-şi exprima voinţa, ori de-a se apăra (alin.(2)).  Această nouă 

variantă normativă a infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal a fost necesară pentru că actualul 

text incriminator, prin imperfecţiunile de redactare, generează în practică dificultăţi de interpretare şi 

aplicare. 

[Art.206] Cu referire la infracţiunea de ameninţare, singura noutate priveşte lărgirea sferei 

persoanelor la care se referă potenţiala faptă cu care se ameninţă.  Această extindere a reglementării se 

întemeiază pe constatarea din practica judiciară că starea de alarmare poate fi cauzată nu numai de un 

rău ce-l vizează pe soţ sau pe o rudă apropiată a celui ameninţat, ci şi de o acţiune îndreptată împotriva 

unui prieten, ori a altei persoane de care este legat afectiv cel ameninţat. 

[Art.207] Noua reglementare a infracţiunii de şantaj cunoaşte, de asemenea, modificări faţă de 

cea actuală.  Astfel, fapta de a ameninţa cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, 

compromiţătoare pentru persoana ameninţată, ori pentru un membru de familie al acesteia, a fost 

prevăzută ca o variantă asimilată celei tip din alin.(1), iar nu ca o variantă distinctă agravată.  De 

asemenea, s-a operat o distincţie de regim sancţionator în funcţie de scopul urmărit de făptuitor (pentru 

forma tip şi forma asimilată pedeapsa este aceeaşi, de la 1 la 5 ani, iar în varianta normativă prevăzută 

în alin.(3), când faptele au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, 

pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este de la 2 la 7 ani). 
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[Art.208] Textul introduce infracţiunea de hărţuire, inexistentă în actuala reglementare. 

(vii). Capitolul VII „Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile” 

[Art.209–217] Acest Capitol VII, denumit „Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile” 

nu are corespondent în actualul CP, dar include incriminări care se regăsesc în legi speciale342.  NCP 

renunţă la incriminarea infracţiunii de cerşetorie în modalitatea prevăzută de legislaţia actuală, iar 

actele materiale prin care aceasta se poate concretiza sunt incriminate distinct, ca infracţiuni de 

exploatare a cerşetoriei (Art.214) şi folosirea unui minor în scop de cerşetorie (Art.215).  De 

asemenea, este dezincriminată infracţiunea de prostituţie.  Preluarea aceste dispoziţii în NCP 

contribuie la unificarea şi corecta sistematizare a legislaţiei penale, menită să faciliteze interpretarea 

normei şi să permită corelarea acesteia cu alte texte incriminatoare.  De asemenea, noua reglementare 

răspunde mai bine necesităţii de a proteja valorile incluse în obiectul juridic al infracţiunii, având în 

vedere realitatea fenomenului criminogen (proliferarea infracţiunilor de trafic de persoane atât în ţară, 

cât şi în străinătate). 

[Impact] Impactul este de natură legală și vizează corelarea legislaţiei speciale care conţine în 

prezent incriminările preluate în NCP, ceea ce urmează a se realiza prin legea de punere în aplicare343. 

[Art.209–212] Textele care incriminează traficul de persoane adulte, de minori şi de 

imigranţi au fost reformulate şi sistematizate pentru a asigura o mai uşoară înţelegere şi pentru a putea 

fi corelate mai bine cu alte texte de incriminare, însă în esenţă ele au păstrat conţinutul incriminărilor 

din Legea 678/2001 şi prin O.U.G. nr.194/2002. 

[Art.213] Infracţiunea de proxenetism este redefinită, în sensul înlocuirii anumitor expresii 

pentru un plus de claritate al textului.  Astfel, de exemplu, termenul de„îndemn”a fost înlocuit cu 

„determinare”, ceea ce înseamnă o acţiune mai precisă şi mai restrânsă.  De asemenea, noul text a 

făcut precizarea naturii folosului urmărit care trebuie să fie de ordin patrimonial, restrângând astfel 

limitele aplicării normei de incriminare, care potrivit actualului CP nu conţinea asemenea precizare, ci 

se referea strict la „tragerea de foloase”, fără a preciza natura acestora.  A fost înlăturată sintagma ,,un 

alt caracter grav” din alin.(3) al Art.239 CP, întrucât avea un înţeles imprecis şi susceptibil de 

interpretări şi a fost strict definit înţelesul sintagmei de „practicare a prostituţiei” (Art.213 alin.(4)). 

[Art.214] Noua incriminare a faptei de exploatare a cerşetoriei a fost necesară pentru a asigura 

apărarea minorilor şi persoanelor cu dizabilităţi fizice ori psihice, determinate sau obligate să practice 

cerşetoria.  Fapta are două modalităţi normative în varianta tip care constau în: fapta persoanei care 

determină un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să apeleze în mod repetat la mila 

publicului, pentru a cere ajutor material, sau fapta persoanei care beneficiază de foloase patrimoniale 

de pe urma acestei activităţi.  În afară de această variantă tip există si varianta agravantă, când fapta 

este săvârşită de părinte, tutore, curator, ori de cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte, ori atunci 

când fapta este săvârşită prin constrângere. 

                                                      
342

 Respectiv, Legea nr.678/2001 şi O.U.G. nr.194/2002. 
343 Notăm faptul că Proiectul LPA NCP propune modificarea cadrului legal în sensul celor expuse. 
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[Art.215] Folosirea unui minor în scop de cerşetorie este cea de-a doua incriminare privind 

cerşetoria şi constă în fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la 

mila publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezenţa unui minor. 

[Art.216] Incriminarea faptei de folosire a serviciilor unei persoane exploatate a fost determinată 

de ratificarea de către România a Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane, prin Legea nr.300/2006. 

(viii). Capitolul VIII „Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale” 

[Art.218-223] Întregul capitol care reglementează infracţiunile contra libertăţii şi integrităţii sexuale 

a fost regândit în sensul punerii lui în acord cu reglementările penale din statele Uniunii Europene.  

Concepţia noii reglementări are în vedere elementul de conexiune între infracţiunile care au acest 

obiect juridic apărarea libertăţii şi integrităţii sexuale.  Noutăţi relevante au fost introduse în privinţa 

infracţiunii de viol, prin incriminarea nu numai a raportului sexual, dar şi a şi actului sexual oral sau 

anal. În ceea ce priveşte hărţuirea sexuală, aceasta a fost divizată în hărţuire sexuală propriu-zisă şi 

hărţuire prin abuz de autoritate.  O importantă modificare a intervenit în materia infracţiunii de incest, 

în sensul că a fost menţinută doar incriminarea incestului agresiv, ca o formă agravată a unor 

infracţiuni, în timp ce incestul consimţit a fost inclus în categoria infracţiunilor contra familiei, cu 

justificarea că aduce atingere relaţiilor normale de familie şi nu libertăţii sexuale. 

[Impact]  Nu identificăm un impact financiar-bugetar sau de resurse umane asupra sistemului 

judiciar la implementarea noii reglementări a infracţiunilor contra libertăţii şi integrităţii sexuale. 

[Art.218] În acord cu reglementările din codurile penale europene, în conţinutul constitutiv al 

infracţiunii de viol au fost incluse, raportul sexual, actul sexual oral sau anal sau orice alte acte de 

penetrare vaginală sau anală, săvârşite asupra victimei prin constrângere, punere în imposibilitatea de a 

se apăra, ori de a-şi exprima voinţa, sau profitând de această stare.  Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii de viol include, în noua reglementare trei componente: raportul sexual clasic, actele 

sexuale orale sau anale şi actele de penetrare vaginală sau anală realizate în alte modalităţi, adică prin 

orice mijloc de obţinere a unei satisfacţii sexuale, prin folosirea sexului sau acţionând asupra sexului, 

între persoane de sex diferit sau de acelaşi sex  (bineînţeles, prin constrângere, prin punerea în 

imposibilitate de a se apăra, ori de a-şi exprima voinţa sau profitând de această stare).  În ceea ce 

priveşte variantele agravante, în NCP s-a renunţat la incriminarea faptei care are ca urmare sinuciderea 

victimei.  De asemenea, relevantă este şi reformularea elementului circumstanţial agravant constând în 

săvârşirea violului asupra unui membru al familiei, pentru a rezulta că această faptă absoarbe incestul, 

infracţiune care are un alt obiect juridic, respectiv apărarea relaţiilor de familiale.  Clarificarea pune 

astfel capăt controverselor şi incertitudinilor născute în jurisprudenţă asupra acestui aspect. 

[Art.219] Nou reglementata infracţiune de agresiune sexuală este o construcţie incriminatorie 

realizată prin limitarea sferei de acţiune şi aplicare a modalităţilor normative cuprinse în cadrul 

infracţiunii de viol.  Criteriul de distincţie între viol şi agresiunea sexuală este reprezentat de 

calificarea actului de natură sexuală, fiind incluse în sfera agresiunii sexuale orice acte de natură 

sexuală care nu sunt incriminate ca viol, şi faţă de care îşi păstrează actualitatea Decizia nr. 

III/27.09.2005 a ÎCCJ, dată într-un recurs în interesul legii, privitor la înţelesul sintagmei „act sexual 

de orice natură”. 
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[Art.220-221] Din economia celor două texte privind actul sexual cu un minor şi coruperea 

sexuală a minorilor, analizate comparativ cu infracţiunile de viol şi agresiune sexuală, rezultă că 

distincţia, sub aspectul elementului material al laturii obiective, este similară distincţiei între viol şi 

agresiunea sexuală.  Astfel, dacă sub aspectul elementului material al laturii obiective, este vorba de 

raport sexual, act sexual oral sau anal - ca şi în cazul violului -, dar comis asupra unui minor cu vârsta 

între 13 şi 15 ani (fără constrângere, fără punere în imposibilitate de a se apăra sau de a-şi exprima 

voinţa şi fără a profita de această stare), fapta va constitui act sexual cu un minor (Art.220 NCP).  În 

cazul altor acte de natură sexuală decât cele prevăzute de Art.220 alin.(1), săvârşite faţă de un minor 

care nu a împlinit vârsta de 13 ani, fapta va constitui infracţiunea de corupere sexuală.  Este de 

remarcat că, în privinţa vârstei minorului s-a impus o diferenţiere între vârsta subiectului pasiv, după 

cum se protejează integritatea sexuală a minorului în raport cu un major sau cu un alt minor.  Pentru 

ipoteza unui act sexual comis de un major faţă de un minor prevăzută de Art.220 alin.(1) NCP, s-a 

păstrat limita actuală de vârstă a subiectului pasiv (15 ani).  Totodată, s-a făcut distincţie şi în privinţa 

sancţiunii, după cum subiectul pasiv are vârsta între 13 şi 15 ani, când pedeapsa este închisoare de la 1 

la 5 ani, şi ipoteza în care, subiectul pasiv nu a împlinit vârsta de 13 ani, când pedeapsa închisorii este 

de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  A fost creată şi o ipoteza agravată a actului 

sexual comis de un major cu un minor cu vârsta între 13 şi 18 ani, când majorul a abuzat de autoritatea 

ori influenţa sa asupra victimei, infracţiune pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi.  O ultimă variantă agravantă a aceleiaşi infracţiuni de act sexual cu un minor, 

sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 3 la 10 ani şi exercitarea unor drepturi, a fost prevăzută, în 

situaţiile în care: minorul este rudă în linie directă, frate sau soră; se află în îngrijirea, ocrotirea, 

educarea, paza sau tratamentul făptuitorului, ori atunci când fapta a fost comisă în scopul producerii de 

materiale pornografice.  În ceea ce priveşte infracţiunea de corupere sexuală, actuala incriminare a fost 

completată cu noi ipoteze, prin preluarea unei părţi a textelor incriminatorii din Legea nr.196/2003 

(alin.(4)).  A fost introdusă şi o cauză de nepedepsire în cazul în care diferenţa de vârstă între făptuitor 

şi victimă este de 3 ani sau mai mică (Art.221 alin.(5)).  Aceeaşi cauză de nepedepsire a fost prevăzută 

şi în cazul actului sexual cu un minor prevăzută de Art.220 alin.(5). 

[Art.222] Racolarea minorilor în scopuri sexuale reprezintă o nouă incriminare, fără 

corespondent în legislaţia penală actuală, introdusă ca urmare a obligaţiei asumate de România prin 

semnarea şi ratificarea Convenţiei de la Lanzarote din 2007 pentru protecţia copiilor împotriva 

exploatării sexuale.  Elementul material al laturii obiective constă în acţiunea unei persoane majore de 

a-i propune, prin orice mijloace, inclusiv prin cele de transmitere la distanţă, unui minor sub vârsta de 

13 ani să se întâlnească, în scopul comiterii oricărui act dintre cele prevăzute de Art.220 sau Art.221. 

[Art.223] Noutatea relevantă este aceea că hărţuirea sexuală din actuala reglementare a fost 

sistematizată prin crearea a două texte distincte care au obiecte juridice diferite: primul text protejează 

libertatea şi integritatea sexuală (Art.223), iar al doilea apără relaţiile care trebuie să existe în 

raporturile de serviciu (folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual - Art.299).  Incriminarea din Art.223 

denumită hărţuire propriu-zisă constă în acţiuni de pretindere, în mod repetat, de favoruri de natură 

sexuală, în cadrul unei relaţii de muncă sau al unei relaţii similare, dacă prin aceasta victima a fost 

intimidată sau pusă într-o situaţie umilitoare. 
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(ix). Capitolul IX „Infracţiuni care aduc atingere domiciliului şi vieţii private” 

[Art.224-227] Capitolul IX conţine, pe lângă incriminările din actualul CP, câteva infracţiuni 

noi prin care s-a urmărit să se acopere inexistenţa unei protecţii penale reale în cazul lezării sau 

periclitării drepturilor constituţionale la inviolabilitatea domiciliului şi la respectarea vieţii private.  

Noile incriminări sunt cele privind violarea sediului profesional (Art.225) şi violarea vieţii private 

(Art.226). 

[Impact] Noua reglementare oferă o protecţie mai cuprinzătoare celor două drepturi 

constituţionale privind inviolabilitatea domiciliului şi a respectării vieţii private, având de aceea un 

impact pozitiv la nivel legal, inclusiv prin asigurarea unor mai bune premise pentru respectarea acestor 

valori fundamentale.  În afară de efectul general al creşterii numărului de cauze penale ca urmare a 

incriminării unor noi fapte, nu identificăm un impact semnificativ la implementarea noilor prevederi. 

[Art.225] Violarea secretului profesional este o incriminare fără corespondent în actualul CP.  

Ea era necesară pentru acoperirea unui vid de reglementare în ipoteza unor fapte de pătrundere fără 

drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoană juridică sau fizică îşi desfăşoară 

activitatea profesional, ori refuzul de-a le părăsi la îndemnul persoanei îndreptăţite. 

[Art.226] Violarea vieţii private este, de asemenea, o reglementare nou-introdusă, necesară 

pentru a asigura protecţia dreptului constituţional la respectarea vieţii private, recunoscut şi de Art. 8 

din CEDO.  Incriminarea are trei modalităţi normative.  Prima, constă în fapta de a aduce atingere 

vieţii private, fără drept, prin fotografiere, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace 

tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau într-o încăpere, ori dependinţă 

ţinând de aceasta, sau a unei convorbiri private (alin.(1)).  A doua modalitate normativă, constă în 

divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor, ori a 

imaginilor arătate în alin.(1), către o altă persoană sau către public.  A treia modalitate normativă, 

constă în acţiunea de a plasa, fără drept, mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul 

săvârşirii faptelor arătate în alin.(1) şi (2) al textului. 

[Art.227] Divulgarea secretului profesional este reglementată diferit în NCP faţă de CP, noua 

incriminare fiind limitată numai la datele şi informaţiile de care cel ţinut să păstreze secretul a luat 

cunoştinţă cu consimţământul persoanei vizate, fie că i-au fost încredinţate nemijlocit, (de pildă, datele 

oferite avocatului de către client), fie că le-a aflat în virtutea profesiei sau funcţiei cu acordul celui în 

cauză (în cazul examinării medicale).  Fapta de a divulga alte date sau informaţii nepublice, secrete de 

serviciu, etc. a fost separată din conţinutul acestei incriminări, întrucât obiectul juridic al acesteia este 

diferit de cel al apărării vieţii private, fiind cel al apărării raporturilor de serviciu. 

3.2.(b). Titlul II „Infracţiuni contra patrimoniului” 

[Art.228-256] Reglementarea infracţiunilor contra patrimoniului, cuprinsă în Titlul II al 

Părţii Speciale a NCP, a fost regândită infracţiunile care au ca obiect juridic apărarea patrimoniului 

fiind sistematizate în cinci capitole, după modelul codurilor penale din 1864 şi din 1936.  La 

împărţirea pe capitole s-au avut în vedere situaţiile de fapt în care se pot găsi bunurile ca entităţi 

patrimoniale, caracterul sau natura acţiunilor ilicite prin care sunt lezate, deposedate sau aduse în stare 

de pericol aceste bunuri.  O noutate relevantă pentru toate infracţiunile contra patrimoniului o 

reprezintă reducerea limitelor pedepselor faţă de limitele prevăzute în CP în vigoare.  Noua concepţie 

care stă la baza regândirii sistemului sancţionator în această materie se întemeiază pe mai multe 
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considerente.  Pe de o parte, sub imperiul actualului CP, jurisprudenţa relevă tendinţa instanţelor de a 

se orienta asupra unor pedepse situate mult sub limitele maximului special prevăzut pentru orice 

infracţiune.  Pe de altă parte, este evidentă necesitatea de a se corela tratamentul sancţionator pentru 

aceste infracţiuni cu dispoziţiile din partea generală privind regimul sancţionator general, iar 

redefinirea limitelor minime şi maxime ale pedepselor pentru fiecare infracţiune s-a făcut proporţional 

cu importanţa valorii sociale care face obiectul ocrotirii penale.  Nu în ultimul rând, această opţiune a 

legiuitorului concretizează o revenire la tradiţională privind sistemul sancţionator din codurile penale 

anterioare. 

[Impact] Prin noua reglementare au fost create condiţiile unei politici penale mai eficiente în 

apărarea patrimoniului prin mijloace de drept penal, prin redefinirea, în consens cu realităţile curente, a 

valorilor sociale apărate şi corelarea regimului sancţionator cu această ierarhie.  De asemenea, notăm 

un impact legislativ, întrucât legiuitorul a preluat în cadrul acestui titlu infracţiuni prevăzute în legi 

speciale, cum sunt Legea nr.85/2006, Legea nr.161/2003 sau Legea nr.365/2002, astfel încât 

reglementările speciale şi NCP vor trebui corelate. 

(i). Capitolul I „Furtul” 

[Art.229-232] Capitolul I al Titlului II este dedicat infracţiunilor de furt. 

[Art.229] Dacă reglementarea furtului simplu este în esenţă aceeaşi, în cazul incriminării 

furtului calificat s-a renunţat la unele dintre elementele circumstanţiale agravante privind săvârşirea 

furtului de două sau mai multe persoane asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a-şi exprima 

voinţa sau de a se apăra, într-un loc public, în timpul unei calamităţi.  Această renunţare este justificată 

de faptul cuprinderii acestor circumstanţe agravante între circumstanţele de agravare legale, în partea 

generală a NCP.  O altă noutate este aceea că în conţinutul constitutiv al infracţiunii de furt calificat au 

fost introduse două noi circumstanţe de agravare: săvârşirea furtului prin scoaterea din funcţiune a 

sistemului de alarmă sau supraveghere şi săvârşirea furtului prin violare de domiciliu.  Prima 

circumstanţă agravantă care a fost adăugată în conţinutul infracţiunii de furt calificat a fost necesară 

pentru a acoperi realitatea comiterii unui număr tot mai mare de furturi din locuinţe sau din sedii ale 

unor firme prin recurgerea la anihilarea sistemelor de alarmă sau supraveghere de către autorii unor 

asemenea infracţiuni.  Al doilea element circumstanţial agravant constând în săvârşirea furtului prin 

pătrunderea fără drept într-un domiciliu sau sediu profesional a fost introdus pentru a se pune capăt 

controverselor privind existenţa sau inexistenţa unui concurs de infracţiuni în acest caz. 

[Art.230] Reglementarea este nouă prin aceea că tratează în mod distinct furtul în scop de 

folosinţă.  Acest lucru se explică prin aceea că furtul în scop de folosinţă prezintă un grad de pericol 

social mai redus decât furtul în scop de însuşire, astfel că, s-a ajuns la concluzia necesităţii incriminării 

lui în mod separat de celelalte forme de furt şi prevederea unor pedepse ale căror limite speciale se 

reduc cu o treime.  Un alt element de noutate este incriminarea a două noi variante a furtului de 

folosinţă, constând în folosirea fără drept al unui terminal de telecomunicaţii al altuia, sau folosirea 

unui terminal de telecomunicaţii racordat fără drept la o reţea, dacă s-a produs o pagubă.  Incriminarea 

distinctă a acestei noi modalităţi normative prevăzută de Art.230 alin. (2) din NCP, a fost necesară 

pentru a se tranşa în mod definitiv situaţiile controversate din practica judiciară şi discutate în doctrină 

privind încadrarea juridică a faptei de branşare ilegală la o reţea de telefonie sau la o altă reţea de 
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telecomunicaţii.  Varianta normativă, constând în folosirea unor terminale de telecomunicaţii 

aparţinând altor persoane, a fost inspirată de dispoziţiile Art.255-256 din CPS. 

(ii). Capitolul II „Tâlhăria şi pirateria” 

[Art.233-237] Capitolul II al acestui titlu cuprinde infracţiunile de tâlhărie în varianta de tip, 

tâlhăria calificată şi pirateria.  În mare parte conţinutul incriminărilor celor trei infracţiuni este acelaşi 

cu cel din CP în vigoare. 

[Art.234] Elementul de noutate constă în aceea că, în noua redactare, s-a renunţat la unele 

elemente circumstanţiale agravante prevăzute în actualul CP, după modelul modificărilor intervenite în 

cazul furtului.  Astfel, în noua incriminare nu se mai regăsesc: tâlhăria săvârşită de două sau mai multe 

persoane împreună, în timpul unei calamităţi sau într-o locuinţă sau dependinţe ale acesteia.  Primele 

două circumstanţe nu au mai fost preluate în NCP deoarece ele sunt incluse în categoria 

circumstanţelor agravante legale, iar ultima circumstanţă a fost reformulată ca şi în cazul furtului 

calificat.  O altă noutate este aceea că au fost introduse noi elemente circumstanţiale agravante, şi 

anume: când fapta se săvârşeşte asupra unui mijloc de transport sau prin simularea de calităţi oficiale.  

Aceste ipoteze noi au fost introduse pentru a acoperi situaţiile apărute în practica judiciară şi care nu 

au în actualul CP un suport incriminator. 

[Art.236] Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei a fost prevăzută într-un text distinct 

ca o formă agravantă comună a celor două infracţiuni. 

(iii). Capitolul III „Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii” 

[Art.238-248] Capitolul III reglementează infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 

încrederii, prezentând unele elemente de noutate faţă de reglementarea actuală. 

[Art.238] În conţinutul constitutiv al infracţiunii de abuz de încredere s-a introdus o nouă 

modalitate de săvârşire a faptei, prin folosirea fără drept a unui bun încredinţat cu un anumit scop, de 

către cel care l-a primit.  Vor intra sub incidenţa acestui text, faptele celor ce se află în situaţia în care 

nu aveau dreptul de-a folosi bunul, precum şi faptele celor care se găsesc în situaţia în care au dreptul 

de a folosi bunul primit, dar îl utilizează în alt scop decât cel în care le-a fost încredinţat. 

[Art.239] Incriminarea abuzului de încredere prin fraudarea creditorilor este o reglementare 

nouă.  Fapta se poate săvârşi în două modalităţi normative de bază: fie prin fapta debitorului de a 

înstrăina, a ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori, ori bunul din patrimoniul său, fie 

prin fapta aceluiaşi debitor de-a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudării creditorilor (alin.(1) 

al Art.239).  Cea de-a doua modalitate normativă constă în fapta persoanei care, ştiind că nu va putea 

plăti, achiziţionează bunul, ori servicii, producând prin aceasta o pagubă creditorului (alin.(2) al 

textului). 

[Art.240-241] Aceste texte nu au corespondent în CP în vigoare.  Ele nu reprezintă, însă o 

incriminare nouă, ci o preluare a incriminării bancrutei simple şi frauduloase, fără diferenţe relevante, 

din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei (Art.143 din Legea nr.85/2006). 

[Art.242] În materia gestiunii frauduloase, noul text preia conţinutul Art.144 din Legea 

nr.85/2006. 
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[Art.243] Privitor la însuşirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, noul text prezintă 

trei elemente de noutate faţă de actuala incriminare din CP: denumirea marginală schimbată; 

reformularea variantei asimilate şi norma finală care prevede posibilitatea împăcării părţilor.  Noua 

denumire a fost necesară pentru a acoperi integral conţinutul incriminării, în vreme ce modificarea 

conţinutului variantei asimilate a fost cerută de situaţiile ivite în practică, întrucât bunul care este 

obiectul material al infracţiunii, poate ajunge şi în mod fortuit în posesia făptuitorului. 

[Art.244] Conţinutul infracţiunii de înşelăciune este diferit de cel din CP în vigoare.  Astfel, s-a 

renunţat la actualul conţinut al textului privind variantele înşelăciunii în convenţii, înşelăciunea prin 

cecuri şi înşelăciunea care a produs consecinţe deosebit de grave.  Înşelăciunea în convenţii, nu a mai 

fost cuprinsă în conţinutul incriminator al noului text întrucât ea se regăseşte parţial în conţinutul 

infracţiunii de abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, iar sub celelalte aspecte este inclusă în 

modalităţile înşelăciunii prevăzute de Art.244 alin.(2).  În cazul variantelor „înşelăciunii prin cecuri” şi 

ale „înşelăciunii care a produs consecinţe deosebit de grave” urmează a fi aplicate prevederile alin.(1) 

sau (2) ale Art.244. 

[Art.245] Textul este nou şi prevede o formă specială a infracţiunii de înşelăciune, şi anume, 

înşelăciunea privind asigurările.  Incriminarea distinctă a fost necesară pentru a acoperi situaţiile ivite 

în practică, tot mai frecvente în ultimii ani, în materia asigurărilor. 

[Art.246] Deturnarea licitaţiilor publice reprezintă un nou text incriminator care a devenit 

necesar pentru a acoperi situaţiile ivite în practică, când participanţii la licitaţiile publice au recurs şi 

recurg la diferite manopere frauduloase pentru a îndepărta pe potenţialii participanţi sau pentru a 

împărţi beneficiile cu alţi participanţi, denaturând preţul de adjudecare. 

[Art.247] Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile reprezintă o nouă incriminare, 

justificată pentru a acoperi situaţiile, care au proliferat în ultimii ani, prin care persoanele în vârstă sau 

cu o stare de sănătate precară, au fost aduse în situaţia de a-şi pierde locuinţele sau alte bunuri în urma 

unor înţelegeri patrimoniale disproporţionate, la care s-a ajuns prin fraudă. 

(iv). Capitolul IV „Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată 

electronice” 

[Art.249-252] Acest capitol incriminează fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace 

de plată electronice.  Cele trei infracţiuni, respectiv, frauda informatică (Art.249), efectuarea de 

operaţiuni financiare în mod fraudulos (Art.250) şi acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în 

mod fraudulos (Art.251) sunt preluate, fără modificări relevante din incriminările care îşi au sediul în 

Legea nr.161/2003 şi Legea.365/2002, ce urmează a fi corelate cu NCP, conform normelor de tehnică 

legislativă344.  Este de remarcat că pedepsele prevăzute pentru aceste infracţiuni au fost corelate cu 

celelalte pedepse prevăzute în materia infracţiunilor contra patrimoniului, cu menţiunea că la stabilirea 

lor s-a avut în vedere şi periculozitatea deosebită a acestor modalităţi de săvârşire. 

                                                      
344 Notăm că Proiectul LPA NCP, propune modificarea cadrului legal și alinierea acestuia cu prevederile NCP şi cu privire la 
aspectele menţionate. 
 



 

647 
 

(v). Capitolul V „Distrugerea şi tulburarea de posesie” 

[Art.249-252] Capitolul V al Titlului II din Partea Specială a NCP reglementează distrugerea şi 

tulburarea de posesie. 

[Art.253] Textul din NCP care incriminează distrugerea este în mare parte identic cu 

reglementarea actuală.  Noutatea relevantă vizează incriminarea unei noi variante normative agravante, 

care constă în ,,distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparţine în tot sau în parte unei alte 

persoane şi serveşte la dovedirea unui drept de natură patrimonială dacă prin aceasta s-a produs o 

pagubă”.  Noua variantă normativă este necesară pentru a acoperi situaţii care s-au ivit şi pot apărea 

oricând în practică, când un asemenea înscris poate fi unicul mijloc de probă.  Textul conţine 

precizarea relevantă că obiectul material al acestei variante normative o constituie numai un înscris sub 

semnătură privată, care aparţine altei persoane, nu şi un act autentic, întrucât într-o asemenea ipoteză 

fapta constituie infracţiunea de sustragere sau distrugere de înscrisuri prevăzută în titlul referitor la 

infracţiuni privind autoritatea (Art.259). 

[Art.254] Textul incriminator al distrugerii calificate conţine, ca prim element de noutate,  

renunţarea la  incriminarea distrugerii care a produs consecinţe deosebit de grave şi menţinerea doar a 

variantei agravante, constând în distrugerea care a avut ca urmare un dezastru.  S-a renunţat la 

includerea primei variante în noul text, întrucât s-a considerat că întinderea prejudiciului, nu este, prin 

ea însăşi atât de relevantă, încât să justifice o majorare a limitelor pedepsei. 

[Art.255] În materia distrugerii din culpă, noul text a renunţat la incriminarea modalităţii 

normative prevăzute în Art.219 alin.(4) din CP în vigoare pentru două motive: fapta de a produce un 

dezastru ori consecinţe deosebit de grave ca urmare a părăsirii postului sau a oricărei alte fapte de către 

personalul de conducere a unui mijloc de transport în comun, ori de către personalul care asigură direct 

securitatea unor asemenea transporturi, este o infracţiune de serviciu; cel de-al doilea motiv, rezidă în 

aceea că este greu de acceptat că o asemenea faptă se săvârşeşte din culpă. 

[Art.256] Incriminarea tulburării de posesie a fost simplificată şi s-a renunţat la varianta 

normativă când fapta nu s-a săvârşit prin violenţe sau ameninţări, ori prin strămutarea sau desfiinţarea 

semnelor de hotar.  S-a avut în vedere că pentru situaţiile de ocupare, în întregime sau în parte, fără 

drept a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământ sau fără aprobare prealabilă, este 

suficientă acţiunea civilă posesorie (potrivit principiului minimei intervenţii). 

3.2.(c). Titlul III „Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat” 

[Art.257-265] Titlul III din Partea Specială a NCP sancţionează conduita infracţională îndreptată 

împotriva autorităţii, precum şi faptele îndreptate împotriva relaţiilor sociale născute în legătură cu 

frontiera de stat a României. 

(i). Capitolul I „Infracţiuni contra autorităţii” 

[Art.257-261] În cazul infracţiunilor contra autorităţii (Capitolul I din Titlul III din Partea 

Specială) au fost menţinute în linii mari incriminările din CP, fără a fi aduse modificări semnificative.  

Din punct de vedere formal însă se remarcă reducerea numărului de infracţiuni, fapt care este 

explicabil prin aceea că unele infracţiuni au împrumutat, ca formă materială de săvârşire, fapte ce sunt 

reglementate separat în CP (spre exemplu, fapta de „port nelegal de decoraţii sau semne distinctive” 

(Art.241 CP), a fost inclusă în conţinutul infracţiunii de „uzurpare de calităţi oficiale” (Art.258 NCP).  
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Tot la acest capitol, dedicat infracţiunilor îndreptate împotriva autorităţii, se observă renunţarea la 

incriminarea faptei de „ofensă adusă unor însemne” (Art.236 CP), infracţiune în legătură cu care nu s-a 

remarcat o practică judiciară relevantă. 

[Art.257] În privinţa infracţiunii de ultraj, NCP aduce unele modificări în ceea ce priveşte sfera 

persoanelor protejate prin această incriminare.  Astfel, varianta agravată a actualei reglementări 

privitoare la magistraţi nu se mai regăseşte în conţinutul infracţiunii de ultraj din cadrul infracţiunilor 

contra autorităţii, ci formează obiectul unei incriminări distincte în cadrul infracţiunilor contra 

înfăptuirii justiţiei (ultrajul judiciar - Art.278 NCP).  Reglementarea ultrajului din NCP preia 

dispoziţiile Art.2391 CP - „cazuri speciale de pedepsire”, prin care sunt sancţionate faptele de violenţă 

psihică sau fizică îndreptate împotriva soţului, copiilor sau părinţilor anumitor categorii de funcţionari 

(poliţist, jandarm, etc.), soluţie firească din punct de vedere al tehnicii legislative, având în vedere că 

textul în cauză reglementează o formă specială de ameninţare îndreptată împotriva funcţionarului 

pentru fapte îndeplinite în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, prin urmare o 

formă materială de săvârşire a faptei de ultraj.  Tot ca un element de noutate, NCP sancţionează 

violenţele sau ameninţările îndreptate nu numai împotriva soţului, părinţilor sau copiilor unui poliţist, 

jandarm sau militar, ci a celor îndreptate împotriva unui membru de familie al oricărui funcţionar care 

deţine o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii stat, când aceste fapte sunt comise în scop de 

intimidare sau răzbunare. 

[Art.258] În privinţa infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, aceasta a fost menţinută în 

forma actuală însă a fost redusă sfera calităţilor oficiale a căror uzurpare este sancţionată penal, prin 

excluderea acelor funcţii care, deşi au caracter oficial, nu implică exercitarea autorităţii de stat, astfel 

încât urmările unor asemenea fapte nu justifică menţinerea lor în sfera ilicitului penal. 

[Art.259] În ceea ce priveşte infracţiunea de sustragere sau distrugere a unor înscrisuri, se 

remarcă sporirea minimului special de pedeapsă, de la 3 luni la un an, pentru infracţiunea fapt 

consumat.  De asemenea, NPC nu mai sancţionează fapta săvârşită din culpă în legătură cu înscrisurile 

cu valoare artistică, ştiinţifică, istorică sau arhivistică (Art.242 alin.(1) CP). 

(ii). Capitolul II „Infracţiuni privind frontiera de stat” 

[Art.262-265] Capitolul II al Titlului III din Partea Specială reglementează infracţiunile 

privind frontiera de stat. 

[Impact] Având în vedere că acest titlu preia o serie de prevederi cu caracter sancţionator penal 

din acte normative speciale, cum ar fi O.U.G. nr.194/2002, respectiv O.U.G. nr.105/2001, impactul 

estimat se referă la necesitatea corelării legislaţiei speciale cu NCP, Proiectul LPA NCP propunând 

modificarea cadrului legal în acest sens. 

[Art.262] Infracţiunea de trecere frauduloasă a frontierei de stat reia norma de incriminare din 

cuprinsul Art.70 din O.U.G. nr.105/2001.  Ca element de noutate se remarcă înăsprirea regimului 

sancţionator pentru infracţiunea în forma standard (maximul special a fost sporit de la 2 la 3 ani), cât şi 

pentru formele agravante (maxim special sporit de la 3 la 5 ani).  De asemenea, a fost introdusă o nouă 

formă agravantă a infracţiunii – aceea săvârşită de un străin declarat indezirabil ori căruia i-a fost 

interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară. 
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[Art.263] În cazul infracţiunii de trafic de imigranţi, preluată din reglementarea Art.71 din 

O.U.G nr.105/2001, NCP prevede o formă agravantă suplimentară, aceea a săvârşirii faptei în scopul 

obţinerii, în mod direct sau indirect, a unui folos patrimonial.  De asemenea, în cadrul NCP s-a 

renunţat la incriminarea faptei într-un registru mai sever pentru situaţia în care intervine decesul 

migrantului. 

[Art.264] În privinţa infracţiunii de facilitare a şederii ilegale în România (preluat în NCP din 

reglementarea Art.141 din O.U.G. nr.194/2002) au intervenit o serie de modificări, cea mai importantă 

fiind introducerea unui regim sancţionator diferit între situaţia în care infracţiunea e săvârşită în 

legătură cu victima unei infracţiuni de trafic de persoane, de minori sau de migranţi, care nu are 

cetăţenia rămână şi nici domiciliul în România faţă de situaţia în care fapta priveşte un alt străin aflat 

ilegal pe teritoriul României, situaţie în care limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.  Tot ca 

element de noutate, NCP introduce alte circumstanţe agravante faţă de actuala reglementare, respectiv: 

(i) când fapta a fost săvârşită în scopul de a obţine, direct sau indirect, un folos patrimonial, respectiv 

(ii) când fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu.  

De asemenea, Art.264 alin.(1) al NCP prevede că atunci când mijlocul folosit constituie prin el însuşi o 

infracţiune, se vor plica regulile privind concursul de infracţiuni. 

[Art.265] În NCP sancţiunea prevăzută în cazul infracţiunii de sustragere de la măsurile de 

îndepărtare de pe teritoriul României (text preluat din Art.138 al O.U.G. nr.194/2002) a fost diminuată 

(maximul special redus de la 5 ani la 2 ani), fiind stabilită şi pedeapsa alternativă a amenzii. 

3.2.(d). Titlul IV „Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei” 

[Art.266-288] Titlul IV al Părţii Speciale din NCP este dedicat infracţiunilor contra 

înfăptuirii justiţiei.  Reglementarea cuprinsă în acest Titlu conţine noutăţi relevante majore în 

încercarea de-a acoperi vidul unor reglementări care se referă la inexistenţa unei protecţii penale 

complete cu privire la o serie de componente ale valorii sociale fundamentale, reunite sub denumirea 

unei bune înfăptuiri a justiţiei.  Noile incriminări au fost impuse de realităţile sociale, care au 

demonstrat săvârşirea de fapte care pot leza şi pune în pericol activitatea de înfăptuire a justiţiei penale 

şi care constau în acţiuni de obstrucţionare a justiţiei, de influenţare a declaraţiilor, răzbunări pentru 

acte de justiţie, presiuni asupra justiţiei, compromiterea interesului justiţiei, sfidarea instanţei, asistenţa 

şi reprezentarea neloială, neexecutarea sancţiunilor penale.  Importanţa apărării valorilor care se 

subsumează conceptului de bună înfăptuire a justiţiei este evidentă în NCP, chiar din aşezarea 

sistemică a acestor infracţiuni într-un Titlu separat şi nu într-un capitol, aşa cum este în actualul CP, 

unde aceste infracţiuni sunt o componentă a Titlului IV intitulat „Infracţiuni care aduc atingere unor 

activităţi de interes public sau a altor activităţi reglementate de lege”.  Este de remarcat şi noutatea 

intervenită în denumirea Titlului în care sunt cuprinse aceste infracţiuni, în sensul că denumirii 

„Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei”  din actualul CP i-a fost preferată denumirea de 

„Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei”.  Modificarea denumirii a fost impusă de criticile justificate 

apărute în literatura de specialitate prin care s-a susţinut că prin aceste infracţiuni nu este împiedicată 

efectiv înfăptuirea justiţiei, ci doar se produc stări de pericol pentru realizarea actului de justiţie. 

[Impact] Noile dispoziţii sunt destinate asigurării unei apărări mai bune a valorilor sociale şi 

condiţiilor necesare unei mai bune realizări a justiţiei.  De asemenea, impactul se va reflecta şi la nivel 

legislativ, în măsura în care legiuitorul a preluat în cadrul acestui titlu infracţiuni prevăzute în legi 
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speciale (cum sunt Legea nr.78/2000, Legea nr.185/2006), astfel încât reglementările speciale şi NCP 

urmează a fi corelate la momentul intrării în vigoare, conform regulilor de tehnică legislativă.  Ca şi în 

alte cazuri, menţionăm că Proiectul LPA NCP face propuneri de armonizare legislativă în acest sens. 

[Art.266] NCP realizează o restrângere a incriminării faptei de nedenunţare, numai la faptele cu 

un grad deosebit de pericol social, respectiv pentru cele contra vieţii sau care au avut ca urmare 

moartea unei persoane.  Aşadar, în noua reglementare există obligaţia de denunţare pentru toate faptele 

prevăzute de legea penală contra vieţii sau care au avut ca urmare moartea unei persoane şi nu doar 

pentru cele intenţionate, aşa cum se prevede în actualul CP, dar au fost eliminate obligaţiile de 

denunţare a celorlalte infracţiuni la care făcea referire Art.262 CP.  Spre deosebire de actuala 

incriminare care se referă la omisiunea de a denunţa săvârşirea unor infracţiuni, noua reglementare are 

ca obiect, fapta de a nu înştiinţa autorităţile de comiterea unei fapte prevăzută de legea penală.  Prin 

această modificare terminologică s-a urmărit să se sublinieze că pentru existenţa infracţiunii prezintă 

relevanţă doar ţinerea sub tăcere faţă de autorităţi a pregătirii sau comiterii unei fapte cu un grad mare 

de pericol social şi că nu prezintă interes că acea faptă nu a fost încă pusă în executare, că ea se află în 

faza actelor preparatorii, ori a unei tentative nepedepsite de lege, ori că ar opera cauze de 

neimputabilitate.  Remarcăm, de asemenea, prevederea unei cauze de nepedepsire mai extinse decât în 

actuala reglementare, în sensul incidenţei acesteia în cazul săvârşirii infracţiunii de către orice membru 

de familie.  De asemenea, a fost extins şi momentul până la care beneficiază de impunitate persoana 

care încunoştinţează autorităţile, respectiv până înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale, 

împotriva persoanei pentru fapta nedenunţată şi nu până înainte de a se fi început urmărirea penală, 

cum este în actuala reglementare.  Extensia aceleiaşi cauze de nepedepsire operează şi în cazul în care 

autorităţile sunt încunoştinţate, după momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, dacă acea persoană 

a înlesnit tragerea la răspundere penală a autorului sau a participanţilor. 

[Art.267] Omisiunea sesizării cunoaşte, în mare parte, o reglementare similară celei din CP în 

vigoare (Art.263), dar, ca şi în cazul nedenunţării, terminologia este modificată, pentru a reflecta 

corect valoarea socială ocrotită.  Astfel, omisiunea sesizării are ca obiect săvârşirea ,,unei fapte 

prevăzute de legea penală” şi nu a unei ,,infracţiuni”, cum este în actualul CP.  Un alt element de 

noutate constă în renunţarea incriminării variantei agravante a săvârşirii faptei de către un funcţionar 

public cu atribuţii de conducere sau de control.  În schimb, a fost introdusă o variantă atenuată, anume 

aceea când fapta este săvârşită din culpă. 

[Art.268] Inducerea în eroare a organelor judiciare reprezintă o redefinire a infracţiunii de 

denunţare calomnioasă din CP în vigoare, pe care nu o mai regăsim ca atare în NCP.  Renunţarea la 

incriminarea denunţării calomnioase, se bazează pe argumentul că, deşi era prevăzută ca o infracţiune 

contra înfăptuirii justiţie, în realitate ea nu reprezenta decât o formă sui generis a infracţiunii de 

calomnie, pentru că, prin săvârşirea ei se aducea atingere reputaţiei unei persoane căreia i se imputa în 

mod mincinos săvârşirea unei infracţiuni.  Pe de altă parte, s-a raţionat că sesizările penale mincinoase, 

prin care se reclamă săvârşirea unor fapte inexistente, ori imputarea unor fapte penale unei persoane 

nevinovate, sunt în realitate modalităţi prin care organele judiciare sunt determinate să pornească şi să 

efectueze investigaţii şi cercetări care presupun cheltuieli mari de timp şi resurse umane, pentru 

instrumentarea unor asemenea cauze sortite eşecului.  Pentru aceste motive noua incriminare de 

inducere în eroare a organelor judiciare cuprinde două modalităţi normative şi anume: sesizarea 

neadevărată cu privire la o faptă prevăzută de legea penală şi imputarea pe nedrept a comiterii unei 
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fapte reale unei persoane nevinovate.  O altă modificare relevantă constă în înlocuirea actualei cauze 

de reducere a pedepsei prevăzută în Art.268 alin.(3) din actualul CP, cu o cauză de nepedepsire de care 

beneficiază persoana care înainte de reţinerea, arestarea sau punerea în mişcare a acţiunii penale 

împotriva celui faţă de care s-a făcut denunţul sau plângerea, ori s-au produs probele, declară că 

denunţul, plângerea sau probele sunt nereale. 

[Art.269] În cazul faptei de favorizare a făptuitorului, elementele de noutate la această 

infracţiune sunt atât de ordin terminologic, cât şi de conţinut.  Pentru aceleaşi argumente arătate în 

cazul infracţiunilor de nedenunţare, omisiunea sesizării şi de inducere în eroare a organelor judiciare, 

textul a renunţat la folosirea noţiunilor de „infracţiune” şi  „infractor”, în favoarea celor „de faptă 

prevăzută de legea penală” şi de „făptuitor”.  De asemenea, s-a renunţat la varianta normativă constând 

în ajutorul dat pentru a asigura infractorului folosul sau produsul infracţiunii, întrucât aceste acţiuni 

intră în conţinutul infracţiunii de tăinuire. 

[Art.270] Locul infracţiunii de tăinuire a fost regândit în sistemul NCP, în sensul extragerii 

acesteia din titlul infracţiunilor contra patrimoniului şi aşezarea acesteia în titlul infracţiunilor contra 

înfăptuirii justiţiei.  Această modificare are la bază faptul că faptele de tăinuire pun în pericol buna 

înfăptuire a actului de justiţie prin îngreunarea sau împiedicarea identificării, ori a recuperării 

bunurilor tăinuite, neavând, în realitate un obiect juridic patrimonial. O altă noutate de conţinut este 

aceea că potrivit noului text fapta constituie infracţiune  atunci când din împrejurările concrete 

persoana a putut să-şi dea seama şi să prevadă că bunurile provin dintr-o faptă prevăzută de legea 

penală. 

[Art.271] Infracţiunea de obstrucţionare a justiţiei este o incriminare relativ nouă în legislaţia 

noastră penală.  Ea a fost necesară pentru a răspunde unor dificultăţi şi impedimente care au apărut în 

desfăşurarea procesului penal datorită refuzului şi lipsei de cooperare din partea persoanelor cărora li 

se solicită îndeplinirea unor acte sau măsuri procesuale indispensabile realizării cu celeritate a scopului 

procesului penal.  Subiect activ al infracţiunii este persoana care, în prealabil a fost avertizată asupra 

consecinţelor faptelor sale de către organul judiciar care instrumentează o cauză penală.  Din economia 

textului rezultă că în conţinutul juridic al acestei infracţiuni este inclusă în primul rând o situaţie 

premisă, de care depinde conţinutul constitutiv al acesteia, care are două componente.  Prima 

componentă constă în existenţa unei cauze penale aflată pe rolul unui organ de urmărire, unei instanţe 

de judecată sau a judecătorului sindic.  Cea de-a doua componentă constă în avertizarea prealabilă de 

către organul judiciar, a persoanei care trebuie să efectueze un act procedural sau să pună la dispoziţia 

organului judiciar date, informaţii, înscrisuri sau bunuri, asupra consecinţelor împiedicării efectuării 

actului sau refuzului prezentării acestor date, informaţii, înscrisuri sau bunuri.  Incriminarea are două 

modalităţi normative şi anume: împiedicarea fără drept a organului de urmărire sau instanţei de 

judecată să efectueze, în condiţiile legii, un act de procedură, respectiv, refuzul de a pune la dispoziţie 

organului de urmărire penală, instanţei sau judecătorului sindic, în tot sau în parte, datele, informaţiile, 

înscrisurile sau bunurile deţinute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în condiţiile legii, în vederea 

soluţionării unei cauze.  Aşa cum arătam, incriminarea este numai relativ nouă, deoarece o variantă a 

acesteia o găsim în procedura insolvenţei (Art.147 din Legea nr.85/2006). 

[Art.272] Influenţarea declaraţiilor reprezintă o incriminare nouă, construită din elemente ale 

actualei infracţiuni de încercare de determinare a mărturiei mincinoase prevăzută de Art.261 din CP, 

precum şi din alte elemente inspirate din reglementările similare din codurile penale europene (Art.160 
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din CPG; Art.464 din CPS; Art.434–5, Art.434–8 şi Art.434–15 din CPF; Art.377 bis din CPI).  

Conţinutul incriminării cuprinde încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent 

de calitatea acesteia, nu numai să dea declaraţii mincinoase, dar şi să nu sesizeze organele de urmărire 

penală, să nu dea declaraţii, să îşi retragă declaraţiile, să dea declaraţii mincinoase, ori să nu prezinte 

probe, într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură judiciară.  Incriminarea acoperă toate 

ipotezele în care se poate obstrucţiona accesul liber la justiţie, precum şi libertatea de-a da declaraţii şi 

de-a înfăţişa probe organelor judiciare în raport de interesele procesuale.  Noua incriminare a fost 

impusă de realitatea existenţei unor presiuni asupra celor care au interes sau sunt chemaţi să apeleze la 

organele care înfăptuiesc justiţia. 

[Art.273] În noul text care sancţionează mărturia mincinoasă au fost operate modificări asupra 

actualului text al Art.260 din CP în vigoare, atât sub aspect terminologic, cât şi prin introducerea unei 

variante normative agravate, care poate fi săvârşită în una dintre următoarele modalităţi: de către un 

martor cu identitate protejată, ori aflat în programul de protecţie a martorilor; de un investigator sub 

acoperire; de o persoană care întocmeşte un raport de expertiză, ori de un interpret; în legătură cu o 

faptă pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă, ori închisoarea de 10 ani sau mai mare.  

Pentru această nouă variantă normativă agravantă pedeapsa este închisoare de la 1 la 5 ani.  O altă 

noutate este  renunţarea la reglementarea cauzei de reducere a pedepsei prevăzută de Art.260 alin.(3) 

din CP în vigoare (dacă retragerea mărturiei mincinoase a intervenit în cauzele penale după ce s-a 

produs arestarea inculpatului, sau în toate cauzele după ce s-a pronunţat o hotărâre, sau după ce s-a dat 

o soluţie ca urmare a mărturiei mincinoase). 

[Art.274] Răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei este o incriminare nouă, aflată într-o strânsă 

legătură cu infracţiunea de influenţare a declaraţiilor.  Ea a fost necesară pentru a ocroti libertatea de 

voinţă a persoanelor care acordă sprijin activităţii de înfăptuire a justiţiei, prin stabilirea unui regim 

mai sever de răspundere penală şi de sancţionare a actelor de răzbunare săvârşite împotriva unei 

persoane, ori a unui membru de familie al acestuia pe motiv că a sesizat organele de urmărire penală, a 

dat declaraţii, ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă, sau în orice altă procedură. 

[Art.275] Reglementarea sustragerii sau distrugerii de probe sau înscrisuri a fost completată faţă 

de cea existentă în CP.  Astfel, au fost adăugate noi modalităţi normative de comitere a infracţiunii şi 

s-a extins obiectul material al infracţiunii la mijloacele materiale de probă.  Prin aceste completări s-a 

urmărit a se asigura o protecţie mai eficientă în ceea ce priveşte securitatea şi integritatea mijloacelor 

materiale de probă sau înscrisurilor destinate înfăptuirii justiţiei (reglementări similare sunt CPF 

Art.434–4 şi CPO Art.189 alin.(1) pct.2). 

[Art.276] Textul incriminează fapta de presiuni asupra justiţiei şi reprezintă o nouă incriminare, 

fără corespondent în actualul CP.  Ea este justificată de necesitatea asigurării şi protejării imparţialităţii 

şi libertăţii judecătorilor şi a organelor de urmărire penală în exercitarea atribuţiilor lor, pentru a se 

descuraja încercările de intimidare sau de influenţare a acestora. 

[Art.277] Compromiterea intereselor justiţiei este o nouă incriminare care urmăreşte instaurarea 

unui climat de exigenţă şi rigoare faţă de personalul care îşi desfăşoară activitatea în domeniul 

administrării justiţiei privitor la modul în care gestionează datele şi informaţiile confidenţiale obţinute 

în timpul instrumentării unei cauze penale şi care pot împiedica sau îngreuna administrarea unei probe.  

S-a recurs la această incriminare întrucât normele de ordine interioară şi reglementările actuale, cu 
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caracter extra-penal, s-au dovedit insuficiente şi ineficiente.  Textul are trei modalităţi normative 

menite să acopere toate situaţiile care pot fi întâlnite în practică.  Astfel, prima variantă normativă 

constă în fapta de a divulga, fără drept, informaţii confidenţiale privind data, timpul, locul, modul sau 

mijloacele prin care urmează să se administreze o probă de către un magistrat sau un alt funcţionar 

public, care a luat la cunoştinţă despre acestea în virtutea funcţiei, dacă prin aceasta poate fi îngreunată 

sau împiedicată urmărirea penală.  Concret, această variantă are drept scop excluderea scurgerilor de 

informaţii care pot împiedica sau îngreuna administrarea probelor.  A doua variantă normativă constă 

în fapta de a dezvălui fără drept mijloace de probă sau înscrisuri oficiale dintr-o cauză penală, înainte 

de a se dispune o soluţie de netrimitere în judecată, ori înainte de soluţionare definitivă a cauzei, de 

către un funcţionar public care a luat la cunoştinţă de către acestea în virtutea funcţiei.  Această 

variantă normativă urmăreşte să întărească garanţiile privind dreptul la un proces echitabil, în mod 

deosebit sub aspectul respectării prezumţiei de nevinovăţie, consacrat de Art.6 din CEDO.  A treia 

variantă normativă constă în fapta de-a dezvălui fără drept informaţii dintr-o  cauză penală de către un 

martor, expert sau interpret, atunci când această interdicţie este impusă de legea de procedură penală.  

Prin această variantă normativă s-a urmărit, de asemenea, să se împiedice orice scurgeri de informaţii 

dintr-o cauză penală din partea martorilor, experţilor sau interpreţilor în cazurile în care dezvăluirea 

unor asemenea informaţii este impusă chiar de legea de procedură penală.  Ultimul alineat al textului 

face precizarea irelevantă din care rezultă că prin această incriminare sunt protejate numai actele şi 

activităţile procesual penale care au caracter legal, iar nu şi cele de natură ilegală. 

[Art.278] Încălcarea solemnităţii şedinţei este o altă infracţiune nouă, în conţinutul căruia se 

regăsesc manifestările jignitoare sau obscene care se pot comite în timpul unei proceduri desfăşurate în 

faţa instanţei.  Incriminarea are drept scop protejarea solemnităţii şi bunei desfăşurări a procedurii 

judiciare în faţa instanţei de judecată, fiind justificată întrucât, în prezent, nu există o protecţie 

eficientă pentru a se asigura solemnitatea şedinţelor de judecată, şi având în vedere că s-a renunţat la 

incriminarea faptelor de insultă şi calomnie. 

[Art.279] Ultrajul judiciar reprezintă o variantă agravantă a infracţiunii de ultraj.  Ea urmăreşte 

să protejeze judecătorii, procurorii şi avocaţii aflaţi în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, împotriva 

manifestaţiilor de violenţă fizică şi psihică pe durata exercitării acestor atribuţii.  Noua incriminare, 

întâlnită şi în codurile penale ale altor state, este necesară pentru a asigura o protecţie eficientă 

împotriva oricărei forme de violenţă exercitată asupra magistraţilor şi avocaţilor, pentru a le asigura 

confortul necesar  realizării în cele mai bune condiţii a rolului lor major în înfăptuirea justiţiei (textul a 

fost inspirat de incriminarea din CPI – Art.341 şi Art.343). 

[Art.280] Cercetarea abuzivă are corespondent în infracţiunea de arestare nelegală şi cercetarea 

abuzivă prevăzută de Art.266 din actualul CP.  Un prim element de noutate îl reprezintă faptul că 

arestarea nelegală nu se mai regăseşte în conţinutul noului text incriminator, fiind inclusă în conţinutul 

textului Art.283 care incriminează represiunea nedreaptă.  Noul text a fost reformulat, făcându-se 

precizarea că faptele trebuie săvârşite împotriva unei persoane urmărite sau judecate într-o cauză 

penală, de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un judecător, pentru a o determina să 

dea ori să nu dea declaraţii, să dea declaraţii mincinoase, ori să îşi retragă declaraţiile.  Aceste precizări 

au fost necesare, pentru a se înlătura controversele ivite în practică şi în doctrină referitor la înţelesul 

expresiilor „în curs de cercetare” şi „anchetă penală”.  Relevantă este şi includerea altei variante 

normative asimilate a infracţiunii, care nu are corespondent în actualul CP şi care constă în producerea, 
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falsificarea, ori ticluirea de probe nereale de către un organ de cercetare penală, un procuror sau un 

judecător. 

[Art.283] Noul text a extins sfera incriminării faptei de represiune nedreaptă şi la ipotezele luării 

unei măsuri preventive neprivative de libertate, precum şi a reţinerii preventive, atunci când organul 

judiciar ştie că persoana faţă de care s-au dispus aceste măsuri este nevinovată. 

[Art.284] Asistenţa şi reprezentarea neloială este o nouă incriminare care s-a impus pentru a 

acoperi situaţiile ivite în practica asistării şi reprezentării în cadrul procedurilor judiciare sau notariale 

de către avocaţi sau de reprezentanţii legali, când aceştia se pretează la înţelegeri frauduloase cu 

persoane care au interese contrare în aceeaşi cauză, prejudiciind interesele clientului sau persoanei 

reprezentate. 

[Art.285] Noua reglementare a infracţiunii de evadare renunţă la incriminarea a două dintre 

modalităţile actualei variante agravante (prin folosirea de alte instrumente, ori de către două sau mai 

multe persoane împreună) şi introduce o normă interpretativă, prin care se arată că există evadare şi în 

situaţiile în care persoana condamnată nu se prezintă nejustificat la locul de deţinere, la expirarea 

perioadei prin care s-a aflat legal în stare de libertate, precum şi în situaţia în care, aceeaşi persoană 

condamnată, părăseşte fără autorizare locul de muncă aflat în afara locului de deţinere. 

[Art.287] Noul text incriminator al faptei de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti a fost 

reformulat.  Sub aspectul conţinutului incriminării, s-a renunţat la variantele normative prevăzute în 

Art.271 alin.(3)–(5) din CP în vigoare, întrucât două dintre acestea se regăsesc în noul text care 

incriminează neexecutarea sancţiunilor penale (Art.288), iar pentru eliminarea din text a ameninţării, s-

a avut în vedere că atunci când fapta se săvârşeşte prin ameninţări se va reţine o pluralitate de 

infracţiuni sub forma concursului. 

[Art.288] Neexecutarea sancţiunilor penale reprezintă o nouă incriminare construită din variante 

normative ale actualului Art.271 din CP în vigoare, corelat cu noi variante normative, în scopul 

sancţionării nerespectării unei pedepse complementare ori accesorii sau a măsurii de siguranţă 

constând în interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o 

meserie, ori o altă activitate. 

Sub aspectul conţinutului constitutiv, elementul material al laturii obiective se poate realiza printr-o 

acţiune de sustragere de la executare, ori printr-o neexecutare conform legii a unei pedepse 

complementare ori accesorii sau a măsurii de siguranţă mai sus menţionate. 

Trebuie precizat că noua infracţiune are caracter subsidiar, deoarece ea va fi reţinută numai dacă 

neexecutarea sancţiunilor penale sus menţionate nu constituie o infracţiune mai gravă, aşa cum 

prevede în mod expres legiuitorul în ultima teză a textului Art.288 din NCP.  Un alt element de noutate 

este acela că a fost incriminată sustragerea de la executarea unei măsuri educative prin părăsirea fără 

drept a centrului educativ sau a centrului de detenţie, ori prin neprezentarea la acest centru după 

expirarea perioadei în care condamnatul minor s-a aflat legal în stare de libertate (alin.(2) al textului).  

Totodată a fost introdusă, ca o variantă normativă distinctă, incriminarea faptei de neexecutare a 

pedepselor complementare aplicate acelor persoane juridice pe care legea penală le exceptează de la 

dizolvare, ori de la suspendare, de către mandatarul sau administratorul acelei persoane juridice 

(referirea este la partidele politice, persoanele juridice din domeniul presei etc.).  S-a recurs la această 
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incriminare, deoarece a fost considerată unica modalitate în care aceste persoane juridice pot fi 

sancţionate în cazul neexecutării obligaţiilor mai sus menţionate. 

3.2.(e). Titlul V „Infracţiuni de corupţie şi de serviciu” 

[Art.289-309] Titlul V al Părţii Speciale din NCP este dedicat infracţiunilor de corupţie şi de 

serviciu, fiind structurat în două capitole, fiecare dedicat uneia dintre cele două categorii de infracţiuni 

sistematizate în cadrul acestui titlu. 

[Impact] Impactul noilor prevederi este mai ales unul legal, de natură teoretică, ele reflectând 

opţiunea de politică penală a legiuitorului.  De asemenea, notăm impactul legislativ constând în 

necesitatea corelării NCP cu legislaţia specială care protejează aceleaşi valori sociale, cum ar fi Legea 

nr.78/2000, Legea nr.161/2003, Legea nr.682/2002, Legea nr.656/2002. 

(i). Capitolul I „Infracţiuni de corupţie” 

[Art.289-294] Capitolul I se referă la infracţiunile de corupţie şi cuprinde, pe lângă faptele 

incriminate în actualul CP, anumite fapte care, în prezent, sunt sancţionate în legi penale speciale, 

respectiv, Legea nr.78/2000 şi Legea nr.161/2003.  Urmare a ratificării de către România a 

Protocolului Adiţional la Convenţia Penală a Consiliului Europei privind corupţia, au fost cuprinse în 

NCP prevederi ce extind sfera subiecţilor activi ai infracţiunilor de corupţie la persoane implicate în 

soluţionarea litigiilor prin arbitraj intern sau internaţional, precum şi la funcţionarii străini. 

[Art.289] În NCP, luarea de mită este incriminată într-o variantă-tip, care are un conţinut 

apropiat de actualul CP.  În alineatul 2 este sancţionată în mod distinct fapta săvârşită de către o 

persoană care exercită o profesie de interes public, dar numai în ipoteza comiterii acesteia în scopul de 

a nu îndeplini sau a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale legale sau, după caz, în 

scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri.  Aceste dispoziţii rezolvă probleme practice 

controversate, cum ar fi aceea de a şti dacă executorul judecătoresc, notarul public sau alte persoane 

care exercită un serviciu ori funcţie de interes public, pentru care este necesară o abilitare specială din 

partea autorităţii, pot fi sau nu subiecţi activi ai infracţiunii.  Pentru realizarea în condiţii mai bune a 

prevenţiei generale, în cazul normei de incriminare a acestei fapte s-a prevăzut ca pedeapsă 

complementară interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia 

sau activitatea în exercitarea cărora a fost săvârşită fapta.  Dacă fapta a fost săvârşită în legătură cu o 

altă persoană decât cele arătate în Art.157, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime (Art.308 

NCP).  Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscării, potrivit Art.112 din NCP. 

[Art.290] Darea de mită este infracţiunea corelativă a luării de mită şi subzistă în reglementarea 

actuală, ca şi în vechea reglementare, doar în strânsă relaţionare cu această faptă.  Ca şi modalităţi de 

executare, nu diferă de CP în vigoare, cu completările prevăzute de Legea nr.78/2000:  promisiunea, 

oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condiţiile arătate în Art.289.  Este exonerat de răspundere, 

în considerarea clauzelor generale de impunitate, mituitorul care a fost constrâns prin orice mijloace de 

către cel care a luat mită ori  mituitorul care denunţă fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să 

fi fost sesizat cu privire la acesta.  Dacă fapta a fost săvârşita în legătură cu o altă persoană decât cele 

arătate în Art.175, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime (Art.308 NCP), fiind de 

asemenea aplicabile prevederile referitoare la confiscarea specială. 
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[Art.292] Cumpărarea de influenţă a fost preluată din Legea nr.78/2000 (Art.61), modificată şi 

completată prin Legea nr.161/2003, la care s-a prevăzut aplicarea obligatorie a pedepsei 

complementare a interzicerii exercitării unor drepturi şi constă în promisiunea, oferirea sau darea de 

bani sau alte foloase, direct sau indirect, unei persoane care are influenţă sau lasă să se creadă ca are 

influenţă asupra unui funcţionar, pentru a-l determina pe acesta să îndeplinească, să nu îndeplinească, 

ori să întârzie îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau să îndeplinească un act 

contrar acestor îndatoriri.  Şi în acest caz sunt aplicabile dispoziţiile Art.308 NCP, privind reducerea 

cu o treime a limitelor de pedeapsă, dacă fapta a fost săvârşită în legătură cu o altă persoană decât cele 

arătate în Art.175.  Textul cuprinde şi  clauza de impunitate din articolele referitoare la darea şi luarea 

de mită, constând în denunţarea faptei mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu 

privire la aceasta (alin.(2)). 

[Art.293-294] Art.293 şi 294 extind aplicarea normelor privind infracţiunile de luare şi dare 

de mită şi la fapte săvârşite de către membrii instanţelor de arbitraj sau în legătură cu acestea, respectiv 

de către funcţionari străini sau în legătură cu aceştia. 

(ii). Capitolul II „Infracţiuni de serviciu” 

[Art.295-309] Capitolul II reglementează infracţiunile de serviciu.  În această subdiviziune a 

NCP s-au păstrat toate infracţiunile de serviciu prevăzute în CP vechi al căror conţinut însă a fost 

modificat sau completat, dar au fost aduse în cuprinsul acestui capitol şi alte infracţiuni prevăzute în 

unele legi speciale sau în alte subdiviziuni ale CP vechi.  Nu în ultimul rând, au fost propuse mai multe 

incriminări noi, menite să ofere soluţii unor probleme evidenţiate de practica ultimilor ani. 

[Art.295] Delapidarea, constând în însuşirea, folosirea sau traficarea, de către un funcţionar 

public, în interesul său ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestionează sau le 

administrează, în CP vechi face parte din infracţiunile contra patrimoniului.  În NCP, fapta a fost adusă 

în grupul infracţiunilor de serviciu pentru că prin comiterea ei se vatămă în primul rând relaţia socială 

de serviciu şi numai în secundar se afectează patrimoniul unei persoane juridice.  Pedeapsa închisorii 

prevăzută în NCP pentru delapidare este mai redusă decât cea existentă în norma de incriminare din 

CP vechi, iar în plus se prevede aplicarea obligatorie a interzicerii exercitării dreptului de a ocupa o 

funcţie publică, cu titlu de pedeapsă complementară. 

[Art.296] Purtarea abuzivă constă în întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană, de 

către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni 

sau cu amendă.  Alin.(2), referitor la săvârşirea faptei în modalitatea ameninţării ori lovirii sau altor 

violenţe săvârşite în condiţiile alin.(1), prevede pedepse ale căror limite speciale se majorează cu o 

treime. 

[Art.297] Infracţiunile de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, contra intereselor 

publice şi prin îngrădirea unor drepturi au fost unificate într-un singur text (Art.297), reglementare ce 

simplifică modul de aplicare a dispoziţiilor legale în materie.  Abuzul în serviciu, în modalitatea 

prevăzută de NCP, constă în fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu 

îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o 

vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, 

ori în fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui 

drept al unei persoane, ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, 
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naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, 

dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. 

[Art.298] Neglijenţa în serviciu constă, ca şi în reglementarea anterioară, în încălcarea din culpă, 

de către un funcţionar public, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin 

îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau 

intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice. 

[Art.299] Folosirea abuzivă a funcţiei în scop sexual, constând în fapta funcţionarului public 

care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la 

îndatoririle sale de serviciu, sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori obţine 

favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui act de 

serviciu, este o incriminare nouă, creată pornind de la infracţiunea de hărţuire sexuală din 

reglementarea actuală.  Fapta  cuprinde atât aşa-numita hărţuire sexuală, prin abuz de autoritate, cât şi 

ipoteze noi de incriminare.  Incriminarea se justifică prin aceea că faptele de acest gen sunt de natură 

să afecteze îndeplinirea corectă de către funcţionarul a atribuţiilor sale de serviciu.  Această faptă se 

deosebeşte de hărţuirea sexuală din categoria infracţiunilor contra libertăţii sexuale prin obiectul 

juridic special şi elementul material, deşi la ambele fapte subiectul activ nemijlocit poate fi şi un 

funcţionar.  În redactarea textului au fost avute în vedere şi dispoziţiile Art.443 CPS. 

[Art.300] Uzurparea funcţiei constă în fapta funcţionarului public care, în timpul serviciului, 

îndeplineşte un act ce nu intră în atribuţiile sale, dacă prin aceasta s-a produs una dintre urmările 

prevăzute în Art.297 şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.  Incriminarea este  

nouă si se apropie, prin conţinut, de uzurparea de calităţi oficiale, dar prezintă, în raport cu aceasta, 

deosebiri esenţiale care justifică incriminarea.  Dacă uzurparea de calităţi oficiale aduce atingeri 

autorităţii de stat, uzurparea funcţiei, afectează relaţiile de serviciu, pentru că autorul este un funcţionar 

care îndeplineşte un act ce excede atribuţiunilor de serviciu sau continuă să exercite funcţia publică, 

dar alta decât cea care implică exerciţiul autorităţii de stat. 

[Art.301] Conflictul de interese este preluat din vechea incriminare şi constă în fapta 

funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la 

luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru 

soţul său, pentru o rudă, ori pentru un afin până la gradul II inclusiv, sau pentru o altă persoană cu care 

s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani.  Alin.(2) stabileşte drept cauză de 

impunitate situaţia emiterii, aprobării sau adoptării actelor normative. 

[Art.302] Violarea secretului corespondenţei include mai multe modalităţi de comitere a faptei: 

deschiderea, sustragerea, distrugerea sau reţinerea, fără drept, a unei corespondenţe adresate altuia 

precum şi divulgarea fără drept a conţinutului unei asemenea corespondenţe, chiar atunci când aceasta 

a fost trimisă deschisă ori a fost deschisă din greşeală; interceptarea, fără drept, a unei convorbiri sau 

comunicări efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicaţii; divulgarea, 

difuzarea, prezentarea, sau transmiterea, către o altă persoană sau către public, fără drept, a 

conţinutului unei convorbiri sau comunicări interceptate, chiar în cazul în care făptuitorul a luat 

cunoştinţă de această din greşeală sau din întâmplare.  Clauza de impunitate statuează că nu constituie 

infracţiune faptă săvârşită dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la 

dovedirea săvârşirii unei infracţiuni ori dacă surprinde fapte de interes public, care au semnificaţie 
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pentru viaţa comunităţii şi a căror divulgare prezintă avantaje publice mai mari decât prejudiciul 

produs persoanei vătămate.  O prevedere specială arată că acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

[Art.303] Divulgarea informaţiilor secrete de stat, deşi are unele elemente comune cu divulgarea 

secretului care periclitează securitatea naţională (obiectul material, subiectul activ nemijlocit) se 

deosebeşte de aceasta din urmă pentru că prin comiterea acţiunii incriminate se afectează interesele sau 

activitatea unei persoane juridice de drept public, ceea ce justifică incriminarea în grupul infracţiunilor 

de serviciu.  Clauza de impunitate se aplică persoanei care deţine un document ce conţine informaţii 

secrete de stat şi care poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevăzute în Art.176, 

doar dacă predă de îndată documentul la organul sau instituţia emitentă. 

[Art.304] Divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice era o prevedere necesară, în 

contextul în care, în cursul fazei nepublice a procesului, numeroase aspecte ale cauzelor penale sunt 

supuse comentariilor publice, astfel ajungându-se la pronunţarea unor verdicte publice de vinovăţie, de 

cele mai multe ori, înaintea vreunui proces.  Incriminarea este nouă, numai sub aspectul caracterului 

autonom al reglementării, întrucât, în privinţa conţinutului, acesta reuneşte în linii mari actualele 

infracţiuni prevăzute în Art.298 CP şi Art.20 din Legea nr.682/2002.  Infracţiunea constă în 

divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de 

către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau 

activitatea unei persoane, ori divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu 

sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea.  Infracţiunea are şi variante 

agravante, atunci când, urmare faptei prevăzute în alin.(1) şi (2), s-a săvârşit o infracţiune împotriva 

investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în programul de protecţie a 

martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, ori dacă s-a comis cu intenţie o infracţiune contra 

vieţii. 

[Art.305] Norma privind neglijenţa în păstrarea informaţiilor şi-a păstrat conţinutul din CP vechi 

cu unele modificări determinate de necesitatea corelării acestui text cu legea specială privind 

informaţiile clasificate, dar şi cu alte texte care au fost introduse în grupul infracţiunilor de serviciu.  

Ca să constituie infracţiune, fapta trebuie să fie urmată de distrugerea, alterarea, pierderea sau 

sustragerea unui document ce conţine informaţii secrete de stat.  Faptele prevăzute în Art.303 alin.( 1) 

şi Art.304 se  sancţionează chiar  dacă au fost săvârşite din culpă. 

[Art.306] Obţinerea ilegală de fonduri reia, în linii mari, prevederile din Legea nr.78/2000 

(Art.13 şi următoarele) referitoare la fraudarea diferitelor bugete şi din legislaţia privitoare la spălarea 

de bani (Art.23 si următoarele din Legea nr.656/2002).  Astfel, folosirea ori prezentarea de documente 

sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării 

finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a 

acestor fonduri, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.  textul nu distinge după cum proiectul 

demarat sau garantat cu aceste fonduri este unul de succes ori care aduce beneficii, chiar publice, 

singura condiţie pentru existenţa infracţiunii fiind obţinerea pe nedrept a acestor fonduri.  Rămâne ca 

practica judiciară să stabilească dacă termenul „pe nedrept” înseamnă şi crearea de prejudicii materiale 

sau morale în raport de alte persoane fizice sau juridice, ori este suficient să se încalce fraudulos 

normele metodologice de accesare a acestor fonduri publice. 
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[Art.307] Deturnarea de fonduri, care face parte în sistemul actualului CP din grupul de 

infracţiuni la regimul stabilit pentru anumite activităţi economice, este inclusă în NCP în Capitolul II 

al Titlului V, întrucât are toate caracteristicile unei infracţiuni de serviciu: autorul este un funcţionar, 

iar prin comiterea acesteia sunt aduse atingeri activităţii autorităţilor publice sau instituţiilor publice, 

prin tulburarea activităţii normale a acestora.  Infracţiunea în sine constă în schimbarea destinaţiei 

fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice sau instituţii publice, fără 

respectarea prevederilor legale şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei 

fondurilor provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. 

[Art.308-309] Textele cuprind norme despre aplicarea prevederilor prezentului titlu şi 

faptelor săvârşite de către sau în legătură cu persoanele care exercită, permanent sau temporar, cu sau 

fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei persoane fizice dintre cele prevăzute 

în Art.175 alin.(2) sau în cadrul oricărei persoane juridice, precum şi aspecte referitoare la săvârşirea 

acestor infracţiuni când ele produc consecinţe deosebit de grave, cazuri în care limitele de pedeapsa se 

reduc ori se majorează, după caz. 

3.2.(f). Titlul VI „Infracţiuni de fals” 

[Art.310-316] Sub denumirea de „Infracţiuni de fals” NCP a inclus cu unele modificări şi completări 

incriminările din Titlul VII al părţii speciale al CP. Deşi în general sunt păstrate incriminările din 

actualul CP în Capitolul I al Titlului VI, NCP aduce o serie de modificări în ceea ce priveşte 

modalitatea de sistematizate a textelor incriminatoare.  Totodată, se aduc o serie de completări în ceea 

ce priveşte formele unora dintre faptele incriminate. 

[Impact] Impactul noii reglementări este, mai ales, unul legislativ şi constă în necesitatea 

corelării prevederilor  din legile penale speciale şi, respectiv, normelor penale din legile speciale 

nepenale (ca, de exemplu, Legea nr.365/2002) cu prevederile NCP, efort de armonizare începurt deja 

prin Proiectul LPA NCP. 

(i). Capitolul I „Falsificarea de monede, timbre sau alte valori” 

[Art.310-316] Plecând de la obiectul material al infracţiunii şi având în vedere pericolul 

social diferit, NCP reglementează în texte distincte infracţiunea de falsificare de monede, respectiv 

infracţiunea de falsificare de titluri de credit sau instrumente de plată, stabilind totodată şi un regim 

sancţionator diferit.  De asemenea, legiuitorul a optat pentru un text separat şi cât priveşte infracţiunea 

de punere în circulaţie de valori falsificate.  Ca o observaţie generală remarcăm că sancţiunile 

prevăzute de NCP sunt mai blânde decât cele din actuala reglementare, mai mult NCP nu păstrează 

varianta agravantă prevăzută de Art.282 alin.(3) din actuala reglementare, în cazul în care fapta era de 

natură să producă o pagubă importantă sistemului financiar sau chiar s-a produs o astfel de pagubă. 

[Art.310] Principala modificare pe care NCP o aduce în legătură cu infracţiunea falsificării de 

monede constă în reducerea pedepsei, respectiv reducerea maximului special de la 12 ani din actuala 

reglementare la 10 ani, păstrând însă minimul special de 3 ani.  Totodată, NCP aduce o serie de 

modificări menite să corespundă realităţii actuale, se renunţă astfel la identificarea obiectului 

infracţiunii prin enumerarea categoriilor de monedă plecând de la materialul utilizat pentru 

confecţionarea lor, enumerare devenită anacronică.  Astfel, NCP reglementează două forme ale 

infracţiuni de falsificare de monedă, respectiv falsificarea de monedă cu valoare circulatorie şi 

falsificarea de monedă emisă de autorităţile statului dar care nu a fost pusă oficial în circulaţie până la 
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data comiterii faptei.  Aceasta din urmă transpune în legislaţia internă prevederile Art.5 din decizia 

cadru a Consiliului din 29 mai 2000 privind consolidarea, prin sancţiuni penale şi de altă natură, a 

protecţiei împotriva falsificării, cu ocazia introducerii monedei euro (2000/383/JAI). 

[Art.311] Apreciind că falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată prezintă un grad 

de pericol social mai redus decât infracţiunea reglementată la Art.310, NCP reglementează o pedeapsă 

mai redusă decât cea din actuala reglementare, astfel minimul special al pedepsei închisorii este redus 

la 2 ani (faţă de 3 ani în actuala reglementare) în timp ce maximul special se reduce la 7 ani (faţă de 12 

ani în actuala reglementare).  În cuprinsul alin.(2) este incriminată falsificarea unui instrument de plată 

electronic, infracţiune ce nu este prevăzută în actualul CP, ci în Legea nr.365/2002.  Preluarea 

infracţiunii din legea specială nepenală a inclus și definiția legală a noţiunii de „instrument de plată 

electronică” prevăzută de art. 180 din NCP.  Totodată, NCP preia din Legea nr.365/2002 doar varianta 

simplă a faptei de falsificare a unui instrument de plată electronic, nu şi varianta agravantă.  Și în acest 

caz legislația extrapenală și NCP urmează să fie corelate, în considerarea intrării în vigoare a noii legi-

cadru, efortul de armonizare legislativă fiind deja iniţiat prin Proiectul LPA NCP. 

[Art.312] Singura modificare adusă de NCP în privinţa falsificării de timbre sau efecte poştale 

vizează sancţiunile.  Spre deosebire de actuala reglementare NCP prevede pe de-o parte alternativ 

pedeapsa închisorii cu pedeapsa amenzii.  Totodată, maximul special al pedepsei închisorii a fost şi el 

redus de la 5 ani la 3 ani. 

[Art.313] Potrivit alin.(1), spre deosebire de CP în vigoare, elementul material al infracţiunii de 

punere în circulaţie de valori falsificate se poate realiza prin mai multe acţiuni alternative „punere în 

circulaţie” respectiv „primirea, deţinerea sau transmiterea [...] în vederea punerii în circulaţie”, 

modificare ce transpune în legislaţia internă prevederile Art.3 din decizia cadru a Consiliului din 29 

mai 2000 privind consolidarea, prin sancţiuni penale şi de altă natură, a protecţiei împotriva falsificării, 

cu ocazia introducerii monedei euro (2000/383/JAI).  Alin.(2) aduce o serie de clarificări asupra unor 

aspecte ce au suscitat discuţii aprinse în literatura de specialitate, astfel, s-a prevăzut în mod explicit că 

autorul infracţiunii de falsificare poate fi subiect activ al infracţiunii de punere în circulaţie de valori 

falsificate, fiind astfel în prezenţa unui concurs real de infracţiuni cu conexitate etiologică.  În 

cuprinsul Alin.(3) legiuitorul revine la soluţia adoptată în cuprinsul Codului penal Carol al II-lea cât 

priveşte incriminarea faptei de repunere în circulaţie a unei valori falsificate ce a constatat ulterior 

intrării în posesie, că este falsificată, pe care o sancţionează mai puţin sever decât celelalte forme ale 

infracţiunii, prin reducerea la jumătate a limitelor pedepsei închisorii. 

[Art.314] Faţă de actuala reglementare, ca şi în cazul infracţiunii de punere în circulaţie de 

valori falsificate, NCP prevede că elementul material al infracţiunii de deţinere de instrumente în 

vederea falsificării de valori se poate realiza şi prin alte acţiuni alternative, precum primirea sau 

transmiterea.  Cu privire la deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori (alin.1), NCP 

stabileşte un regim sancţionator mai sever prin raportare la pedeapsa existentă în prezent (art. 285 CP), 

prin creşterea minimului special al pedepsei închisorii. Totodată, cu privire la deţinerea de 

echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică (alin.2), NCP prevede un regim 

sancţionator mai sever prin raportare la pedeapsa existentă în prezent (art. 25 din Legea nr. 365/2002), 

prin majorarea atât a minimului special cât şi a maximului special, în condiţiile în care pedeapsa pentru 

infracţiunea de falsificare de instrumente de plată electronică a fost redusă.  Noua reglementare 

instituie şi o cauză de nepedepsire, incidentă atunci când făptuitorul predă autorităţilor instrumentele 
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sau materialele deţinute mai înainte ca aceste autorităţi să descopere deţinerea respectiv înainte de a 

proceda la săvârşirea faptei de falsificare. 

[Art.315] Textul care incriminează emiterea frauduloasă de monedă introduce o nouă infracţiune 

ce se transpune astfel în legislaţia internă din prevederile Art.4 din decizia cadru a Consiliului din 29 

mai 2000 privind consolidarea, prin sancţiuni penale şi de altă natură, a protecţiei împotriva falsificării, 

cu ocazia introducerii monedei euro (2000/383/JAI).  Noua incriminare, ca şi celelalte infracţiuni din 

Capitolul I, este menită să ocrotească acele relaţii sociale referitoare la încrederea care trebuie să existe 

în autenticitatea monedelor, cât priveşte caracterul legal al emiterii şi punerii lor în circulaţie.  Astfel, 

elementul material al noii infracţiuni constă în emiterea de monedă fabricată prin utilizarea de instalaţii 

sau materiale legale, cu încălcarea drepturilor sau condiţiilor în temeiul cărora autorităţile competente 

pot emite monedă, respectiv fără acordul acestor autorităţi.  Alin.(2) al textului sancţionează punerea în 

circulaţie, precum şi primirea, deţinerea sau transmiterea în vederea punerii în circulaţie a monedei 

emise fără drept. 

(ii). Capitolul II „Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare” 

[Art.317-319] NCP introduce noi incriminări justificate de importanţa efectelor pe care 

aplicarea ştampilelor, a sigiliilor şi/sau altor instrumente de marcare o au în cadrul relaţiilor sociale o 

au în societatea contemporană, chiar dacă acestea nu provin de la autorităţile publice, instituţiile 

publice sau alte persoane juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică sau 

de la reprezentanţii acestora (funcţionari publici). 

[Art.317] Alin.(2) introduce o nouă incriminare menită să protejeze relaţiile sociale referitoare la 

încrederea publică în veridicitatea sigiliilor, ştampilelor şi/sau alte instrumente de marcare de care se 

folosesc alte persoane fizice sau juridice decât autorităţile publice, instituţiile publice sau alte persoane 

juridice care administrează sau exploatează bunurile proprietate publică sau de la reprezentanţii 

acestora (funcţionari publici).  Totodată această infracţiune este sancţionată mai blând decât 

infracţiunea de la alin.(1). 

[Art.319] Textul incriminează în mod expres fapta de falsificare a instrumentelor de 

autentificare sau marcare folosite de către autorităţile unui stat străin. 

(iii). Capitolul III „Falsul în înscrisuri” 

[Art.320-328] Capitolul III este dedicat infracţiunilor de fals în înscrisuri.  NCP aduce o serie de 

modificări şi completări reglementării actuale a acestor infracţiuni, constând în principal în înăsprirea 

sistemului sancţionator, dar introduce şi noi incriminări.  Astfel, dacă în Capitolul I şi II al Titlului VI 

al NCP sunt preluate infracţiuni din legile speciale, fie ele penale sau nepenale (de exemplu,  

infracţiunile prevăzute la Art.25-28 din Legea nr.365/2002), în Capitolul III legiuitorul optează în 

general să nu preia acele forme ale infracţiunilor prevăzute în legile speciale.  Aşa cum rezultă şi din 

proiectul LPA NCP, legea de punere în aplicare urmează să clarifice raportul dintre NCP şi legile 

speciale ce conţine prevederi de natură penală. 

[Art.324] NCP introduce o nouă infracţiune, falsificarea înregistrărilor tehnice, menită să 

protejeze acele relaţii sociale referitoare la veridicitatea atestărilor realizate în cadrul unor înscrisuri 

generate automat fără intervenţia unei persoane şi care pot produce consecinţe juridice, având în 

vedere că aceste fapte periculoase nu pot fi în prezent sancţionate în baza textelor din CP în vigoare.  
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Astfel, NCP sancţionează falsificarea înregistrărilor tehnice prin contrafacere, alterare ori determinarea 

atestării unor date sau împrejurări, dacă este îndeplinită şi cerinţa ataşată elementului material al 

infracţiunii respectiv, folosirea de către făptuitor a înregistrărilor falsificate, încredinţarea acestora spre 

folosire de către făptuitor unei alte persoane.  Alin.(2) incriminează şi fapta de folosire a unei 

înregistrări tehnice falsificate, al cărei subiect activ nu poate fi niciodată autorul falsificării. 

[Art.325] NCP aparent preia, cu unele modificări, infracţiunea de fals informatic prevăzută la 

Art.44 alin.(1) din Legea nr.161/2003.  Noul text aduce o serie de modificări ale elementelor 

conţinutului constitutiv al infracţiunii.  Astfel, elementul material este completat cu o nouă acţiune, 

introducerea de date informatice.  Urmarea imediată a infracţiunii trebuie să conducă la date 

necorespunzătoare adevărului.  Totodată, noua incriminare aduce modificări şi în ceea ce priveşte 

nivelul formei de vinovăţie cerute de lege, de la intenţie, în actuala reglementare, la intenţie calificată 

prin scop, de a fi utilizate în vederea producerii de consecinţe juridice.  Spre deosebire de 

reglementarea actuală, NCP prevede o sancţiune mai puţin severă. 

[Art.327] În privinţa falsului privind identitatea, NCP tranşează disputa din literatura de 

specialitate privind consumarea infracţiunii prin simple afirmaţii făcute în faţa reprezentaţiilor 

autorităţilor publice şi/sau instituţiilor publice în lipsa utilizării de către făptuitor a unor documente de 

identitate, completând elementul material al infracţiunii cu o cerinţă suplimentară.  Astfel, pentru a 

exista infracţiunea de fals privind identitatea este necesar ca prezentarea, respectiv atribuirea unei 

identităţi false, să se facă prin utilizarea unor documente de identitate, nefiind suficiente simplele 

afirmaţii ale făptuitorului, în condiţiile în care funcţionarul public are în general mijloacele necesare 

identificării persoanei.  Totodată NCP sancţionează mai sever utilizarea frauduloasă a identităţii 

aparţinând altei persoane. 

[Art.328] În ceea ce priveşte infracţiunea de fals comisă în legătură cu autoritatea unui stat 

străin, NCP preia pe de-o parte ipoteza Art.294 din actualul CP şi pe de altă parte opinia exprimată de 

ÎCCJ în Secţii Unite, cu ocazia judecării recursului în interesul legii în legătură cu încadrarea juridică a 

faptei cetăţeanului român aflat în străinătate de a se prezenta sub o identitate falsă autorităţii unui stat 

străin.  Prin Decizia nr. XIX/2007 ÎCCJ a decis că fapta constituie infracţiunea de fals privind 

identitatea prevăzută de Art.293 alin.(1) din CP în vigoare.  Astfel, obiectul material al infracţiunilor 

reglementate de Art.320-327 poate consta atât într-un înscris oficial provenit de la autorităţile române 

cât şi într-un înscris oficial provenit de la o autoritate dintr-un stat străin sau de la o organizaţie 

internaţională la care România este membră. 

3.2.(g). Titlul VII „Infracţiuni contra siguranţei publice” 

[Art.329-366] Titlul VII al NCP  reglementează  infracţiunile contra siguranţei publice şi este 

structurat pe 6 capitole.  Capitolul I are ca obiect de reglementare infracţiunile contra siguranţei pe 

căile ferate, cu reţinerea, în mare parte, a denumirilor marginale şi a conţinuturilor existente în CP, dar 

cu privire la care au fost operate unele modificări, pe care le vom indica mai jos.  Capitolul al II-lea 

este consacrat reglementării infracţiunilor contra circulaţiei pe drumurile publice, reluând, cu unele 

modificări şi completări, infracţiunile reglementate în prezent în Capitolul VI, „Infracţiuni şi pedepse” 

al O.U.G. nr.195/2002.  Capitolul al III-lea, denumit „Nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, 

materialelor nucleare şi al materialelor explozive“, este rezervat incriminării faptelor care se săvârşesc 

prin încălcarea regimului juridic al acestor domenii şi care pun în pericol alte valori sociale 
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fundamentale dintre cele mai importante.  Capitolul al IV-lea include acele fapte care se comit prin 

încălcarea altor regimuri juridice decât cele reglementate în capitolele I- III, păstrând o parte din 

actuala reglementare a CP şi preluând unele prevederi din Legea nr.90/1996, în paralel cu incriminarea 

unor fapte noi, cum este camăta.  Capitolul V sancţionează infracţiuni contra sănătăţii publice, cu 

păstrarea, în general, a conţinutului infracţiunilor cuprinse în prezent în Titlul IX „Infracţiuni care aduc 

atingere unor relaţii privind convieţuirea socială“ din CP.  În sfârşit, Capitolul VI, dedicat 

infracţiunilor informatice, preia în cadrul NCP o serie de incriminări din mai multe alte normative 

speciale. 

[Impact]  Dispoziţiile acestui titlu realizează o codificare a incriminărilor care au ca obiect 

juridic siguranţa publică, ca fiind ansamblul regulilor de drept ce acoperă siguranţa societăţii şi a 

cetăţenilor.  Observăm că NCP defineşte acest concept în sensul cel mai larg, iar (re)structurarea 

textelor în noua reglementare este de natură a permite o interpretare şi aplicare corelată a acestora, de 

natură a permite încadrarea juridică riguroasă a faptelor, evitând dificultăţile asociate, de multe ori, 

supra-reglementării în această materie.  Astfel, impactul la implementarea acestui titlu este în principal 

unul legal, la nivel teoretic, noile prevederi reflectând o concepţie de politică penală diferită, 

caracterizată prin unitatea si stabilitatea reglementarilor, cu posibilitatea adaptării lor la cerinţele 

societăţii în actuala etapă a dezvoltării ei.  Notăm şi un impact legislativ, întrucât, aşa cum anunţă deja 

Proiectul LPA NCP, se va proceda la modificarea legislaţiei speciale care în prezent incriminează 

faptele preluate în acest titlu al NCP (O.U.G. nr.195/2002, Legea nr.295/2004, Legea nr.111/1996, 

Legea nr.319/2006, Legea nr.161/2003, Legea nr.678/2001, Legea nr.161/2003, Legea nr.196/2003). 

(i). Capitolul I „Infracţiuni contra siguranţei pe căile ferate” 

[Art.329-333] Infracţiunile descrise în acest capitol protejează relaţiile sociale referitoare la siguranţa 

circulaţiei pe căile ferate.  Reglementarea este similară prevederilor Art.273–278 din actualul CP, dar 

au fost operate şi unele modificări şi completări, inclusiv de ordin terminologic, pentru un plus de 

rigoare a normei juridice.  În esenţă, spre deosebire de CP, se dă prioritate infracţiunilor intenţionate, 

faţă de cele săvârşite din culpă, iar o serie de agravante din reglementarea actuală devin fapte de sine-

stătătoare în NCP.  Important de subliniat este şi faptul că urmarea imediată a infracţiunilor din 

Capitolul I nu mai este o stare de pericol potenţială, ca în actualul cod, ci una actuală, concretă, de a 

cărei producere depinde caracterul infracţional al faptei. 

[Art.329] Subiectul activ al infracţiunii de neîndeplinire sau îndeplinire defectuoasă a 

îndatoririlor de serviciu cunoaşte o circumstanţiere suplimentară, fiind vorba nu despre „angajaţi ai 

căilor ferate” ca în Art.274 din CP, ci despre angajaţi cu atribuţii de gestionare a infrastructurii 

feroviare sau, după caz, angajaţi ai operatorilor de transport, intervenţie sau manevră.  Se asigură astfel 

un grad mai mare de certitudine în stabilirea răspunderii penale, la momentul aplicării normei, 

înlăturând dificultăţile practice de aplicare pe care le presupune redactarea foarte generală a normei 

actuale.  De asemenea, sintagma „ar fi putut pune în pericol” din actualul CP este înlocuită cu aceea de 

„pune în pericol”,  aşadar, urmarea imediată cerută de norma de incriminare este o stare de pericol 

concretă şi actuală, iar nu potenţială, eventuală. 

[Art.330] Textul incriminează varianta din culpă a infracţiunii analizate la Art.329, diferenţa 

dintre cele două incriminări vizând forma de vinovăţie (latura subiectivă), sens în care sunt valabile, 

mutatis mutandis, consideraţiile expuse în cadrul analizei formei intenţionate a infracţiunii. 
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[Art.331] Comparativ cu prevederile Art.275 din actualul CP, alin.(2) al textului ce incriminează 

părăsirea postului sau prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe înlocuieşte 

sintagma „stare de ebrietate” cu precizarea riguroasă a limitelor îmbibaţiei alcoolice şi referirea la 

influenţa altor substanţe psihoactive. 

[Art.332] Sfera actelor care pot constitui elementul material al infracţiunii de distrugere sau 

semnalizare falsă este extinsă, pentru a include orice intervenţie distructivă asupra infrastructurii 

feroviare în sensul său cel mai larg.  Ca şi restul infracţiunilor din acest capitol, starea de pericol care 

rezultă trebuie să fie actuală şi concretă.  În cazul săvârşirii din culpă, regimul sancţionator este mai 

blând decât cel prevăzut în actualul CP. 

[Art.333] Legiuitorul renunţă la definirea şi sancţionarea catastrofei de cale ferată, date fiind 

dificultăţile practice presupuse de reţinerea unei asemenea calificări, toate referirile anterioare la 

aceasta fiind înlocuite, în cadrul Capitolului I, cu trimiteri la accidentul de cale ferată, definit ca atare 

în Art.333, într-o formă similară Art.277 alin.(1) din CP, dar cu eliminarea cerinţei ca distrugerea sau 

degradarea infrastructurii feroviare să fie „importantă”, fiind suficient ca aceasta să se producă, 

indiferent de gravitatea ei. 

(ii). Capitolul II „Infracţiuni contra circulaţiei pe drumurile publice” 

[Art.334-338] Infracţiunile care, în prezent, sunt incluse în Capitolul IV al O.U.G. 

nr.195/2002 au fost preluate cu unele modificări şi precizări terminologice în NCP, primind, de 

asemenea, denumiri marginale.  Pentru unele variante tip sau atenuate ale acestor fapte s-a prevăzut 

pedeapsa amenzii ca pedeapsă alternativă (Art.334, Art.336, Art.339). 

[Art.336] Conţinutul infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor 

substanţe a fost îmbunătăţit, ţinând seama şi de observaţiile Institutului Naţional de Medicină Legală, 

cât şi de alte modificări determinate, mai ales, de realizarea unor corelări cu alte incriminări cuprinse 

în NCP.  Ca element de noutate, trebuie menţionat că determinarea concentraţiei de alcool sau de alte 

substanţe psihoactive în sânge relevantă pentru reţinerea acestei infracţiuni se face la momentul 

prelevării probelor biologice, fără posibilitatea unei recalculări ulterioare. 

(iii). Capitolul III „Infracţiuni la regimul armelor, muniţiilor, materialelor 

nucleare şi materialelor explozive” 

[Art.342-347] Acest capitol reglementează două tipuri de infracțiuni, respectiv, la regimul 

armelor şi muniţiilor şi, la regimul materialelor nucleare şi explozive. 

(a) Infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor 

[Art.342-344] Infracţiunile la regimul armelor şi muniţiilor sunt, în general, cele prevăzute în 

actualul Art.279 din CP, dar unele alineate ale textului anterior au fost reformulate şi incriminate ca 

fapte distincte, pentru a da eficienţă dispoziţiilor Legii nr.295/2004, precum şi pentru armonizarea 

dispoziţiilor legale cu Directiva CEE nr.91/477 şi Convenţia privind controlului achiziţionării armelor 

de foc de către particulari. 

[Art.342] În varianta-tip, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor vizează incriminarea 

anumitor acţiuni care au ca obiect, arme şi muniţii letale, mecanisme sau dispozitive ale acestora, care 

sunt supuse autorizării.  Varianta asimilată se referă la nepredarea armelor şi muniţiilor letale, iar fapta 
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realizează conţinutul variantei agravate dacă are ca obiect arme interzise sau muniţii, mecanisme ori 

dispozitive ale acestora.  De asemenea, a fost incriminată ca variantă distinctă, fapta de sustragere a 

armelor sau muniţiilor letale, pentru că prin săvârşirea acestora se vatămă, în principal, relaţiile sociale 

privitoare la regimul armelor şi muniţiilor şi numai în secundar, pe cele cu caracter patrimonial. 

[Art.343] Este incriminată distinct fapta de uz de armă fără drept, sancţionată de alin.(31) al 

Art.279 CP, dar obiectul material este extins, pentru a include uzul de armă fără drept în orice situaţii 

sau împrejurări, iar nu în circumstanţele limitative prevăzute de textul actual. 

[Art.344] Incriminarea faptei de ştergere sau modificare a marcajelor de pe arme letale este nouă 

şi concretizează o varietate de intervenţie neautorizată asupra acestora, constituind o aplicaţie 

particulară a noţiunii de „operaţiune neautorizată” cu care operează Art.342 alin.(1) NCP (Art.279 

alin.(1) CP), cu privire la care legiuitorul a apreciat necesară o reglementare distinctă, având în vedere 

realitatea fenomenului criminogen, în concret, faptul că asemenea intervenţii sunt, în general, asociate 

săvârşirii altor infracţiuni. 

(b) Infracţiuni la regimul materialelor nucleare şi explozive 

[Art.345-347] Infracţiunile la regimul materialelor nucleare şi explozive reglementate în NCP nu 

cunosc modificări semnificative faţă de cele de la Art.2791 şi Art.280 din CP. 

[Art.345] În conţinutul variantei tip al infracţiunii de nerespectare a regimului materialelor 

nucleare şi al altor materii radioactive, cât şi al sustragerii sau distrugerii materialelor nucleare sau a 

altor materii radioactive nu s-au operat modificări.  În celelalte variante însă, reglementarea prezintă 

elemente de noutate.  Astfel, au fost incriminate distinct împrejurările prin care săvârşirea faptei de 

nerespectare a regimului materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, ori sustragerea sau 

distrugerea acestora, dacă au avut ca urmare punerea în pericol a altor persoane sau bunuri, o vătămare 

corporală a uneia sau a mai multor persoane, iar într-o alta, când faptele au avut ca urmare moartea 

uneia sau a mai multor persoane.  Faptele prevăzute în Art.279 alin.(6) şi (7) din CP nu au mai fost 

reţinute în conţinutul Art.345 NCP, deoarece acestea au fost cuprinse deja în conţinutul incriminărilor 

din Art.47 din Legea nr.111/1996, putând constitui fapte de terorism nuclear. 

[Art.346] Elementele de noutate ale reglementării infracţiunii de nerespectare a regimului 

materiilor explozive privesc regimul sancţionator mai puţin sever, faţă de actualul CP limitele de 

pedeapsă fiind mai reduse pentru varianta-tip, precum şi reformularea, într-o formă mai riguroasă, a 

variantelor agravate ale acestei infracţiuni, ţinând seama de ierarhia valorilor sociale care pot fi 

vătămate prin săvârşirea acestor fapte. 

[Art.347] Textul reglementează distinct regimul juridic al tentativei la infracţiunile la regimul 

materialelor nucleare şi explozive, incriminate mai restrâns decât în actualul CP, numai în 6 situaţii 

expres enumerate de lege, în vreme ce în CP tentativa la asemenea infracţiuni se pedepseşte în toate 

variantele elementului material. 
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(iv). Capitolul IV „Infracţiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activităţi 

reglementate de lege ” 

[Art.348-350] Sunt reglementate distinct fapte care aduc atingere regimului juridic al altor 

activităţi reglementate de lege, care nu sunt incluse în celelalte capitole ale acestui titlu.  În materia 

infracţiunilor la regimul securităţii şi sănătăţii în muncă remarcăm faptul că textul reia, cu modificări şi 

completări, dispoziţiile Art.35-40 din Legea nr.319/2006, aspect faţă de care este necesară abrogarea 

dispoziţiilor din legea specială, care prevăd un regim sancţionator mai puţin sever sub aspectul 

pedepselor, dar au şi o redactare mai puţin riguroasă, sancţionând penal comportamentul omisiv 

inclusiv în cazul în care starea de pericol nu se produce sau nu este iminentă a se produce, contrar 

concepţiei legiuitorului NCP.  Notăm că Proiectul LPA NCP propune modificări în sensul celor 

menţionate. 

[Art.348] Exercitarea fără drept a unei profesii păstrează conţinutul şi redactarea actualului 

Art.281 din CP, dar minimul special al pedepsei cu închisoarea creşte de la o lună la 3 luni. 

[Art.349] Textul referitor la neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătatea în muncă reia, cu 

modificări, dispoziţiile Art.37 din Legea nr.319/2006, sancţionând comportamentul omisiv al 

persoanelor cu atribuţii în ceea ce priveşte luarea măsurilor legale privind sănătatea şi securitatea în 

muncă.  Urmarea imediată cerută de lege priveşte o stare de pericol, concret, iminenţa producerii unui 

accident de muncă ori a îmbolnăvirii profesionale.  Alin.(2) sancţionează săvârşirea faptei din culpă, 

stabilind un regim sancţionator mai puţin sever. 

[Art.350] Textul reia dispozițiile Art.38 din Legea nr.319/2006.  Urmarea imediată cerută de 

lege priveşte o stare de pericol, concret, iminenţa producerii unui accident de muncă ori a îmbolnăvirii 

profesionale.  Varianta agravată de la alin.(2) sancţionează lipsa de intervenţie pentru eliminarea stării 

de pericol. Alin.(3) sancţionează aceleaşi fapte, săvârşite din culpă, stabilind un regim sancţionator mai 

puţin sever. 

[Art.351] Camăta este nou incriminată în dreptul nostru penal, determinată de faptul că 

fenomenul cametei a cunoscut o anumită amploare în contextul noilor relaţii sociale şi căreia îi sunt 

adesea asociate şi alte comportamente infracţionale.  Subiectul activ este necircumstanţiat, cerinţa 

esenţială care atrage aplicarea normei vizând lipsa autorizaţiei cerute de lege pentru prestarea de 

servicii financiare.  Acţiunea incriminată este oferirea, cu intenţie şi în scopul obţinerii de foloase 

materiale (dobândă) de împrumuturi în bani.  Legea cere ca asemenea activităţi să fie derulate cu titlul 

de „îndeletnicire”, aşadar, nu ocazional, ci permanent, fiind în prezenţa unei infracţiuni de obicei, care 

presupune o pluralitate de acte de executare, pe parcursul unei perioade de timp. 

(v). Capitolul V „Infracţiuni contra sănătăţii publice” 

[Art.352-359] Dispoziţiile acestui capitol preiau, în general, prevederile din Titlul IX 

„Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială” al actualului CP. 

[Art.353] Infracţiunea de contaminare venerică este incriminată, într-o formă similară celei de la 

Art.308 CP, distinct de fapta de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit. 

[Art.354] S-a considerat că transmiterea sindromului imunodeficitar dobândit necesită o 

incriminare distinctă, care reflectă gradul de pericol social mai mare al faptei, faţă de contaminarea 

venerică, situaţie în care boala transmisă este tratabilă. 
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[Art.357] Faţă de prevederile Art.310 CP, s-a introdus o variantă agravată (alin.(2) al textului), 

justificată de realitatea socială, care a demonstrat pericolul sporit asociat comercializării de 

medicamente contrafăcute sau substituite. 

[Art.358] Incriminarea este nouă şi sancţionează comercializarea cu intenţie a produselor 

alimentare alterate.  Fapta poate intra în concurs cu infracţiunea de ucidere din culpă (Art.192 NCP), 

dacă a avut ca urmare moartea unei persoane, sau cu infracţiunea reglementată de Art.193 alin.(2) 

NCP, dacă a produs urmările cerute de lege pentru reţinerea infracţiunii de vătămare corporală din 

culpă. 

(vi). Capitolul VI „Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi 

datelor informatice” 

[Art.360-366] Prevederile acestui capitol preiau dispoziţiile Art.42-50 din Legea 

nr.161/2003.  Dispoziţiile NCP au în vedere şi Rezoluţia nr.9 din 1998 a Consiliului Europei privind 

infracţiunile informatice optim a fi sancţionate de legislaţiile naţionale, precum şi Convenţia europeană 

asupra criminalităţii cibernetice din 23 noiembrie 2001, astfel încât, în general, se păstrează actele 

materiale incriminate, dar dispoziţiile legale sunt restructurate şi este regândit regimul sancţionator.  

Cu titlu general, remarcăm că obiectul juridic protejat vizează integritatea datelor şi sistemelor 

informatice în scopul prevenirii criminalităţii informatice, dar şi relaţiile sociale care ţin de respectarea 

drepturilor omului (în special, dreptul la viaţa privată) şi protecţia datelor personale.  Cerinţa esenţială 

pentru reţinerea infracţiunilor din acest capitol este ca intervenţia (în oricare dintre variantele descrise 

de norma de incriminare) asupra datelor şi sistemelor informatice să fie realizată „fără drept”, aşadar, 

în lipsa autorizării conferite în condiţiile legii sau cu depăşirea drepturilor acordate.  Urmarea imediată 

a acestor infracţiuni constă într-o stare de pericol şi chiar într-o pagubă materială, în anumite cazuri (de 

exemplu, Art.360 alin.(2)).  Forma de vinovăţie este intenţia, subiectul activ nu este calificat, iar 

participaţia penală este posibilă în toate formele ei. 

[Art.360] Similar Art.42 din Legea nr.161/2003, în varianta-tip, textul sancţionează accesul 

ilegal la un sistem informatic, având ca obiect juridic special relaţiile sociale referitoare la securitatea 

sistemelor şi datelor informatice, fără a distinge după cum acestea sunt de interes public sau privat.  

Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă chiar sistemul informatic atacat (definit în Legea 

nr.161/2003 drept orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate în relaţie 

funcţională, dintre care unul sau mai multe asigură prelucrarea automată a datelor, cu ajutorul unui 

program informatic).  Varianta agravată de la alin.(2) presupune forma intenţiei calificate prin scop, 

acela de a obţine date informatice.  Alin.(3) sancţionează o a doua variantă agravată, când fapta a fost 

comisă asupra unui sistem protejat (cu privire la care accesul este restricţionat sau chiar interzis) şi 

care denotă un grad de pericol sporit, deoarece accesul presupune ocolirea sau înlăturarea interdicţiilor. 

[Art.361] Textul corespunde Art.43 din Legea nr.161/2003, în materia infracţiunii de 

interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice.  În Raportul explicativ al Convenţiei 

europene asupra criminalităţii cibernetice, termenul de „interceptare ilegală” este definit ca violarea 

confidenţialităţii comunicaţiilor, fie că este vorba despre transferul de date computerizate, fie prin 

intermediul unui post telefonic, fax sau e-mail, toate acestea intrând în sfera de protecţie a Art.8 din 

CEDO.  Obiectul material al infracţiunii îl constituie chiar sistemul informatic atacat, respectiv, 
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transmiterea de date informatice generată de sau destinată unui asemenea sistem.  Varianta agravată de 

la alin.(2) sancţionează mai sever interceptarea datelor de natură confidenţială sau privată. 

[Art.362] Este sancţionată intervenţia neautorizată asupra datelor informatice, în oricare dintre 

modalităţile elementului material enumerate de lege, respectiv, modificare, ştergere sau deteriorare, ori 

restricţionarea accesului la acestea, fără drept.  Textul corespunde Art.44 alin.(1) din Legea 

nr.161/2003. 

[Art.363] Noua normă preia dispoziţiile Art.45 din Legea nr.161/2003. În sfera acestei 

infracţiuni, care are ca element material introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau 

deteriorarea datelor informatice, sunt incluse comportamente infracţionale grave, precum sabotajul sau 

chiar terorismul informatic. 

[Art.364] Textul preia dispoziţiile Art.44 alin.(2) din Legea nr.161/2003, sancţionând transferul 

neautorizat de date informatice. 

[Art.365] Textul preia dispoziţiile Art.46 din Legea nr.161/2003 şi sancţionează, ca infracţiune 

distinctă, operaţiunile ilegale cu dispozitive informatice, în scopul săvârşirii infracţiunilor reglementate 

în acest capitol.  Sunt astfel incriminate ca infracţiuni distincte acţiuni care ar putea fi privite ca actele 

preparatorii, care denotă urmărirea sau acceptarea săvârşirii uneia dintre infracţiunile de la Art.360-

364 NCP. 

[Art.366] Textul sancţionează tentativa pentru infracţiunile reţinute în acest capitol. 

3.2.(h). Titlul VIII „Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială” 

[Art.367-384] Dată fiind discontinuitatea preponderentă a reglementărilor actuale, Titlul VIII 

din Partea Specială a NCP realizează o mai bună sistematizare a normelor ce incriminează fapte care 

aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, norme care în prezent se află dispersate în 

actualul CP şi în diverse legi speciale, dar introduce şi incriminări noi, ce vin să răspundă unor 

necesităţi evidenţiate de practica ultimilor ani.  Titlul VIII grupează incriminările ce privesc, generic, 

relaţiile de convieţuire socială sub trei capitole, şi anume (i) ordinea şi liniştea publică, (ii) relaţiile de 

familie şi (iii) libertatea religioasă şi respectul datorat persoanelor decedate.  Ca observaţie generală, 

regimul sancţionator aplicabil infracţiunilor prevăzute de NCP este mai blând decât cel aplicabil CP în 

vigoare. 

[Impact] Impactul reglementării este legal, la nivel teoretic, aceasta reflectând schimbarea 

opţiunii de politică penală a legiuitorului.  În acelaşi timp, remarcăm un impact legislativ, întrucât 

unele dintre infracţiunile reglementate în acest titlu au fost preluate din legislaţia specială extrapenală, 

iar dispoziţiile legilor speciale (cum sunt Legea nr.61/1991, Legea nr.60/2991, Legea nr.678/2001, 

Legea nr.161/2003, Legea nr.196/2003) vor fi corelate cu noua lege generală în materie penală, prin 

legea de punere în aplicare a NCP, modificări anunţate deja de Proiectul LPA NCP. 

(i). Capitolul I „Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice” 

[Art.367-375] Capitolul I al Titlului VIII din Partea Specială a NCP cuprinde infracţiunile 

contra relaţiilor de convieţuire socială de natură să asigure ordinea şi liniştea publică, existând o serie 

de elemente de diferenţiere faţă de reglementarea actuală.  Au fost aduse în secţiunea de faţă textele de 

incriminare aflate în prezent în legislaţia specială (Legea nr.61/1991 şi respectiv Legea nr.60/1991) şi 
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care prin obiectul lor juridic se încadrează în această categorie.  De asemenea, au fost introduse unele 

incriminări noi, legate în special de libertatea de întrunire, menite fie să contribuie la respectarea 

obligaţiei pozitive a statului în privinţa asigurării condiţiilor de exercitare a acestei libertăţi – fiind 

astfel incriminată împiedicarea desfăşurării unei adunări publice – fie să protejeze ordinea publică în 

cazurile de exercitare abuzivă a libertăţii în cauză (tulburarea ordinii publice prin adunări 

neautorizate).  De asemenea, a fost introdusă ca incriminare distinctă alarmarea falsă, în condiţiile 

multiplicării continue în ultimii ani a numărului acestor fapte, fiind evident că sancţiunile 

contravenţionale sunt insuficiente. 

[Art.367] În privinţa grupărilor infracţionale, NCP propune renunţarea la paralelismul existent 

astăzi între textele care incriminează acest gen de fapte (grup infracţional organizat, asociere în 

vederea săvârşirii de infracţiuni, complot, grupare teroristă) în favoarea instituirii unei incriminări 

cadru – constituirea unui grup infracţional organizat – cu posibilitatea menţinerii ca incriminare 

distinctă a asociaţiei teroriste, dat fiind specificul acesteia.  Opţiunea legiuitorului a fost pentru o 

diminuare a regimului sancţionator al acestei infracţiuni, faţă de prevederile conţinute de actualul CP.  

Astfel, infracţiunea de constituire a unui grup infracţional organizat se pedepseşte cu închisoare de la 1 

la 5 ani, alin.(2) al Art.367 prevăzând agravanta, care se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani.  Se 

menţine cauza de nepedepsire în condiţiile – ce trebuie cumulativ îndeplinite – în care făptuitorul 

denunţă autorităţilor grupul infracţional organizat, înainte ca acesta să fie descoperit, şi înainte de a se 

fi început săvârşirea vreuneia dintre infracţiunile ce intră în scopul grupului. 

[Art.368] Infracţiunea de instigare publică este menţinută în mod asemănător prevederilor 

actuale, cu menţiunea că se renunţă la „apologia infracţiunii” ca modalitate incriminată separat, ce 

reprezintă lăudarea în public a celor ce au săvârşit infracţiuni sau a infracţiunilor săvârşite de aceştia.  

De asemenea, legiuitorul NCP renunţă la modalitatea acestei infracţiuni ce constă în purtarea în public 

a unei uniforme, embleme, insigne sau altor asemenea semne distinctive neautorizate în scopul 

instigării publice. 

[Art.369] Instigarea la ură sau discriminare păstrează în mod substanţial prevederile actualului 

CP, lăsând totuşi în seama legislaţiei speciale să definească noţiunea de discriminare, care altminteri 

era clar şi specific stabilită în actualul CP. 

[Art.370] În categoria incriminărilor noi din acest capitol, trebuie menţionată încercarea de a 

determina comiterea unei infracţiuni, incriminare necesară în condiţiile renunţării la reglementarea, în 

partea generală, a instigării neurmate de executare.  Fiind o ipoteză de excepţie, această incriminare nu 

priveşte decât faptele grave, sancţionate cu pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau cu închisoarea mai mare 

de 10 ani. 

[Art.371] NCP operează o separare în ceea ce priveşte infracţiunea de tulburare a ordinii şi 

liniştii publice, de infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri (infracţiuni incriminate împreună de 

Art.321 al actualului CP), pe care o incriminează separat, la Art.375 (analizat în cele ce urmează).  

Infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice prinde un nou contur, dat fiind că este înlocuită 

latura obiectivă a infracţiunii (care anterior consta în gesturi, cuvinte, expresii, manifestări, acţiuni), 

care în noua reglementare poate consta în violenţe, ameninţări sau atingeri grave, restrângându-se 

astfel cadrul de aplicare.  Trebuie menţionat faptul că, pe lângă o restrângere şi agravare a 



 

670 
 

modalităţilor de comitere a infracţiunii, se operează şi o scădere a pragului sancţionator aplicabil 

acestor fapte. 

[Art.372] Prin acest text se introduce o nouă prevedere în legea generală de incriminare a 

faptelor penale, şi anume portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, care sancţionează cu 

închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă purtarea fără drept, la adunări publice, manifestări 

cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţii sau agrement, sau în 

mijloace de transport în comun de (i) obiecte de tăiere, înţepare sau lovire, (ii) arme care nu sunt 

supuse autorizării sau dispozitive pentru şocuri electrice şi (iii) substanţe iritant-lacrimogene sau cu 

efect paralizant.  Folosirea obiectelor de mai sus în circumstanţele prevăzute de lege se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.  O a treia modalitate de comitere a acestei infracţiuni o 

reprezintă portul acestor obiecte în sediul unor autorităţi sau instituţii publice, sancţionată cu 

închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. 

[Art.373] NCP în mod salutar incriminează, dată fiind noua configuraţie a societăţii româneşti, 

împiedicarea desfăşurării unei adunări publice autorizate conform legii, faptă sancţionată cu 

închisoarea de la 3 luni la 1 an sau cu amendă. 

[Art.374] Prin reglementarea infracţiunii de pornografie infantilă s-a urmărit eliminarea 

suprapunerilor în reglementare determinate în prezent de existenţa a trei acte normative care conţin 

incriminări în materie (Legea nr.678/2001, Legea nr.161/2003 şi Legea nr.196/2003).  Elementele 

constitutive ale incriminărilor din aceste texte au fost sintetizate în textul propus de proiect, text care a 

avut în vedere şi dispoziţiile Deciziei-cadru a Consiliului Uniunii Europene nr.2004/68/JAI din 22 

decembrie 2003 privind lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor şi pedo-pornografiei.  Astfel, 

sunt incriminate în mod unitar şi coordonat faptele de producere, deţinere în vederea expunerii sau 

distribuirii, achiziţionarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea şi punerea la dispoziţie în 

orice mod, şi atunci când acestea au fost săvârşite prin intermediul unui sistem informatic, dar şi 

accesarea materialelor cu caracter pornografic implicând minori.  În cazul acestei infracţiuni, 

legiuitorul a incriminat inclusiv tentativa. 

[Art.375] Infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri a fost, la rândul ei reformulată, prin 

separare de infracţiunea de tulburare a ordinii şi liniştii publice, inclusă într-un text distinct al acestui 

capitol.  Astfel, infracţiunea de ultraj contra bunelor moravuri urmează a acoperi situaţiile de expunere 

în public a unor imagini ce prezintă o activitate sexuală explicită, dar şi cele de comitere în public a 

unor acte de exhibiţionism sau acte sexuale explicite, indiferent de natura acestora. 

(ii). Capitolul II „Infracţiuni contra familiei” 

[Art.376-380] Capitolul II reglementează infracţiunile împotriva familiei.  Modificarea 

majoră operată în cadrul acestui capitol faţă de prevederile actualului CP este dată de renunţarea la 

infracţiunea prevăzută de Art.306 (relele tratamente aplicate minorului) din actualul CP şi incriminarea 

incestului în cadrul acestui capitol, precum şi introducerea faptei ce constă în împiedicarea accesului la 

învăţământul general obligatoriu. 

[Art.377] Redactarea nouă a prevederii privind incestul din NCP este corelată cu incriminarea 

violului, agresiunii sexuale şi actului sexual cu un minor.  Textul are în vedere incriminarea actelor 

sexuale de orice natură, comise între rude în linie directă sau fraţi şi surori, fără diferenţiere de 
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sancţiune.  Este o infracţiune bilaterală, atrăgând pedepsirea ambilor subiecţi dacă au comis fapta cu 

consimţământ, în caz contrar fapta constituind infracţiune doar pentru unul dintre subiecţi. 

[Art.380] Incriminarea faptei prin care minorul este împiedicat să acceadă la învăţământul 

general obligatoriu reprezintă o necesitate, în condiţiile creşterii alarmante a ratei abandonului şcolar 

de către elevi de vârstă tot mai mică.  Bineînţeles, textul nu vizează situaţiile în care acest abandon este 

determinat de o situaţie materială precară, caz în care statul trebuie să intervină prin alte mijloace, ci 

situaţiile în care părintele acţionează în mod abuziv, retrăgându-l pe minor de la studii sau 

împiedicându-l să le urmeze, deşi ar fi avut toate condiţiile pentru aceasta. 

(iii). Capitolul III „Infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat 

persoanelor decedate” 

[Art.381-384] Capitolul III reglementează infracţiunile împotriva libertăţii religioase şi 

respectului datorat persoanelor decedate.  Faţă de textele astăzi în vigoare, incriminările existente au 

fost completate cu noi ipoteze şi au fost incriminate noi fapte a căror comitere a fost semnalată în 

ultima perioadă. 

[Art.381] Împiedicarea exercitării libertăţii religioase este prevăzută de NCP într-o formă 

similară CP în vigoare, cu un nivel mai ridicat de sancţionare.  De asemenea, s-a prevăzut, ca ipoteză 

distinctă, obligarea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, la efectuarea unui act interzis de cultul 

căreia îi aparţine (spre exemplu, obligarea unei persoane să consume alimente interzise de religia sa).  

Ca element de noutate, în cazul acestei infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea 

persoanei vătămate. 

[Art.382] A fost incriminată distinct fapta de profanare a lăcaşurilor şi obiectelor de cult, 

sancţionată cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

[Art.383] În privinţa infracţiunii de profanare de morminte, au fost separate ipotezele de 

profanare a unui cadavru de cele referitoare la profanarea unui mormânt sau monument funerar, 

intensitatea atingerii aduse valorii sociale ocrotite şi ecoul social al faptei fiind în mod evident diferite 

în cele două situaţii. 

[Art.384] Tot ca un element de noutate, în cadrul acestui capitol a mai fost prevăzută fapta 

penală ce constă în prelevarea ilegală de ţesuturi sau organe de la un cadavru, fără drept, sancţionată cu 

închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

3.2.(i). Titlul IX „Infracţiuni electorale” 

[Art.385-391] Titlul IX al NCP este consacrat infracţiunilor electorale, în prezent reglementate în 

cuprinsul unor legi speciale nepenale, respectiv Legea nr.3/2000, Legea nr.35/2008, Legea nr.67/2004, 

Legea nr.215/2001, Legea393/2004, Legea nr.67/2004 şi, implicit, Legea nr.370/2004. 

[Impact] Pe lângă impactul la nivel teoretic, generat de schimbarea opţiunii de politică penală a 

legiuitorului, remarcăm şi un impact legislativ, întrucât unele dintre infracţiunile reglementate în acest 

titlu au fost preluate din legislaţia specială extrapenală (cum sunt Legea nr.3/2000, Legea nr.35/2008, 

Legea nr.67/2004, Legea nr.215/2001, Legea 393/2004, Legea nr.67/2004 şi, implicit, Legea 

nr.370/2004) și urmează să fie corelate cu noua lege generală în materie penală, prin legea de punere 

în aplicare, efort de armonizare iniţiat deja prin proiectul LPA NCP. 
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[Art.385] Referitor la infracţiunea de împiedicare a exercitării drepturilor electorale, alin.(1) 

preia integral prevederile Art.52 alin.(1) din Legea nr.3/2000, Art.52 din Legea nr.35/2008 respectiv 

Art.107 din Legea nr.67/2004, stabilind însă un regim sancţionator mai blând.  În schimb, alin.(2) 

preia numai în parte prevederile Art.58 din Legea nr.35/2008 respectiv Art.111 din Legea nr.67/2004, 

respectiv numai fapta de a ataca în orice mod localul secţiei de votare. 

[Art.386] Textul care incriminează coruperea alegătorilor preia în ceea mai mare parte faptele 

incriminate în cadrul Art.54 alin.(1) din Legea nr.3/2000, Art.56 alin.(1) din Legea nr.3/2000, Art.55 

din Legea nr.35/2008 respectiv Art.109 alin.(1) din Legea nr.67/2004.  Spre deosebire de actuala 

reglementare, NCP este mai favorabil, deoarece dezincriminează promisiunea de bani, bunuri sau alte 

foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori 

un anumit candidat, precum și tentativa. 

[Art.387] Faptele incriminate ca fraudă la vot în alin.(1) lit.a) şi b) se regăsesc în actuala 

reglementare în cuprinsul Art.56 din Legea nr.35/2008 respectiv Art.109 alin.(2) din Legea nr. 

67/2004.  În timp ce faptele incriminate la lit.c) au fost extrase din conţinutul Art.55 alin.(1) din Legea 

nr.3/2000, Art.57 alin.(1) din Legea nr.35/2008 respectiv Art.110 alin.(1) din Legea nr.67/2004.  

Totodată regimul sancţionator pentru faptele de la alin.(1) în NCP este mai blând decât cel actual.  De 

asemenea, alin.(2) preia parte din conţinutul Art.57 alin.(1) din Legea nr.35/2008 respectiv Art.110 

alin.(1) din Legea nr.67/2004.  Şi în acest caz NCP prevede sancţiuni mai blânde decât actuala 

reglementare. 

[Art.388] Textul introduce o nouă reglementare, menită să protejeze relaţiile sociale privind 

încrederea publică în realitatea şi autenticitatea mijloacelor de vot şi a sistemelor de prelucrare a 

rezultatelor votării în acele situaţii în care votarea se face electronic.  Textul apare ca o aplicaţie 

specifică a infracţiunii de fals informatic în materie electorală. 

[Art.389] În cazul faptei de violare a confidenţialităţii votului, NCP creează două forme cu 

sancţiuni diferite. În actuala reglementare faptele sunt incriminate în Art.53 din Legea nr.3/2000, 

Art.54 din Legea nr.35/2008 şi respectiv Art.108 din Legea nr.67/2004.  Spre deosebire de actuala 

reglementare, NCP prevede doar pedeapsa amenzii atunci când violarea confidenţialităţii votului se 

realizează de orice altă persoană decât un membru al biroului secţiei de votare, în timp ce violarea 

confidenţialităţii de o persoană calificată, membru al biroului secţiei de votare se sancţionează cu 

pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii. 

[Art.390] Alin. (1) al textului în materia nerespectării regimului urnei de vot preia prevederile 

Art.57 alin.(1) din Legea nr.3/2000, Art.58 alin.(1) din Legea nr.35/2008 respectiv Art.112 alin.(1) din 

Legea nr.67/2004. Spre deosebire de actuala reglementare regimul sancţionator prevăzut de NCP este 

mai blând pe de-o parte pedeapsa închisorii este prevăzută alternativ cu pedeapsa amenzii, însă pe de 

altă parte minimul special al pedepsei închisorii a fost majorat de la 6 luni la 1 an.  Textul alin.(2) preia 

conţinutul Art.113 din Legea nr.67/2004, însă regimul sancţionator al NCP este mai blând pe de-o 

parte pedeapsa închisorii este prevăzută alternativ cu pedeapsa amenzii, iar pe de altă parte limitele 

pedepsei închisorii au fost reduse. 

[Art.391] Alin.(1) al textului în materia falsificării documentelor şi evidenţelor electorale preia 

prevederile Art.55 alin.(1) din Legea nr.3/2000, Art.57 alin.(1) din Legea nr.35/2008 respectiv Art.110 

alin.(1) din Legea nr.67/2004.  NCP prevede însă o creştere a minimului special al pedepsei amenzii.  
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În acelaşi fel alin.(2) preia conţinutul Art.53 alin.(1) din Legea nr.35/2008 respectiv Art.106 alin.(2) 

din Legea nr. 67/2004.  În cazul infracţiunii prevăzute la alin.(2), în varianta iniţială, obiectul material 

îl constituia doar copia de pe lista electorală permanentă nu şi copia de pe lista electorală 

complementară.  În urma dezbaterilor parlamentare de la Senat (prima cameră sesizată) asupra 

Proeictului de Lege pentru punerea în aplicare a NCP, art. 391 alin.(2) din Codul penal a fost modificat 

în sensul sancţionării înscrierii în copia de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu 

figurează în această listă..  Alin.(3) preia infracţiunea prevăzută de Art.60 din Legea nr.35/2008, 

noutatea pe care o aduce NCP constă în aceea că săvârşirea faptei are loc cu ocazia desfăşurării 

oricărei forme de alegeri, fie ea pentru desemnarea membrilor Parlamentului, a Preşedintelui, a 

europarlamentarilor sau a autorităţilor publice locale, în condiţiile în care în prezent această faptă nu 

este incriminată penală în cuprinsul reglementării privind alegerea autorităţilor publice locale.  În 

cadrul alin.(4) preia incriminarea de la Art.61 din Legea nr.35/2008, ca şi în cazul alin.(3) prin această 

preluare se incriminează săvârşirea faptei de introducere de date, informaţii sau proceduri care duc la 

alterarea sistemului informaţional naţional cu ocazia desfăşurării de alegeri, indiferent de obiectul 

acestora. 

[Art.392] Textul este unul de trimitere, stabilind că prevederile Art.385-291 se aplică în mod 

corespunzător şi faptelor săvârşite cu prilejul referendumului. 

3.2.(j). Titlul X „Infracţiuni contra securităţii naţionale” 

[Art.394-412] În cazul acestui titlu au fost menţinute în linii generale incriminările din 

vechea reglementare, fiind însă operate unele modificări de natură terminologică, dar şi de redefinire a 

conţinutului anumitor infracţiuni.  De exemplu, s-a renunţat la expresia „siguranţa naţională” în 

favoarea celei de „securitate naţională”, aceasta din urmă fiind consacrată expres în diferite texte 

constituţionale.  Conceptul astfel definit, împreună cu relative sociale ce se nasc şi se dezvoltă în jurul 

acestuia constituie obiectul juridic generic al acestor infracţiuni.  Deşi aceste infracţiuni nu mai sunt 

reglementate în primul capitol al codului penal, lăsând astfel impresia că în ordinea importanţei 

valorilor ce se cer protejat prin norma penală NCP nu mai acordă prioritate statului, ci individului, este 

totuşi de observat că şi în NCP cele mai mari pedepse rămân specifice acestui tip de infracţiuni.  Sunt 

incriminate un număr de 17 fapte, în categoria infracţiunilor ce aduc atingere securităţii naţionale, dar 

remarcăm că în acest titlu nu se mai regăsesc unele fapte din actuala reglementare, ca subminarea 

economiei naţionale şi complotul, care au fost reglementate în alte capitole. 

[Impact] Impactul legal noilor dispoziţii se traduce în necesitatea corelării legislaţiei speciale în 

materia siguranţei naţionale (cum este Legea nr.51/1991), cu NCP, pentru a se asigura, concomitent cu 

apărarea reală a securităţii statului, şi pe cea a individului ca subiect de drept, dar şi împiedicarea 

abuzurilor săvârşite sub pretextul înlăturării ameninţărilor la siguranţa naţională.  Proiectul LPA NCP 

conţine dispoziţii în acest sens. 

[Art.394] În ceea ce priveşte infracţiunea de trădare, schimbările nu sunt majore, doar că 

subiectul activ al infracţiunii nu mai poate fi decât un cetăţean român, nu şi persoana fără cetăţenie 

domiciliată pe teritoriului statului român, în vreme ce sfera subiecţilor  pasivi secundari a fost lărgită 

cuprinzând acum şi „organizaţia străină”, care lipsea în vechea reglementare.  Schimbarea este, de 

altfel, valabilă pentru toate infracţiunile din această secţiune.  Astfel, fapta cetăţeanului român de a 

intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a 
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suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin mai multe 

acţiuni (în principiu, aceleaşi ca în vechiul CP) se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 20 de ani şi 

interzicerea exercitării unor drepturi.  Se constată, de asemenea, o scădere a limitei minimului special 

de la 15 la 10 ani. 

[Art.395] Transmiterea de informaţii secrete de stat unei puteri sau organizaţii străine, ori 

agenţilor acestora, precum şi procurarea ori deţinerea de documente sau date ce constituie informaţii 

secrete de stat de către cei care nu au calitatea de a le cunoaşte, în scopul transmiterii lor unei puteri 

sau organizaţii străine ori agenţilor acestora, săvârşite de un cetăţean român, se pedepseşte.  O noutate 

în aceasta materie o constituie incriminarea ca tentativă pedepsibilă a procurării de documente sau 

informaţii clasificate ca secrete de stat de către o persoană care nu are calitatea de a le deţine, faptă 

însă ce nu poate fi decât calificată prin scop, chiar în cazul tentativei pedepsibile.  Aşadar, revine 

organului judiciar sarcina de a demonstra că deţinerea sau procurarea s-a făcut în scopul prevăzut de 

textul de lege, altfel, nu suntem în prezenţa acestei infracţiuni.  În privinţa infracţiunii de trădare prin 

transmitere de informaţii secrete de stat, se remarcă dispariţia alin.(2) al textului care incrimina ca 

infracţiune transmiterea de alte date, ori documente care prin importanţa şi caracterul lor fac să pună în 

pericol siguranţa statului. Prevederea lăsa mult loc aleatoriului, aşa că renunţarea la această variantă a 

infracţiunii nu poate fi decât benefică. 

[Art.396] Trădarea prin ajutarea inamicului, constând în fapta cetăţeanului român care, în timp 

de război, săvârşeşte diferite acţiuni considerate de legiuitor ostile securităţii statului şi prevăzute la 

lit.a) - e se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani, ca şi în 

reglementarea anterioară.  Textul prevede o pedeapsă mai mare ca în cazul celorlalte fapte, justificată 

de faptul că toate aceste acţiuni ce constituie verbum regens sunt săvârşite în timp de război, stare care 

prin natura sa are un caracter restrictiv de drepturi, permite şi necesită un regim special care sa aibă ca 

finalitate ocrotirea eficientă a securităţii statului. 

[Art.397] Infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale are caracter complex, 

reunind vechile reglementari ale Art.162 şi Art. 166 din CP în elementul material al acţiunilor 

împotriva ordinii constituţionale.  Infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale a fost 

regândită, astfel încât noul său conţinut reuneşte atât infracţiunea de subminare a puterii de stat cât şi 

pe cea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale din actuala reglementare care, luate separat, în 

anumite cazuri creează paralelisme nedorite iar în alte cazuri cele două texte apar ca fiind incomplete.  

Astfel, o acţiune armată cu manifestări de violenţă prin care se urmăreşte schimbarea ordinii 

constituţionale dar care, prin durată, este şi de natură sa slăbească puterea de stat, va face discutabilă 

încadrarea acesteia în oricare dintre cele două texte în cauză având în vedere că realizează deopotrivă 

condiţiile ambelor infracţiuni.  Pe de altă parte, o acţiune armată fără manifestări de violenţă prin care 

se urmăreşte schimbarea ordinii constituţionale, dar prin care nu este slăbită puterea de stat, nu 

constituie infracţiunea de subminare a puterii de stat întrucât lipseşte urmarea cerută de norma de 

incriminare dar nici infracţiunea de acţiuni împotriva ordinii constituţionale pentru că fapta nu a fost 

comisă prin violenţă.  Actuala reglementare are două variante, una tip şi una atenuată.  În prima 

variantă, cea tip, fapta constă în acţiunea armată întreprinsă în scopul schimbării ordinii constituţionale 

ori al îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat.  În varianta atenuată, se regăseşte 

întreprinderea de acţiuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor săvârşite de mai multe persoane 

împreună, în scopul schimbării ordinii constituţionale ori al îngreunării sau împiedicării exercitării 
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puterii de stat, dacă se pune în pericol securitatea naţională.  Cea de-a doua variantă, pentru a întruni 

elementele constitutive ale infracţiunii, trebuie sa îndeplinească cerinţa referitoare la punerea în pericol 

a securităţii naţionale.  Ambele variante presupun pluralitatea infracţionale şi trebuiesc calificate prin 

scop, acela al schimbării ordinii constituţionale. 

[Art.398] Nouă este incriminarea faptei de înaltă trădare, concepută ca formă calificată a 

faptelor de trădarea şi trădare prin transmitere de secrete.  Săvârşită de către Preşedintele României sau 

de către un alt membru al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, fapta prevăzută de Art.394-397 

constituie infracţiunea de înaltă trădare şi se pedepseşte cu detenţiunea pe viaţă sau cu închisoare de la 

15 la 25 de ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

[Art.399] Acţiunile ostile contra statului reprezintă preluarea vechiului Art.158, referite la 

acţiunile duşmănoase contra statului, reflectând, în principiu, o singură deosebire: faptele prevăzute în 

Art.394 şi în Art.396 să fie săvârşite de un cetăţean străin sau apatrid. 

[Art.400] Aceleaşi precizări de mai sus sunt valabile şi pentru infracţiunea de spionaj, cu 

deosebirea că preia vechiul Art.159 din CP. 

[Art.401] Între elementele de noutate aduse în acest cod se află modificarea conţinutului 

infracţiunii de atentat care pune în pericol securitatea naţională, textul propus sancţionând numai 

atentatul contra vieţii unei persoane care deţine o funcţie de demnitate publică şi numai dacă fapta 

pune în pericol securitatea naţională. 

[Art.402] Atentatul contra unei colectivităţi este preluarea, în aproape acelaşi mod de 

reglementare, a Art.161 din actualul CP şi constă în otrăviri în masă, provocare de epidemii sau orice 

alte asemenea acţiuni, în scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat.  Cerinţa 

esenţială nu se mai referă la slăbirea puterii de stat, ci este suficientă subiectul activ sa urmărească 

scopul îngreunării sau împiedicării exercitării puterii de stat. 

[Art.403] Actele de diversiune şi comunicarea de informaţii false sunt preluările vechilor 

Art.163 şi Art.168 şi nu aduc nici un element de noutate, cu excepţia tratamentului penal mai blând, în 

cazul infracţiunii prevăzute de Art.403 NCP. 

[Art.404] O singură observaţie se impune, şi anume că cel ce comunică informaţiile false trebuie 

să cunoască ab initio caracterul lor eronat, deoarece fapta nu poate fi săvârşită decât cu intenţie directă. 

[Art.405] Un alt element de noutate priveşte introducerea infracţiunii de propagandă pentru 

război (Art.401) în cadrul infracţiunilor contra securităţii naţionale, renunţându-se la menţinerea 

acesteia în rândul infracţiunilor contra păcii şi omenirii din actuala reglementare, întrucât acestea din 

urma au fost modificate substanţial prin punerea de acord cu Statutul Curţii Penale Internaţionale 

(CPI), ratificat de către România prin Legea nr.111/2002, în cuprinsul căruia nu este reglementată 

infracţiunea de propagandă pentru război.  Infracţiunea a fost transferată din capitolul infracţiunilor 

contra păcii şi omenirii, unde se afla în CP, între faptele ce constituie ameninţări la securitatea 

naţională, cu toate consecinţele ce decurg de aici.  Constituie propagandă pentru război de agresiune 

atât fapta în sine de a propovădui un conflict armat, dar şi răspândirea de ştiri tendenţioase sau 

inventate, în scopul provocării unui război de agresiune, ori în scopul provocării unui război de 

agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern. 
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[Art.406] Compromiterea unor interese de stat diferă sub de vechea reglementare sub aspect 

sancţionator, noua  reglementare fiind ceva mai blândă.  Astfel, distrugerea, alterarea ori ascunderea 

unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi ale statului român în raport cu o putere străină, 

dacă prin aceasta sunt puse în pericol sau vătămate interesele de stat, se pedepsesc cu închisoare de la 

7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

[Art.407] Divulgarea secretului care periclitează securitatea naţională prezintă ceva mai multe 

deosebiri faţă de forma reţinută de Art.169 din CP.  În primul rând, este vorba de obiectul material al 

infracţiunii, care este circumstanţiat în noua reglementare  exclusiv la documentele secrete de stat, nu 

şi la alte documente.  Această circumstanţiere aduce cu sine o altă consecinţă, anume dispariţia alin.(3) 

din Art.169 care incrimina varianta deţinerii de astfel de documente  în vederea divulgării.  Cele doua 

variante de incriminare ale NCP cuprind o variantă clasică sau tip şi o variantă atenuată, constând în 

deţinerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce conţine informaţii secrete de stat, dacă 

fapta pune în pericol securitatea naţională.  O altă noutate, tot în ceea ce priveşte această infracţiune, se 

referă la subiectul activ , care nu mai poate fi decât acea persoană care deţine documentele secrete în 

virtutea atribuţiilor de serviciu şi nu orice persoană ca în vechea reglementare. 

[Art.408] Reglementarea din NCP se bucură de mult mai multă acurateţe decât cea din CP  

prezent, când este vorba de infracţiuni contra persoanelor care se bucură de protecţie internaţională.  

Astfel, se pedepseşte nu numai atentatul contra vieţii săvârşit împotriva reprezentantului unui stat 

străin sau a altei persoane care se bucură de protecţie în conformitate cu convenţiile internaţionale, 

aflată în misiune oficială în România, dar şi infracţiunile intenţionate contra integrităţii corporale, 

sănătăţii sau libertăţii, săvârşite împotriva unei astfel de persoane, cu pedepse ale căror  limite speciale 

se majorează cu jumătate.  În noua reglementare, acţiunea penală este supusă principiului oficialităţii, 

iar în ceea ce priveşte subiectul pasiv al infracţiunii este necesar ca acesta să îndeplinească o condiţie 

esenţială, anume să se afle în România în misiune oficială.  Redefinirea elementului material al laturii 

obiective a făcut ca între acţiunile ori inacţiunile incriminate să se regăsească doar cele specifice 

infracţiunilor contra vieţii, sănătăţii ori libertăţii în formă consumată, fără a mai fi vorba de infracţiuni 

contra demnităţii persoanei. Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăţie nu poate fi decât 

intenţia. 

[Art.409] NCP preia, ca infracţiune contra securităţii naţionale, infracţiunea de constituire de 

structuri informative ilegale, reglementată în prezent în Art.19 din Legea nr.51/1991, pentru a asigura 

un cadru unitar reglementarilor în această materie ţinând seama de legătura evidentă a acestei 

incriminări cu anumite infracţiuni reglementate în prezentul titlu.  Ca element de noutate, nu se 

consideră autor  în noua reglementare (cel puţin nu în cadrul acestui text), ci complice, cel care sprijină 

acest grup constituit în vederea strângerii de informaţii, prin efectul prevederilor referitoare la 

complicitatea ca formă de participaţie penală.  Activitatea de culegere de informaţii trebuie să aibă ca 

obiectiv doar informaţiile secrete de stat, nu alte informaţii secrete sau clasificate.  Intenţia trebuie 

calificată prin scop, în sensul că destinaţia obiectivă a informaţiilor trebuie să fie cunoscută subiecţilor 

activi (constituiţi într-o pluralitate infracţională), iar activitatea strângerii de informaţii să se facă 

pentru acest motiv. 

[Art.410] Nedenunţarea unor infracţiuni contra securităţii naţionale  constă în fapta persoanei 

care, luând cunoştinţă despre pregătirea sau comiterea vreuneia dintre infracţiunile prevăzute în 

Art.394-397, Art.399-403 şi Art.406-409, nu înştiinţează de îndată autorităţile.  În NCP nedenunţarea 
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de către un membru de familie nu se pedepseşte.  Clauza de nepedepsire este reluată şi în NCP, alin.(3) 

arătând că nu se pedepseşte persoana care, înainte de punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva 

unei persoane pentru săvârşirea faptei nedenunţate, încunoştinţează autorităţile competente despre 

aceasta sau care, chiar după punerea în mişcare a acţiunii penale, a înlesnit tragerea la răspundere 

penală a autorului şi a participanţilor.  Diferenţa faţă de actuala reglementare constă în momentul până 

la care se poate face denunţarea fără consecinţe penale: punerea în mişcare acţiunii penale, nu 

începerea urmăririi penale, ca în CP în vigoare.  De asemenea, atitudinea persoanei denunţătoare 

trebuie să rămână ofensivă şi după efectuarea concretă a denunţului, în sensul înlesnirii activităţii de 

tragere la răspundere penală a făptuitorilor.  În orice altă situaţie, clauza de impunitate, respectiv, de 

reducere a pedepsei nu funcţionează.  Fapta se săvârşeşte numai cu intenţie. 

[Art.411] Cauze de reducere a pedepsei se aplică între momentul începerii urmăririi penale şi cel 

al trimiterii în judecată în orice fază procesuală.  Conform opiniilor exprimate deja în literatura de 

specialitate, acest text poate reprezenta un beneficiu inclusiv pentru participanţii la activitatea 

infracţională, deoarece subiectul nu este circumstanţiat, respectiv, ”dacă persoana care a săvârşit una 

dintre infracţiunile prevăzute în prezentul titlu înlesneşte, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului 

şi tragerea la răspundere penală a autorului sau participanţilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc 

la jumătate”. 

[Art.412] Tentativa la infracţiunile prevăzute în prezentul titlu se pedepseşte. 

Se consideră tentativă şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum şi luarea de 

măsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevăzute în Art.395-397,401-403,408 şi Art.399 raportat la 

infracţiunea de trădare prin ajutarea inamicului. 

3.2.(k). Titlul XI „Infracţiuni contra capacităţii de luptă a forţelor armate” 

[Art.413-437] Titlul XI a suferit puţine modificări faţă de reglementarea actuală, majoritatea 

constând în diferenţieri de terminologie şi, respectiv, sancţionatorii.  Aproape toate infracţiunile din 

titlul X al CP (Infracţiuni contra capacităţii de apărare) se regăsesc şi în NCP, în timp ce unele 

infracţiuni au fost simplificate, altele au căpătat forme agravate ori circumstanţieri ale subiectului 

activ, aşa încât, în mod specific, prevederile prezentului titlu să nu se mai aplice decât unor categorii 

restrânse de persoane. 

(i). Capitolul I „Infracţiuni săvârşite de militari” 

[Art.413-431] Capitolul I cuprinde mai multe secţiuni ale reglementării anterioare, legiuitorul 

postrevoluţionar înţelegând să cupleze infracţiunile după alte criterii decât cel postbelic, principalul 

criteriu fiind calitatea specială a subiectului activ, dar şi natura valorilor apărate în prezentul titlu.  

Caracteristic acestui capitol este faptul că subiectul activ al infracţiunilor este întotdeauna calificat, 

fiind necesar ca acesta să aibă calitatea de militar, fără importanţă după cum este sau nu ofiţer, 

subofiţer sau soldat. 

[Art.413] Absenţa nejustificată a oricărui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depăşit 4 

ore, dar nu mai mult de 24 de ore, în timp de război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, 

se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau amendă.  În acest nou text, legiuitorul a incriminat 

doar forma agravată din actualul CP, considerând că fapta prezintă pericolul social al unei infracţiuni 

doar când este săvârşită în timp de război, în rest absenţa nejustificată fiind supusă regulamentelor 
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militare.  Ca şi circumstanţe specifice de săvârşire a faptei, legiuitorul a mai incriminat săvârşirea 

faptei în condiţiile stării de urgenţă sau de asediu, aşa cum sunt înţelese aceste noţiuni în legea penală.  

Chiar şi în această situaţie a incriminării doar a agravantei, sancţiunile sunt mai reduse ca şi cuantum şi 

alternative. (închisoare sau amendă) decât în CP. 

[Art.414] În cazul dezertării, legiuitorul a menţinut vechile forme de incriminare, atât în cazul 

stării normale a unei societăţi (adică, pe timp de pace) cât şi în variante agravate constând în absenţa 

nejustificată de la unitate sau de la serviciu, care depăşeşte 3 zile, a oricărui militar săvârşită  de doi 

sau mai mulţi militari împreună, având asupra sa (lor) o armă militară sau în timpul misiunilor la care 

participă în afara teritoriului statului român.  Cea mai gravă formă a infracţiunii este tot absenţa 

nejustificată a militarului în timp de război, stare de urgenţă sau de asediu, diferenţa constând în durata 

mai mare de 24 de ore a perioadei de absenţă în aceste situaţii.  În această ultimă variantă, pedeapsa 

este sensibil mai mare ca în celelalte cazuri şi nu mai alternează cu amenda. 

[Art.416] Părăsirea de către militar a postului, serviciului sau a oricărui alt loc în care acesta 

trebuia să se afle este o faptă recent incriminată ca infracţiune.  În CP actual nu se regăseşte niciuna 

dintre infracţiunile contra capacităţii de apărare prevăzute de Art. 416 NCP.  Subiectul activ al 

infracţiunii este calificat, nu doar prin calitatea specială pe care trebuie să o deţină (militar), ci şi prin 

faptul că, la momentul acţiunii infracţionale, trebuie să se fi aflat în exercitarea atribuţiilor specifice 

acestui post ori serviciu, adică exact în acea perioadă de timp cuprinsă intre preluarea sarcinilor de la 

persoana care părăseşte postul şi momentul în care militarul –subiect activ al infracţiunii predă, la 

rândul său, atribuţiile unui alt militar.  Fapta se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an.  

Părăsirea comenzii sau a serviciului de permanenţă de către orice militar este incriminată ca şi varianta 

agravată a infracţiunii şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.345 

[Art.417] Insubordonarea a pierdut, în noua reglementare, circumstanţele agravante 

reglementate de Art.334 alin.(2) din vechiul CP, şi care era dată de calitatea de ofiţer ori subofiţer, 

adică militar gradat şi nu soldat, în sensul regulamentelor militare.  Nici fapta săvârşită de mai mulţi 

militari împreună, ori cea producătoare de consecinţe grave nu mai este incriminată în acest articol.  

De asemenea, limitele de pedeapsă au devenit mai permisive, refuzul de a executa un ordin cu privire 

la îndatoririle de serviciu fiind pedepsit cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.  În timp de 

război, pe durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, pedeapsa pentru fapta prevăzută în alin.(1) este 

închisoare de la 2 la 7 ani. 

[Art.418] Constrângerea superiorului este o infracţiune nou introdusă de legiuitor prin NCP, 

negăsindu-şi corespondent în vechea reglementare.  Potrivit alin.(1), constrângere, prin orice mijloace, 

a superiorului de către inferior sau a şefului de către subordonat, la încălcarea îndatoririlor de serviciu 

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.  Fapta are şi o variantă agravată care constă în săvârşirea 

acţiunii prevăzute în alin.(1) de doi sau mai mulţi militari împreună, ori în faţa trupei adunate sau prin 

folosirea unei arme şi pentru care legea penală prevede pedepse cu închisoare de la 2 la 7 ani.  În timp 

                                                      
345 Remarcăm lipsa de coerenţă din cadrul acestui articol, în sensul că, după ce alin.(1) şi (2) prevăd ele însele câte o 
pedeapsă, alin. (3), care se referă tot la faptele indicate în primele două alineate, stabileşte alte limite, de natură a crea 
confuzie în opinia judecătorului care este chemat a fixa o pedeapsă persoanei găsite vinovate de comiterea oricăreia din 
infracţiunile de mai sus.  Notăm că această inadvertenţă este remediată prin Proiectul LPA NCP. 
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de război fapta prevăzută în alin.(1) se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta prevăzută în 

alin.(2) se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani. 

[Art.419] Abuzul de autoritate apare ca infracţiune corelativă celei din articolul precedent, 

constând în fapta superiorului sau şefului care, prin încălcarea atribuţiilor de serviciu, cauzează o 

vătămare gravă a intereselor legale a inferiorului sau subordonatului sau îl obligă să încalce îndatoririle 

de serviciu.  Spre deosebire de infracţiunea de „constrângere a superiorului”, expresie a respectării 

disciplinei militare şi nu în ultimul rând, menită să garanteze securitatea trupelor armate de orice fel în 

timp de pace sau război, „abuzul de autoritate” se remarcă prin lipsa condiţiilor speciale de incriminare 

specifice acestui capitol.  Cu alte cuvinte, fapta de încălcare a atribuţiilor de serviciu săvârşită de 

superior, ce are ca urmare vătămarea gravă a drepturilor inferiorului este infracţiune în oricare situaţie, 

nu doar în timp de război ori concentrare. 

[Art.420] Lovirea superiorului ori a inferiorului este rezultatul comasării Art.335 si Art.336 CP, 

considerându-se de legiuitor că valoarea supremă ce trebuie apărată este, în realitate, integritatea fizică 

a persoanelor ce compun corpul militar, fără diferenţiere dacă sunt gradaţi sau simpli soldaţi.  Singura 

condiţie incriminatorie care să justifice aplicarea Art.420 şi, implicit, a limitelor de pedeapsă prevăzute 

de acest text se referă la săvârşirea acţiunii în exercitarea atribuţiilor de serviciu, indiferent de atribuţii 

ori de situaţie.  Când faptele prevăzute în alineatele precedente au fost comise în timp de război, pe 

durata stării de asediu sau a stării de urgenţă, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime, 

acestea constituind, justificat, circumstanţe agravante de săvârşire a faptelor. 

[Art.423–428] Aceste texte reglementează toate infracţiunile definite în actualul CP ca şi „Infracţiuni 

specifice aviaţiei şi marinei militare”.  Cu excepţia limitelor sancţiunilor, care au devenit mai 

permisive în majoritatea infracţiunilor, deosebirile sunt minore, nu de substanţă.  Cea mai importantă 

diferenţă, fără a fi de esenţă, o regăsim în cazul Art.428, referitor la infracţiunea de coliziune, în sensul 

că actualul text reglementează ca infracţiune – cadru fapta săvârşită cu intenţie, atenuând regimul 

sancţionator pentru varianta săvârşirii din culpă.  În vechea reglementare, fapta era considerată mai 

gravă si era sancţionată ca şi infracţiune cadru în modalitatea de vinovăţie a culpei, infracţiunea 

săvârşită cu intenţie fiind considerată varianta agravată. 

[Art.429] Sancţionarea tentativei, ca şi în reglementarea anterioară, are în vedere doar faptele 

săvârşite prin acţiuni, nu şi prin infracţiuni, aşa încât tentativa nu este pedepsibilă în cazul Art.426, 

infracţiune al cărei element material se comite prin omisiune. 

[Art.431] Pentru toate aceste infracţiuni, acţiunea penală se pune în mişcare numai la sesizarea 

comandantului. 

(ii). Capitolul II  „Infracţiuni săvârşite de militari sau civili” 

[Art.432-437] Spre deosebire de capitolul precedent, acest al doilea capitol al Titlului IX 

incriminează fapte pentru a căror existenţă nu mai este nevoie ca subiectul activ sa fie militar, ele 

putând fi la fel de bine săvârşite şi de civili.  Mai mult decât atât, unele infracţiuni, ca de exemplu cea 

prevăzută de Art.434 nu pot fi săvârşite decât de civili.  Capitolul cuprinde câteva infracţiuni noi, care 

anterior nu erau reglementate şi care sunt expresia abrogării serviciului militar obligatoriu, dar şi al 

aderării României la unele structuri militarizate, europene sau transatlantice.  De observat că au 

dispărut unele infracţiuni, ca de exemplu defetismul şi sustragerea de la rechiziţii militare. 
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[Art.432] Sustragerea de la serviciul militar în timp de război nu mai necesită pentru punerea  în 

mişcare a acţiunii penale sesizarea prealabilă a comandantului.  De asemenea, nu mai incriminează 

săvârşirea faptei în timp de pace, ci doar în condiţiile unei stări de război sau de asediu. 

[Art.433] Agresiunea împotriva santinelei nu a fost reglementată până în prezent ca şi 

infracţiune specială.  Unele prevederi se regăseau în materia regulamentelor militare, iar altele în 

dispoziţiile generale ale legilor penale, acolo unde nu atrăgeau, prin calitatea subiecţilor sau a valorii 

sociale ocrotite de lege, incriminări speciale.  În NCP, fapta persoanei care ameninţă sau loveşte 

santinela sau militarul aflat în serviciu de intervenţie, însoţire sau de securitate constituie infracţiune şi 

se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.  Varianta agravată se reţine dacă fapta este săvârşită prin 

folosirea unei arme sau de două sau mai multe persoane împreună. 

[Art.434] Sustragerea de la luarea în evidenţa militară, ca şi infracţiune, este urmarea imediată şi 

firească a abrogării dispoziţiilor privind stagiul militar obligatoriu.  Totuşi, dată fiind necesitatea 

apărării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului, şi pentru a preveni lipsa de organizare a armatei 

ori luarea prin surprindere de către prezumtive forte inamice, legiuitorul a instituit obligativitatea 

întocmirii de evidenţe de către autorităţi cu toate persoanele care sunt apte fizic şi moral să facă parte 

din forţele armate ale statului. 

Ca urmare, sustragerea de la luarea în evidenţa militară, selecţia, stabilirea aptitudinilor şi a opţiunilor 

privind modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepseşte cu amenda.   Dacă 

fapta este săvârşită în timp de război sau pe durata stării de asediu, situaţia fiind în mod evident mai 

gravă, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 

[Art.435] Neprezentarea la încorporare sau concentrare este, de asemenea, o infracţiune nouă, cu 

acelaşi element material ca al infracţiunii de la articolul precedent.  Diferenţa este dată de  condiţiile 

speciale ale stării de război sau de asediu cerute de legiuitor pentru existenţa infracţiunii prevăzută de 

Art.435.  Alin.(2) şi (3) reglementează variante ale infracţiunii.  Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi 

neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la care a fost repartizat, precum şi a celui 

care, executând potrivit legii, serviciul alternativ, nu se prezintă în termen la angajator.  O dispoziţie 

specială arată că termenele de prezentare prevăzute în alin.(1) si (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul 

în care cel chemat se află în străinătate. 

3.2.(l). Titlul XII „Infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de război” 

[Art.438-445] Titlul XII, denumit „Infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de război”, este 

complet revizuit.  Faţă de reglementarea din CP, cele cuprinse în NCP sunt structurate pe două capitole 

ce cuprind infracţiuni asociate prin asemănarea valorilor sociale ocrotite sau prin diverse elemente de 

fapt.  Reglementarea din acest titlu asigură compatibilitatea între legislaţia românească în materie 

penală şi prevederile Statutului Curţii Penale Internaţionale, Convenţia de la Roma.  Au fost avute în 

vedere şi alte aspecte, ca de exemplu raportarea la prevederile unor acte normative ale organizaţiilor de 

drept  internaţional , dar şi la Jurisprudenţa Curţii Penale Internaţionale si a Curţii CEDO.  Regimul 

sancţionator al faptelor din prezentul titlu urmăreşte şi respectă, de asemenea, limitele impuse de 

Statutul Curţii Penale Internaţionale. 

[Impact]  reglementarea cuprinsă în acest titlu are un impact legal, la nivel teoretic, asigurând 

armonizarea legislaţiei penale româneşti cu prevederile internaţionale menţionate, ceea ce e de natură 

să ducă la sporirea calităţii actului de justiţie penală. 



 

681 
 

(i). Capitolul I „Infracţiuni de genocid şi contra umanităţii” 

[Art.438-439] Capitolul I reglementează infracţiunile de genocid şi contra umanităţii. 

[Art.438] Genocidul, în actuala reglementare, nu diferă de actualul CP, doar noţiunea de 

„colectivitate” fiind înlocuită cu cea de „grup”, în scopul de a corela, aşa cum am arătat mai sus, textul 

naţional cu normele internaţionale.  Alin.(4) incriminează ca infracţiune de sine stătătoare fapta 

săvârşită în forma instigării, constând în „incitarea la săvârşirea infracţiunii de genocid, comisă în mod 

direct, în public” şi care se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

[Art.439] Infracţiunile contra umanităţii reglementate în acest text reiau, în mare parte, Art.7 din 

Statutul Curţii Penale Internaţionale.  Caracteristic acestui tip de infracţiuni este faptul că nu sunt 

condiţionate, sub aspectul elementelor constitutive, de existenţa stării de război sau de asediu, ci pot fi 

comise şi în timp de pace.  Textul din NCP cuprinde 12 modalităţi normative de săvârşire a faptelor, 

sistematizate în cadrul fiecărei litere, cu renunţarea noţiunilor explicative în finalul articolului, ca în 

modelul similar german.  În mod distinct este reglementată o variantă a infracţiunii din primul alineat, 

constând în săvârşirea  faptelor prevăzute în alin.(1), în cadrul unui regim instituţionalizat de oprimare 

sistematică şi de dominare a unui grup rasial asupra altuia, calificate prin  intenţia de a menţine acest 

regim. 

(ii). Capitolul II „Infracţiuni de război” 

[Art.440-444] Capitolul dedicat infracţiunilor de război conţine, în principal, infracţiuni reglementate 

de Art.8 din Statutul Curţii Penale Internaţionale, corelate cu norme de drept internaţional  şi cu 

prevederile Convenţiei de la Geneva, inclusiv unele norme de drept cutumiar deplin acceptate în 

practica internaţională. 

[Art.440] Privitor la infracţiunile de război contra persoanelor, săvârşirea, în cadrul unui conflict 

armat, cu sau fără caracter internaţional, asupra uneia sau mai multor persoane protejate de dreptul 

internaţional umanitar, oricărei fapte prevăzute în text, la literele a)–h), în modalităţile acolo arătate, 

este pedepsită de NCP cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi.  Recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit vârsta de 15 ani în 

forţele armate sau în grupuri armate, precum şi determinarea acestora, prin orice mijloace, să participe 

activ la ostilităţi este considerată, de asemenea, infracţiune de război, valoarea socială apărată fiind, 

evident, asigurarea descendenţei unei populaţii ori grup etnic.  Rănirea, în cadrul unui conflict armat 

cu sau fără caracter internaţional, a unui membru al forţelor armate inamice sau a unui combatant al 

părţii inamice după ce acesta s-a predat fără condiţii, sau care a fost scos din luptă în orice mod, ca şi 

săvârşirea, în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional, ca o serie de fapte, fiecare întrunind 

elementele constitutive ale unei infracţiuni independente, descrise în text la lit.a)–d), sunt pedepsite 

sever de NCP.  Finalul textului aduce explicaţii unora dintre noţiunile folosite cu prilejul incriminării. 

[Art.441] Infracţiunile de război contra proprietăţii şi altor drepturi au ca obiectiv protecţia cu 

caracter general şi imperativ a dreptului de proprietate, precum şi dreptul la acţiune în justiţie în scopul 

apărării acestuia, dar şi a altor drepturi fundamentale.  Textul este nou şi are la bază dispoziţiile Art.8 

par.(2) din Statutul Curţii Penale Internaţionale.  Infracţiunea constă în fapta persoanei care, în cadrul 

unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, jefuieşte sau, cu încălcarea dreptului internaţional 

şi fără ca aceasta să fie justificată de necesităţi militare, distruge, îşi însuşeşte sau rechiziţionează 
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bunuri ale părţii inamice, aflate sub puterea părţii căreia îi aparţine făptuitorul şi se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  Fapta prevăzută în alin.(2) este 

posibilă doar în cadrul unui conflict armat cu caracter internaţional şi vizează ca subiecţi ai raporturilor 

juridice resortisanţii părţii adverse.  Ca şi infracţiune, constă în declararea, în cadrul unui conflict 

armat cu caracter internaţional, ca fiind stinse, suspendate sau inadmisibile în justiţie, drepturile şi 

acţiunile tuturor resortisanţilor părţii inamice sau ale unei părţi importante a acestora. 

[Art.442] Infracţiunile de război contra operaţiunilor umanitare şi emblemelor au ca scop 

asigurarea desfăşurării normale şi în conformitate cu Carta ONU a operaţiunilor ce implică acţiuni de 

sprijin umanitar acordate persoanelor aflate în zone de conflict ori în necesitate. Textul este nou şi are 

la bază Art.8 par.(2) lit.b) pct. (iii) şi lit.e) pct. (iii) din Statutul Curţii Penale Internaţionale, ce codifică 

dreptul internaţional cutumiar.  Faptele se pot săvârşi în două modalităţi, descrise amănunţit la lit.a) şi 

b) din text.  Incriminarea este expresia normelor cutumiare recunoscute şi acceptate de Consiliul de 

Securitate prin numeroase rezoluţii cu caracter internaţional.  Fapta incriminată în alin.(2) vizează 

acţiunea  persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fără caracter internaţional, utilizează fără 

drept semnele distinctive prevăzute de Convenţiile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul, 

insignele militare sau uniforma inamicului, ori ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, cauzând, astfel, 

moartea sau vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane.  Scopul unei astfel de incriminări 

este  garantarea respectării însemnelor şi emblemelor internaţionale cu caracter non-combativ, în 

vederea îndeplinirii misiunilor umanitare în care persoanele ce se află sub egida acestor organizaţii 

sunt angajate. 

[Art.443] Utilizarea de metode interzise în operaţiunile de luptă, în cadrul unui conflict armat cu 

sau fără caracter internaţional săvârşit în una dintre modalităţile incriminate în lit.a) - g) constituie 

infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  

Deosebirea faţă de fapta incriminată la Art.432 din NCP constă în modalitatea de declanşare a 

conflictului armat, şi anume „prin mijloace militare”, aspect ce este reluat şi la lit.c), cu prilejul 

incriminării atacului militar asupra unor comunităţi civile, deşi se cunoaşte şi este iminent pericolul 

pierderilor umane în rândul populaţiei civile.  De precizat că dreptul internaţional cutumiar nu face 

distincţie între caracterul internaţional sau regional al conflictelor armate de tip militar organizat.  

Fapta incriminată în alin.(2) constă în desfăşurarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui 

conflict armat cu caracter internaţional, ştiind că el va cauza mediului înconjurător daune extinse, de 

durată şi grave, care ar fi vădit disproporţionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret şi 

direct aşteptat şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  

Spre deosebire de alineatul precedent, fapta incriminată aici vizează doar  atacul desfăşurat în cadrul 

unui conflict armat internaţional. 

[Art.444] Utilizarea de mijloace interzise în operaţiunile de luptă reprezintă fapta persoanei care, 

în cadrul unui conflict armat, cu sau fără caracter internaţional: utilizează otravă sau arme cu substanţe 

otrăvitoare, gaze asfixiante, toxice sau asimilate şi orice lichide, materii sau procedee similare, ori 

arme care cauzează suferinţe fizice inutile.  Deşi nouă în legislaţia naţională, incriminarea a fost 

prezentă în dreptul internaţional încă din 1907, odată cu adoptarea Convenţiei de la Haga privind 

regulile şi obiceiurile de purtare a războiului.  Caracteristic acestei infracţiuni este ca acţiunea ce 

constituie elementul material al faptei nu este condiţionată de preexistenţa unui conflict armat cu 

caracter internaţional, ci urmează practica Tribunalului Penal Internaţional care, cu ocazia judecării 
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crimelor de război din fosta Iugoslavie, a statuat că folosirea armelor şi mijloacelor de genul celor 

incriminate este interzisă în orice conflict armat, indiferent de natura sa. 

4. Noul Cod de Procedură Penală 

4.1. Partea generală 

4.1.(a). Principiile şi limitele aplicării legii procesual penale 

[Titlul I, Art.1-13] Titlul I al NCPP, intitulat „Principiile şi limitele aplicării legii procesuale 

penale”, reflectă o nouă viziune asupra rolului şi scopului normelor de procedură penală precum şi 

asupra unor principii fundamentale care guvernează procesul penal.  În primul rând, reunirea tuturor 

acestor principii fundamentale în titlul de început al NCPP indică o mai bună sistematizare a 

reglementării decât cea existentă, care întruneşte, sub acelaşi titlu, atât regulile de bază ale procesului 

penal cât şi acţiunile în procesul penal – care, în NCPP, fac obiectul unui titlu separat, Titlul II. 

[Impact] Ca un comentariu general, textele reunite în cadrul Titlului I reiau, în mare parte, 

principii deja existente în reglementarea actuală, pe care însă NCPP le completează, reformulează sau 

precizează astfel încât să realizeze o mai buna armonizare cu prevederile constituţionale, ale  CEDO, 

astfel cum au fost interpretate de Curtea CEDO şi ale legislaţiilor procesual penale ale statelor membre 

UE.  Sunt reglementate expres, la nivel de principiu, unele garanţii procesuale de care se bucură 

persoana în cadrul procesului penal, ca de exemplu Art.4 (prezumţia de nevinovăţie), Art.5 alin.(2) 

(obligaţia organelor de urmărire penală de a strânge şi administra din oficiu probe atât în defavoarea 

cât şi în favoarea suspectului sau inculpatului), Art.6 (ne bis in ibidem), Art.8 (dreptul persoanei la un 

proces penal echitabil într-un termen rezonabil), Art.9 (dreptul la libertate şi siguranţă), Art.10 (dreptul 

la apărare).  De asemenea, NCPP aduce, în Titlul I, şi elemente de noutate importante:  crearea a două 

noi funcţii judiciare, introducerea principiilor obligativităţii şi oportunităţii punerii în mişcare şi 

exercitării acţiunii penale, consacrarea expresă a principiului echităţii şi termenului rezonabil al 

procesului penal, introducerea expresă a regulii in dubio pro reo în interpretare a probelor. 

Impactul noilor principii fundamentale ale procesului penal prevăzute în Titlul I al NCPP este în 

primul rând unul legal, urmărindu-se creşterea calităţii şi transparenţei actului de justiţie, îmbunătăţirea 

sistemului de garanţii privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale atât la nivel de 

principiu, prin mai exacta şi mai completa lor reglementare, cât şi la nivelul mecanismelor de 

implementare. 

Acest impact legal este de natură să genereze implicații, din perspectiva implementării NCPP, asupra 

resurselor bugetar/financiare şi umane346, generat în special de necesitatea modificării organigramelor 

instanțelor judecătorești pentru a permite exercitarea funcţiilor judiciare nou-create, şi, în general, de 

necesitatea perfecţionării profesionale a diverselor categorii de personal chemate să asigure aplicarea 

noilor prevederi.  De asemenea, semnalăm, în scop de evaluare, efectul pe care noua reglementare a 

principiului oportunității urmăririi penale, care permite ca în anumite cauze să se renunțe la urmărirea 

penală, astfel încât acestea nu mai parcurg procedura camerei preliminare și, ulterior, a judecății în 

primă instanță și căi de atac, îl va avea asupra gradului de încărcare a instanțelor judecătorești. 

                                                      
346 Acest impact urmează a fi analizat și cuantificat în etapele ulterioare ale executării Contractului. 
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[Art.1] Titlul I al NCPP debutează cu o modificare semnificativă a actualei reglementări.  

Spre deosebire de CPP, care enunţă scopul procesului penal, Art.1 din noua reglementare defineşte, 

pentru prima dată,  rolul şi scopul normelor de drept procesual penal.  Noua reglementare de principiu, 

mai riguroasă, utilizând definiţii inspirate din legislaţia statelor UE, fixează rolul (de a reglementa 

desfăşurarea procesului penal şi a altor proceduri judiciare legate de cauze penale) şi scopul normelor 

de procedură penală (de a asigura exercitarea eficientă a atribuţiilor organelor judiciare) precum şi 

limitele generale de aplicare a acestora.  Se prevede expres că normele de drept procesual penal se vor 

aplica cu garantarea drepturilor părţilor şi ale celorlalţi participanţi în procesul penal, cu respectarea 

prevederilor Constituţiei, ale tratatelor constitutive ale UE şi ale celorlalte reglementări comunitare, 

precum şi ale pactelor şi tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România 

este parte.  Se urmăreşte astfel asigurarea eficienţei procesului penal precum şi stabilirea limitelor 

puterilor coercitive ale statului în materie penală, prevăzându-se expres că organele judiciare îşi pot 

exercita atribuţiile numai cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale participanţilor la 

procesul penal. 

În continuare, Titlul I al NCPP conţine reglementări de principiu referitoare la funcţiile judiciare 

exercitate în cadrul procesului penal, limitele şi condiţiile în care aceste funcţii pot fi exercitate, scopul 

şi mijloacele de exercitare a acestor funcţii, astfel încât să se asigure implementarea principiilor şi 

respectarea garanţiilor privind drepturile şi libertăţile persoanei prevăzute de Art.1, dintre care unele 

sunt reglementate expres, la nivel de principiu. 

[Art.3] Astfel, pentru implementarea principiilor stabilite la Art.1, sunt create, prin Art.3 din 

NCPP, două noi funcţii judiciare menite să asigure respectarea garanţiilor referitoare la legalitatea 

procesului penal şi la drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei oferite prin Art.1: 

- Funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de 

urmărire penală, care se va realiza de către un nou organ judiciar, respectiv judecătorul de 

drepturi şi libertăţi, care va avea atribuţia de a autoriza actele şi măsurile care restrâng drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale persoanei în cursul urmăririi penale (Art.3 alin.(1) lit.b) şi 

alin.(5)). 

- Funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în judecată, realizată şi aceasta de un 

organ judiciar nou: judecătorul de cameră preliminară, care va avea atribuţia de a verifica şi a se 

pronunţa asupra legalităţii actului de trimitere în judecată, asupra probelor pe care acesta se 

bazează, precum şi asupra legalităţii soluţiilor de netrimitere în judecată (Art.3 alin.(1) lit.c) şi 

alin.(6)). 

Aceste două funcţii judiciare noi se adaugă celor prevăzute de actuala reglementare (de urmărire 

penală şi de judecată), concomitent cu modificarea altor atribuții ce revin, sub imperiul CPP, 

instanțelor de judecată și reglementarea unor instituții noi în NCPP, de natură a necesita modificarea 

structurii posturilor de judecători existente la tribunale, curţi de apel şi la ÎCCJ, producând astfel şi un 

impact financiar-bugetar şi referitor la resursele umane. 

Tot ca o garanţie pentru imparţialitatea şi obiectivitatea necesare unui proces echitabil, Art.3 din NCPP 

introduce principiul fundamental al separării funcţiilor judiciare, o noutate absolută în materia 

dreptului procesual penal.  Astfel, Art.3 alin.(3) prevede ca regulă că, în desfăşurarea aceluiaşi proces 

penal, exercitarea unei funcţii judiciare este incompatibilă cu exercitarea unei alte funcţii judiciare. 
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Cu toate acestea, teza a II-a Art.3 alin.(3) instituie şi o excepţie de la această regulă, respectiv că 

funcţiile nou introduse (funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 

persoanei în faza de urmărire penală şi funcţia de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii în 

judecată) pot fi exercitate de aceeaşi persoană.  Din această perspectivă, jurisprudența Curții CEDO 

dedicată Art.6 par.(1) din CEDO a abordat și problematica imparțialității judecătorilor care au fost 

implicați în diferite faze procedurale ale cauzei.  Analizând conceptele de „tribunal independent și 

imparțial” și, respectiv, de „proces echitabil”, Curtea CEDO a reținut că, în principiu, trebuie să existe 

o separare a funcțiilor de acuzare și de judecată (Piersack c./ Belgia, 26.10.1984, par.30 litera (d)347), 

de investigație și de judecată (De Cubber c./ Belgia, 14.09.1984, par.27) și, respectiv, de acuzare și 

investigare (Huber c./Elveția, 23.10.1990, par.43).  Această jurisprudență a Curții CEDO, bazată pe 

aspectul obiectiv (aparența de imparțialitate) al principiului consacrat de Art.5 par.(3) CEDO, a 

cunoscut în timp anumite nuanțări, Curtea CEDO constatând că o asemenea interpretare strictă 

prezenta riscul ca sistemele judiciare ale statelor-părți la CEDO să se confrunte permanent cu 

insuficiența personalului din sistemul judiciar. 

Orientarea actuală a Curții CEDO este astfel în sensul că orice dubii cu privire la imparțialitatea 

judecătorilor trebuie să fie justificate în mod obiectiv, în raport de circumstanțele concrete ale cauzei.  

Din această perspectivă, cumulul de funcții judiciare a fost acceptat, sub condiția analizării în concret 

a gradului de implicare a judecătorului în etapele preliminare soluționării cauzei pe fond.  Dacă 

investigațiile au fost sumare, fără a da impresia că judecătorul și-a format o convingere asupra 

fondului cauzei, aceasta nu reprezintă o justificare suficientă pentru a pune la îndoială imparțialitatea 

acestuia (Nortier c/Olanda, 24.08.1993, par.33, Fey c./Austria, 24.02.1993, par. 30, Padovani c./ 

Italia, 26.02.1993, par.27). 

Ca atare, în acele cazuri în care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurilor preventive 

sau asupra procedeelor probatorii care presupun o ingerință în drepturile fundamentale, pentru ca 

ulterior să verifice legalitatea trimiterii în judecată şi a probelor pe care aceasta se întemeiază , 

eventualele contestații asupra imparțialității acestuia vor trebui analizate de la caz la caz, prin prisma 

jurisprudenței evolutive a Curții CEDO. 

[Art.4] Tot în categoria principiilor care guvernează exercitarea funcţiilor judiciare, Art.4 şi 

Art.5 din NCPP reglementează principii fundamentale care guvernează obţinerea, administrarea şi 

interpretarea probelor astfel încât să se asigure aflarea adevărului, dar şi protejarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanei în cadrul unui proces echitabil. 

Reglementând prezumţia de nevinovăţie, Art.4 păstrează definiţia dată acestui principiu în Art.52 din 

CPP, dar adaugă, ca noutate, la alin.(2), regula potrivit căreia orice îndoială în formarea convingerii 

organelor judiciare rămasă după administrarea întregului probatoriu va fi interpretată în favoarea 

suspectului sau inculpatului, consacrând expres standardul de probă obiectiv al îndoielii rezonabile în 

materie procesual-penală. 

[Art.5]  De asemenea în legătură cu probatoriul, Art.5 din NCPP aduce câteva elemente de 

noutate faţă de reglementarea existentă (Art.3 din CPP).  În primul rând, Art.5 alin.(1) prevede expres 

                                                      
347 Hotărârile citate în această secțiune sunt disponibile pe site-ul oficial al Curții CEDO, www.echr.coe.int. 
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obligaţia organelor judiciare de a asigura aflarea adevărului pe bază de probe, completând astfel 

prevederea legală existentă care nu stabileşte expres mijloacele de aflare a adevărului.  Considerăm 

binevenită această formulă imperativă menită atât să împiedice organele judiciare să reţină fapte sau 

împrejurări fără suport probator, cât şi să le oblige să lămurească şi să clarifice orice lacună sau 

contradicţie existentă în ansamblul probator. 

Tot ca element de noutate, alin.(2) al Art.5 introduce obligaţia organelor de urmărire penală de a 

strânge şi administra, din oficiu, probe atât în defavoarea, cât şi în favoarea suspectului sau 

inculpatului, de asemenea o formulă imperativă binevenită şi necesară întrucât previne orice practică a 

organelor judiciare de a respinge sau nu consemna probele solicitate de suspect sau inculpat.  În noua 

reglementare, respingerea sau reconsemnarea cu rea-credinţă a unor asemenea solicitări se 

sancţionează, în conformitate cu dispoziţiile codului, respectiv, cu nulitatea relativă (Art.282) a actelor 

de urmărire penală care au produs vătămarea drepturilor sau intereselor legitime ale subiecţilor 

procesuali principali, părţilor sau altor subiecţi procesuali. 

[Art.6]  Art.6 din NCPP codifică regula ne bis in ibidem, o regulă derivată din principiul 

autorităţii de lucru judecat şi întâlnită în reglementarea actuală doar ca un caz de împiedicare a punerii 

în mişcare sau exercitării acţiunii penale (Art.10 lit.j) din CPP). Noua reglementare ridică această 

regulă la rangul de principiu fundamental al procesului penal, aşa cum este considerată în legislaţia 

statelor membre UE, consacrând expres cele două componente ale autorităţii de lucru judecat: 

- res judicata pro veritate habetur – prezumţia că hotărârea penală definitivă stabileşte adevărul 

despre fapta şi persoana deduse judecăţii; 

- non bis in ibidem – interdicţia de a urmări sau judeca aceeaşi persoană pentru aceeaşi faptă, 

întrucât prin hotărârea definitivă se pune capăt conflictului de drept penal şi un alt proces penal 

cu acelaşi obiect nu mai poate avea loc, chiar dacă s-ar da faptei altă încadrare juridică. 

[Art.7] În paralel cu crearea unor funcţii judiciare noi, Art.7 din NCPP introduce elemente de 

noutate cu privire la exercitarea funcţiilor judiciare în legătură cu punerea în mişcare şi exercitarea 

acţiunii penale, şi anume: prevede obligativitatea punerii în mişcare şi exercitării acţiunii penale în 

toate cazurile, dar şi oportunitatea punerii în mişcare a acţiunii penale. 

Alin.(1) al Art.7 prevede că acţiunea penală va fi pusă în mişcare şi exercitată din oficiu în mod 

obligatoriu atunci când există probe din care rezultă săvârşirea unei infracţiuni şi nu există o cauză 

legală de împiedicare, alta decât cele prevăzute la alin.(2) (nu există interes public în realizarea 

obiectului acţiunii penale) sau alin.(3) (nu există plângere prealabilă sau nu s-a obţinut autorizarea, or 

nu s-a făcut sesizarea organului competent, sau nu s-a îndeplinit altă condiţie cerută de lege).  Noua 

reglementare reflectă astfel o nouă concepţie, mult mai sintetică, asupra cazurilor în care punerea în 

mişcare a acţiunii penale poate fi împiedicată, în comparaţie cu enumerarea exhaustivă reglementată 

de dispoziţiile Art.10 din CPP, grupând la alin.(3) toate situaţiile în care există un impediment de ordin 

legal pentru iniţierea şi exercitarea acţiunii penale. 

În acelaşi timp, Art.7 alin.(2) din NCPP introduce principiul subsidiar al oportunităţii punerii în 

mişcare a acţiunii penale în cazurile în care nu există interes public în urmărire şi judecată („în cazurile 

şi condiţiile prevăzute expres de lege, procurorul poate renunţa la exercitarea acţiunii penale dacă, în 

raport cu elementele concrete ale faptei, nu există un interes public în realizarea obiectului acesteia”). 
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Trebuie precizat că nou-introdusul principiu al oportunităţii, originar din sistemul de drept nord-

american, a suportat şi critici, una dintre ele fiind aceea că transferă atribuţii privind soluţionarea 

definitivă a unor cauze penale de la judecător la procuror, ceea ce poate fi privit ca o încălcare a 

principiului legalităţii incriminării şi sancţiunii.Cu toate acestea, având în vedere efectele benefice ale 

acestui principiu asupra celerităţii actului de justiţie și gradului de încărcare al instanțelor 

judecătorești, el a fost preluat în multe sisteme de drept continentale (Franţa, Germania, Italia, Spania, 

Olanda, Portugalia) însă cu câteva corective menite să limiteze puterile discreţionare pe care sistemul 

de drept nord-american le permite procurorului în ce priveşte stabilirea conţinutului acuzaţiilor aduse 

şi a oportunităţii punerii în mişcare a acţiunii penale.  Printre mecanismele de limitare a puterilor 

procurorului folosite în sistemele continentale se numără:  (i) obligativitatea exercitării acţiunii penale 

în toate cazurile în care, în considerarea probelor disponibile, condamnarea apare ca probabilă;  (ii) 

spre deosebire de sistemul nord-american, opţiunea procurorului de a nu exercita acţiunea penală este 

supusă controlului judiciar; sau  (iii) se dă dreptul părţii vătămate sau oricărei persoane interesate să 

formuleze acuzaţii de natură penală direct în faţa instanţei. 

Similar acestor mecanisme, în cazul NCPP, calea aleasă pentru limitarea puterilor procurorului la 

punerea în mişcare a acţiunii penale este compusă din: 

- aprecierea oportunităţii este legală:  principiului oportunităţii se aplică numai la cazurile, şi cu 

îndeplinirea condiţiilor, expres prevăzute de lege, asigurându-se conformitatea cu principiul 

legalităţii incriminării şi a pedepsei, aprecierea oportunităţii nefiind lăsată exclusiv la latitudinea 

procurorului; 

- exercitarea controlului judiciar asupra soluţiei date de procuror privind oportunitatea: soluţia 

dispusă de procuror este supusă controlului judiciar în faţa judecătorului de cameră preliminară. 

Noua reglementare urmăreşte să atenueze, prin aplicarea principiului legalităţii, obligaţia organelor 

judiciare de a pune în mişcare şi exercita acţiunea penală în toate cazurile.  Evitarea instrumentării 

unor procese penale în cauze minore unde nu există interes public va produce un impact pozitiv prin 

reducerea gradului de încărcare şi a volumului de cauze penale pe rolul organelor judiciare, cu 

corolarul reducerii costurilor necesare instrumentării unor astfel de cauze.  Cu toate acestea, 

exercitarea controlului judiciar inclusiv asupra soluţiei de oportunitate date de procuror poate genera 

un volum  mare de cauze pe rolul judecătorilor de cameră preliminară, fiind vorba despre un nou 

impediment pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, suplimentar celor care se regăseau într-o 

formă similară şi în reglementarea actuală. 

[Art.8] Din categoria principiilor fundamentale ale procesului penal menite să asigure 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a căror respectare este garantată de 

Art.1 din NCPP, menţionăm, ca noutate absolută, reglementarea expresă a obligaţiei organelor 

judiciare de a asigura un proces penal echitabil într-un termen rezonabil (Art.8).  Noua reglementare 

instituie astfel, ca principiu fundamental, o obligaţie a organelor judiciare corelativă dreptului 

fundamental la un proces echitabil în termen rezonabil prevăzut de Art.21 alin.(3) din Constituţie şi 

Art.6 din CEDO.  Potrivit textului Art.8, obligaţia de a asigura un proces echitabil într-un termen 

rezonabil presupune, pentru organele judiciare, următoarele obligaţii: 

- obligaţia de a asigura o deplină egalitate a tuturor participanţilor la procesul penal; 



 

688 
 

- obligaţia de a constata la timp şi în mod complet toate faptele ce constituie infracţiuni şi de a 

trage la răspundere şi sancţiona într-un termen rezonabil toate persoanele care au săvârşit 

infracţiuni, precum şi obligaţia de a se asigura că nici o persoană nevinovată nu va fi urmărită, 

reţinută, arestată sau condamnată pe nedrept; 

- obligaţia de a respecta garanţiile procesuale, drepturile părţilor şi subiecţilor procesuali pe tot 

parcursul urmăririi penale şi al judecăţii în ceea ce priveşte: prezumţia de nevinovăţie, dreptul la 

apărare, libertăţile individuale, loialitatea în obţinerea probelor, demnitatea umană şi viaţa 

intimă prin inviolabilitatea domiciliului şi a corespondenţei; 

- obligaţia de a respecta cu stricteţe separaţia funcţiilor judiciare exercitate în cadrul procesului 

penal. 

Noul principiu urmăreşte creşterea calităţii actului de justiţie şi răspunde în mod direct recomandărilor 

Consiliului Europei348. 

[Art.9] În aceeaşi categorie a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ridicate la rangul de 

principii fundamentale ale procesului penal se încadrează şi prevederile Art.9, Art.10, Art.11 şi Art.12 

ale NCPP, care modifică şi completează actuala reglementare cu elemente noi. 

Astfel, Art.9, intitulat „Dreptul la libertate şi siguranţă” completează actuala reglementare din Art.5 

CPP, adăugând garanţiei libertăţii şi garanţia siguranţei persoanei, consacrată de Art.5 din CEDO.  

Dreptul reglementat are în vedere libertatea fizică a persoanei, având ca scop primordial protejarea 

acesteia împotriva arestărilor şi deţinerilor arbitrare şi determinând, în acelaşi timp, cazurile şi 

condiţiile în care derogarea de la scopul esenţial al articolului este posibilă, în vederea asigurării 

ordinii publice, prin reprimarea infracţiunilor.  Deşi norma operează cu noţiunile de „libertate şi 

siguranţă”, cele două alcătuiesc un concept unitar, cuvântul „siguranţă” având a fi raportat la termenul 

„libertate”.  Astfel, termenul „siguranţă” are în vedere orice ingerinţă arbitrară a puterii publice în 

libertatea personală a individului.  În vederea asigurării acestei duble garanţii, şi cu scopul de a 

determina organele judiciare să manifeste o mai mare exigenţă şi rigoare în luarea măsurilor privative 

sau restrictive de libertate, în special în cursul urmăririi penale, Art.9 stabileşte în mod expres 

caracterul excepţional al acestor măsuri.  De asemenea, alin.(2) al Art.9 prevede dreptul persoanei 

arestate de a fi informată în cel mai scurt timp şi într-o limbă pe care o înţelege asupra motivelor 

arestării precum şi dreptul acesteia de a formula o contestaţie împotriva măsurii luate.Art.9 alin.(4) se 

referă la verificarea legalităţii unei asemenea măsuri, în vreme ce, tot ca o garanţie a respectării 

libertăţii persoanei, alin.(5) al aceluiaşi articol prevede obligaţia organelor judiciare de a dispune 

revocarea măsurii arestării preventive sau, după caz, punerea în libertate a celui reţinut sau arestat când 

se constată că măsura respectivă a fost dispusă ilegal.  Caracterul excepţional al măsurilor privative şi 

restrictive de libertate poate genera o reducere a costurilor legate de aplicarea unor astfel de măsuri. 

[Art.10] În ceea ce priveşte dreptul la apărare, drept fundamental asigurat şi de actuala 

reglementare (Art.6 CPP), NCPP aduce câteva elemente de noutate.  În primul rând, Art.10 din NCPP 

oferă o formulare mai precisă a principiului, în acord cu prevederile CEDO, ale Constituţiei şi ale 

                                                      
348 Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei nr.18 din 17.09.1987 privind simplificarea justiţiei penale. 
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reglementărilor din codurile de procedură ale celorlalte state membre UE.  Analizăm mai jos 

completările aduse principiului asigurării dreptului la apărare de NCPP: 

- Se prevede expres dreptul părţilor, al celorlalţi subiecţi procesuali şi al avocatului de a beneficia 

de timpul şi înlesnirile necesare pentru a pregăti apărarea, în acord cu prevederile Art.6 pct.3 

lit.b) din CEDO (Art.10 alin.(2)). 

- Se prevede expres obligaţia organelor judiciare de a pune în vedere suspectului sau inculpatului, 

înainte ca aceştia să fie ascultaţi, că au dreptul de a nu face nici o declaraţie (Art.10 alin.(4)). 

- Se prevede expres că dreptul la apărare trebuie exercitat cu bună credinţă, potrivit scopului 

pentru care a fost recunoscut de lege (Art.10 alin.(6)). 

[Art.11] În completarea principiului respectării demnităţii umane, prevăzut de Art.51 CPP, 

Art.11 din NCPP asigură respectarea demnităţii umane şi a vieţii private, punând astfel reglementarea 

în acord cu dispoziţiile Constituţiei, ale CEDO şi ale altor legislaţii penale din statele Uniunii 

Europene.  În concordanţă cu dispoziţiile Art.26, Art.27 şi Art.28 din Constituţie, precum şi cu Art.8 

pct.1 din CEDO, alin.(2) al Art.11 garantează respectarea vieţii private, a inviolabilităţii domiciliului şi 

a secretului corespondenţei, menţionând şi că restrângerea exercitării acestor drepturi nu este admisă 

decât în condiţiile legii, în măsura în care aceasta este necesară într-o societate democratică şi, 

respectiv, proporţională. 

[Art.12] Noua reglementare aduce precizări şi completări regulilor care guvernează limba în 

care se desfăşoară procesul penal şi dreptul la interpret.  Art.12 din NCPP reuneşte textele Art.7 şi 

Art.8 din actuala reglementare, redenumind conceptele mai precis şi în concordanţă cu dispoziţiile 

constituţionale şi ale CEDO.  Astfel, alin.(1) stabileşte expres că limba oficială a procesului penal este 

limba română.Potrivit alin.(2), cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul, dar nu 

obligaţia, de a se exprima în limba română în faţa instanţelor de judecată, în timp ce, potrivit 

principiului limbii oficiale stabilit la alin.(1), actele procedurale se vor întocmi şi în aceste cazuri în 

limba română.  În ceea ce priveşte dreptul la interpret, Art.12 din noua reglementare preia textul Art.8 

din CPP precizând, la alin.(4), că în cadrul procedurilor judiciare se folosesc interpreţi autorizaţi 

potrivit legii, în categoria acestora fiind incluşi şi traducătorii autorizaţi. 

[Art.13] Titlul I al NCPP conţine şi reglementarea de principiu a aplicării legii penale în timp şi 

spaţiu.  Art.13 alin.(1) introduce un text special care consacră principiul activităţii legii procesual 

penale, prevăzând expres că legea procesual penală se aplică actelor efectuate şi măsurilor dispuse în 

procesul penal de la intrarea sa în vigoare şi până la ieşirea sa din vigoare exceptând situaţiile 

prevăzute în dispoziţii tranzitorii.  Alin.(2) consacră principiul teritorialităţii aplicării legii procesual 

penale, prevăzând expres că legea procesual penală română se aplică efectelor şi măsurilor dispuse pe 

teritoriul României, cu excepţiile prevăzute de lege. 

4.1.(b). Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal 

[Titlul II, Art.14-28] NCPP grupează în cuprinsul Titlului II prevederile referitoare la 

exercitarea în cuprinsul procesului penal a acţiunii penale, ca instrument juridic de aducere a raportului 

de conflict născut prin încălcarea legii penale în faţa organelor judiciare, respectiv a acţiunii civile, ca 

instrument prin care persoana păgubită material sau moral cere să-i fie reparat prejudiciul cauzat.  Cu 

toate acestea, este lesne de remarcat că o serie de prevederi privind exercitarea acţiunii penale au fost 
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plasate şi în alte capitole, de exemplu Art.7 unde legiuitorul instituie principiul obligativităţii punerii în 

mişcare şi a exercitării acţiunii penale. 

[Impact] Noua reglementare aduce numeroase modificări în ceea ce priveşte cazurile ce 

împiedică punerea în mişcare a acţiunii penale, astfel cum este detaliat mai jos, în cadrul analizei 

dedicate dispozițiilor Art.16, din această perspectivă, fiind în prezența unui impact legal.  Notăm că 

tehnica de redactare utilizată pentru reglementarea instituţiei procesuale „punerea în mişcare a acţiunii 

penale” este  diferită în cuprinsul mai multor titluri ale NCPP (respectiv, Titlul I „Principiile şi limitele 

aplicării legii procesual penale” şi Titlul II „Acţiunea penală şi acţiunea civilă în procesul penal” din 

Partea Generală, şi Titlul I „Urmărirea penală” din Partea Specială).  Cu privire la exercitarea acţiunii 

civile în procesul penal NCPP aduce o serie de modificări privind: persoanele îndreptăţite la 

exercitarea acţiunii civile în procesul penal, condiţiile în care acţiunea civilă se poate stinge în cadrul 

procesului penal, rezolvarea acţiunii civile în cadrul procesului penal şi respectiv situaţiile în care 

acţiunea civilă urmează a fi soluţionată de instanţa civilă. 

Ca un element ce poate genera impact asupra gradului de încărcare al instanțelor judecătorești, 

menționăm că noile dispoziții legale dau posibilitatea degrevării instanțelor penale de acțiunile civile 

alăturate acțiunii penale în procesul penal, acestea urmând a fi preluate de instanțele civile. 

(i). Acţiunea penală 

[Titlul II, Capitolul I, Art.14-18] În ceea ce priveşte acţiunea penală, NCPP aduce o serie de 

modificări importante cu privire la condiţiile de punere în mişcare şi exercitare a acesteia. 

[Impact] Din punct de vedere al impactului legal al noii reglementări, apreciem că aceasta 

asigură corelarea prevederilor cadru din CPP în materia punerii în mişcare şi exercitării acţiunii penale 

cu prevederile speciale din tratatele de asistenţă şi cooperare în materie penală, pe de-o parte, şi, pe de 

altă parte, transpune la nivel procesual amendamentele aduse legislaţiei penale de NCP.  Noutatea 

absolută în această materie o reprezintă renunțarea la urmărirea penală, ca aplicație a principiului 

oportunității (Art.17), cu privire la care semnalăm, astfel cum am arătat și mai sus, potențialul de a 

diminua gradul de încărcare a instanțelor judecătorești, ce urmează a fi evaluat. 

[Art.15] După Art.14 privind obiectul şi exercitarea acţiunii penale, care păstrează actuala 

reglementare, Art.15 reglementează condiţiile de punere în mişcare sau exercitare a acţiunii penale, 

după cum indică şi titlul marginal.  Potrivit textului, acţiunea penală se pune în mişcare şi se exercită 

dacă sunt îndeplinite două condiţii cumulative: „există probe din care rezultă presupunerea rezonabilă 

că o persoană a săvârşit o infracţiune” şi, respectiv, nu există niciunul din cazurile expres prevăzute de 

lege care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acesteia.  Fără a reprezenta o noutate absolută 

în sistemul procesual-penal, noul text este mai riguros decât actualele prevederi din CPP referitoare la 

punerea în mişcare a acţiunii penale. 

[Art.16] În noua reglementare sfera cazurilor care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea 

acţiunii penale a fost regândită, în sensul în care: în cadrul lit.b) au fost comasate cazurile prevăzute la 

lit.b) şi lit.d) ale Art.10 din actuala reglementare;  urmare a amendării definiţiei legale a noţiunii de 

infracţiune, a fost înlăturat cazul de împiedicare prevăzut în actuala reglementare la Art.10 lit.b1) (lipsa 

pericolului social) şi a fost introdusă în schimb o nouă cauză şi anume „există o cauză justificativă sau 

de neimputabilitate”.  De asemenea, a fost amendată şi cauza prevăzut la lit.c) de actuala reglementare, 

în sensul în care NCPP reţine ca fiind cauză de împiedicare a punerii în mişcare a acţiunii penale 
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inexistenţa probelor din care să rezulte că o persoană a săvârşit infracţiunea.  Totodată a fost 

completată sfera cauzelor ce împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale cu situaţia în 

care „a intervenit un transfer de proceduri cu un alt stat potrivit legii” şi s-a renunţat la cauza 

reglementată în CPP la lit.i) (înlocuirea răspunderii penale). 

[Art.17] Noua reglementare aduce o serie de modificări dispoziţiilor CPP cu privire la 

stingerea acţiunii penale în cadrul procesului penal.  Astfel în funcţie de momentul la care se produce, 

stingerea acţiunii penale se realizează prin pronunţarea unei soluţii de clasare sau de renunţare la 

urmărirea penală - în faza de urmărire penală, respectiv rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti - 

în faza de judecată. 

Noutatea absolută a textului priveşte instituirea renunţării la urmărirea penală ca instrument de stingere 

a acţiunii penale în virtutea preluării în legislaţia naţională a regimului legalităţii temperate a urmăririi 

penale, în acord cu pct.I lit.a) şi lit.b) din Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei nr.18 din 17 septembrie 1987 privind simplificarea justiţiei penale, prin reglementarea 

principiului oportunităţii urmăririi penale.Totodată, noua reglementare aduce o redefinire sferei 

cazurilor în care se poate dispune clasarea, respectiv: dacă există oricare dintre situaţiile reglementate 

de Art.16 alin.(1) din NCPP şi fără limitare la acele situaţii în care nu există un suspect sau învinuit în 

cauză.  Noua reglementare renunţă definitiv la instituţiile scoaterii de sub urmărire penală şi încetării 

urmăririi penale. 

(ii). Acţiunea civilă 

[Titlul II, Capitolul II, Art.19-28] Cu privire la exercitarea acţiunii civile în procesul penal NCPP 

aduce o serie de modificări importante privind: persoanele îndreptăţite la exercitarea acţiunii civile în 

procesul penal, condiţiile în care acţiunea civilă se poate stinge în cadrul procesului penal, rezolvarea 

acţiunii civile în cadrul procesului penal şi respectiv situaţiile în care acţiunea civilă urmează a fi 

soluţionată de instanţa civilă. 

[Impact] În scopul soluţionării cu celeritate a acţiuni penale, respectiv acţiunii civile în procesul 

penal, NCPP reglementează posibilitatea renunţării la pretenţiile civile, a recunoaşterii de către 

inculpat a pretenţiilor civile, precum şi a încheierii unei tranzacţii sau a unui acord de mediere, alături 

de anumite limitări ale posibilității de alăturare a acțiunii civile celei penale (Art.20 alin.(7) NCPP).  

Aceste prevederi sunt de natură a influența pozitiv gradul de încărcare al instanțelor penale, în acele 

cauze în care acțiunea civilă a fost alăturată celei penale.  De asemenea, semnalăm posibilul impact al 

dispozițiilor Art.25 și Art.26 asupra gradului de încărcare al instanțelor civile, în comparație cu 

prevederile actualului Art.346 CPP. 

[Art.19] Ca element de noutate absolută reţinem faptul că potrivit Art.19 alin.(4), ca principiu, 

acţiunea civilă urmează a fi soluţionată în cadrul procesului penal numai în măsura în care prin aceasta 

nu se depăşeşte durata rezonabilă a procesului.De asemenea, au fost amendate prevederile referitoare 

la exercitarea din oficiu a acţiunii civile, în sensul în care au fost eliminate o serie de prevederi de 

natură a conduce la întârzieri în soluţionarea conflictului de drept penal (s-a renunţat la obligaţia de a 

cere persoanei vătămate ca prin reprezentat legal să facă precizări cu privire la întinderea pagubei şi 

respectiv faptele ce au dus la pricinuirea acesteia). 

[Art.20] Noua reglementare instituie în sarcina organelor judiciare obligaţia pozitivă de a aduce 

la cunoştinţa persoanei vătămate dreptul acesteia de a se constitui parte civilă.Tot ca o noutate, în 
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cuprinsul alin.(5) se prevede în mod expres că până la terminarea cercetării judecătoreşti se pot 

îndrepta erorile materiale din cuprinsul cererii de constituire ca parte civilă, mări sau micşora 

întinderea pretenţiilor, şi solicita repararea pagubei prin echivalent dacă repararea în natură nu mai este 

posibilă.O altă noutate o regăsim în cuprinsul alin.(6), care, pentru acele situaţii în care mai multe 

persoane, care nu au interese contrarii, s-au constituit parte civilă într-o cauză, instituie posibilitatea 

instanţei de a desemna o persoană care să le reprezinte interesele, dacă părţile nu au făcut-o.Noi sunt și 

prevederile alin.(7) care stabilesc în mod expres că acţiunea civilă nu poate fi exercitată în cadrul 

procesului penal dacă dreptul la repararea prejudiciului a fost transmis pe cale convenţională unei alte 

persoane.  Totodată, raportat la momentul la care transmisiunea are loc, investirea instanţei civile se 

face direct de către terţul dobânditor al drepturilor litigioase, dacă transmisiunea a avut loc înainte de 

constituirea ca parte civilă, respectiv prin disjungere, dacă transmisiunea operează după constituirea ca 

parte civilă a persoanei vătămate. 

[Art.21] Noua reglementare instituie obligaţia reprezentantului Ministerului Public de a solicita 

introducerea în cauză a persoanei responsabile civilmente în acele situaţii în care acesta exercită în 

condiţiile legii acţiunea civilă. 

[Art.22] În scopul desfăşurării cu celeritate a procesului penal şi în considerarea principiului 

disponibilităţii acţiunii civile, NCPP prevede expres posibilitatea renunţării la pretenţiile civile, ca o 

formă de renunţare la dreptul pretins şi nu ca o formă de renunţare la acţiune, după distincţiile operate 

în NCPC, care se aplică ca lege generală soluţionării laturii civile potrivit alin.(5) al Art.19. 

[Art.23] Art.23 reglementează posibilitatea soluţionării laturii civile a procesului penal prin 

utilizarea tranzacţiei sau a unui acord de mediere tripartit încheiat între inculpat, partea civilă şi partea 

responsabilă civilmente.  Potrivit noii reglementări, dreptul inculpatului de a recunoaşte pretenţiile 

civile în tot sau în parte este condiţionat de acordul părţii responsabile civilmente.  Pentru a lărgi sfera 

de aplicare a acestor prevederi, care au potențialul de a degreva instanțele judecătorești, s-ar putea 

analiza oportunitatea de modificare a normei legale, în sensul de a se renunța la condiționarea 

tranzacției de acest acord, corelat cu recunoașterea expresă a posibilității părții responsabile 

civilmente de a contesta o asemenea modalitate alternativă de soluționare a laturii civile, dacă este de 

natură să îi prejudicieze interesele legitime. 

[Art.24] Ca element de noutate alin.(1), introduce obligaţia succesorilor părţii civile de a-şi 

exprima în mod expres intenţia de a continua exercitarea acţiunii civile în caz de deces, reorganizare, 

desfiinţare sau dizolvare a părţii civile, faţă de actuala reglementare potrivit căreia succesorii părţi sunt 

introduşi de drept în cauză.De asemenea, alin.(2) instituie în sarcina părţii civile obligaţia de a indica 

succesorii părţii responsabile civilmente în caz de deces, reorganizare, desfiinţare sau dizolvare a părţii 

responsabile civilmente, pentru a continua acţiunea civilă în faţa instanţei penale.  În situaţia în care 

opţiunea nu este exercitată în termenul prevăzut de lege instanţa are posibilitatea de a dispune 

disjungerea acţiunii civile şi trimiterea acesteia spre soluţionare instanţei civile. 

[Art.25] NCPP aduce modificări în ceea ce priveşte rezolvarea acţiunii civile în procesul penal.  

Astfel, spre deosebire de reglementarea în vigoare, potrivit căreia instanţa penală are obligaţia de a se 

pronunţa asupra acţiunii civile alăturate acţiunii penale indiferent de soluţia pronunţată cu privire la 

acţiunea penală, Art.25 prevede că acţiunea civilă va fi rezolvată în cadrul procesului penal numai în 

situaţia în care instanţa penală pronunţă o hotărâre de condamnare.  În cazul în care se pronunţă o 
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soluţie de achitare sau de încetare a procesului penal instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă.Pe cale 

de consecință, acțiunea civilă alăturată procesului penal în acele situații în care instanța penală 

pronunță o hotărâre, alta decât de condamnare (respectiv, de achitare sau de renunțare la aplicarea 

pedepsei), va fi înaintată instanței civile. 

[Art.26]  Noutatea absolută pe care o aduce Art.26 NCPP se referă la faptul că acţiunea 

civilă disjunsă de acţiunea penală se trimite întotdeauna spre soluţionare instanţei civile competente.  

Actuala reglementare, deşi prevede posibilitatea disjungerii acţiunii civile, dispune că judecarea 

acţiunii civile se face în continuare de către instanţa penală.  De asemenea, potrivit alin.(3) instanţa 

civilă căreia i se trimite cauza are posibilitatea de a cere refacerea probelor ce au fost administrate în 

faţa instanţei penale, chiar dacă acestea au fost administrate cugaranţiile suplimentare prevăzute de 

lege în cazul justiţiei penale. 

[Art.27] NCPP aduce modificări în ceea ce priveşte suspendarea acţiunii civile la instanţa 

civilă, respectiv restrânge durata suspendării.  Potrivit noii reglementări, judecata acţiunii civile se 

suspendă până la rezolvarea în primă instanţă a cauzei penale, dar nu mai mult de un an349.  

Comparativ, sub imperiul dispozițiilor Art.19 din actualul CPP, acțiunea civilă adresată instanței civile 

rămâne suspendată până la soluționarea definitivă a cauzei penale, dar situațiile în care instanțele 

civile sunt învestite cu acțiunea civilă nesoluționată de instanța penală sunt limitate la cele patru 

ipoteze strict enumerate de Art.346 CPP. 

[Art.28] Noua reglementare aduce modificări cu privire la întinderea puterii de lucru judecat a 

hotărârii definitive a instanţei penale în faţa instanţei civile, limitată potrivit NCPP la existenţa faptei şi 

a persoanei care a săvârşit-o.  În continuare, legiuitorul precizează că în cazul soluţiilor de achitare sau 

de încetare a procesului penal, hotărârea definitivă a instanţei penale nu se bucură de autoritate de 

lucru judecat cât priveşte existenţa prejudiciului ori a vinovăţiei autorului faptei ilicite. 

4.1.(c). Participanţii în procesul penal 

[Titlul III, Capitolul I, Art.29-34] Titlul III al NCPP grupează, sub denumirea „Participanţii în 

procesul penal”, instituţii precum competenţa organelor judiciare, cazurile de incompatibilitate şi 

modul lor de soluţionare, precum şi instituţia strămutării, consacrând participanţilor doar Capitolul I.  

Reglementarea privind participanţii în procesul penal comportă o serie de modificări în raport cu CPP.  

Reaşezând procesul penal pe noi baze, legiuitorul NCPP a înţeles să clarifice şi situaţia persoanelor 

care iau parte, în diferite moduri, la desfăşurarea activităţii procesuale penale.  Spre deosebire de CPP, 

care operează exclusiv cu conceptul de „părţi”, noua reglementare întrebuinţează noţiunea de 

„participant în procesul penal”, consacrată în doctrina tradiţională procesual-penală. 

În acelaşi efort de clarificare a rolurilor participanţilor în procesul penal, NCPP, pe de o parte, clasifică 

participanţii la procesul penal în trei mari categorii:  (i) subiecţii procesuali principali,  (ii) părţile şi  

                                                      
349 Ca atare, acțiunea civilă disjunsă de acțiunea penală va fi înregistrată pe rolul instanței civile și va rămâne suspendată 
pentru o perioadă de cel puțin un an, pentru ca, ulterior, să fie repusă pe rol și soluționată, chiar și în situația în care în 
procesul penal nu s-a pronunțat o hotărâre definitivă.  Există, astfel, cel puțin teoretic, posibilitatea ca hotărâri pronunţate de 
instanţe civile şi respectiv de instanţe penale cu privire la aceleaşi fapte înainte de rămânerea irevocabilă sau după caz 
definitivă a uneia dintre ele (fără a intra astfel în puterea lucrului judecat) să fie contradictorii și să trebuiască a fi, ceea ce se 
transpune într-un nou proces civil.  Totuși, impactul acestor prevederi nu va fi unul imediat, la momentul intrării în vigoare al 
NCPP, ci, eventual, s-ar produce după expirarea termenului legal maxim de suspendare de 1 an reglementat de textul de lege. 
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(iii) ceilalţi subiecţi procesuali, pe care îi defineşte, şi, pe de altă parte, introduce o serie de figuri 

juridice noi, incluzând printre organele judiciare judecătorul de drepturi şi libertăţi şi judecătorul de 

cameră preliminară, cu atribuţii specifice în materia drepturilor şi libertăţilor suspectului sau 

inculpatului, respectiv, în exercitarea controlului de legalitate a administrării probelor în etapa de 

urmărire penală şi a sesizării instanţei judecătoreşti. 

[Impact] Impactul noii reglementări rezidă, în principal, în introducerea celor două noi categorii 

de magistraţi independenţi, cu funcţii distincte în procesul penal, ceea ce va presupune, în mod 

corespunzător, redefinirea organigramelor instanțelor judecătorești, atât din perspectiva magistraților, 

cât și a personalului auxiliar, pentru a permite exercitarea funcțiilor judiciare specifice noi, cu toate 

implicațiile financiare asociate.Întrucât noile funcții judiciare vor fi analizate pe larg în secţiunea 

următoare, ne rezumăm aici la a remarca faptul că şi modificările aduse cu privire la ceilalţi 

participanţi la procesul penal vor impune instruirea şi perfecţionarea permanentă a pregătirii 

profesionale cu privire la întregul personal al instanţelor judecătoreşti, în scopul înţelegerii şi aplicării 

noii reglementări. 

[Art.29] Capitolul I al Titlului III debutează cu stabilirea cercului persoanelor care participă, în 

diverse calităţi, la efectuarea justiţiei penale.  Astfel, Art.29 defineşte participanţii în procesul penal ca 

fiind organele judiciare, avocatul, părţile, subiecţii procesuali principali, precum şi alţi subiecţi 

procesuali. 

[Art.30] Elementele de noutate absolută introduse de noua reglementare pot fi rezumate după 

cum urmează: 

- NCPP operează cu noţiunea de „organe judiciare”, care cuprinde participanţii oficiali la procesul 

penal, respectiv organele de cercetare penală, procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, 

judecătorul de cameră preliminară şi celelalte instanţe judecătoreşti; 

- consecinţă a adoptării elementelor procesului acuzatorial în sistemul procedural penal românesc, 

rolul avocatului de participant în procesul penal este recunoscut în mod expres, punându-se 

capăt discuţiilor doctrinare care îl situau pe o poziţie „intermediară”, între organele judiciare şi 

părţi. 

[Art.31] Pentru prima dată în legislaţia procesual-penală contemporană, rolul avocatului350 de 

participant la procesul penal este expres consacrat.  Firesc, acesta exercită în cadrul procesului penal 

atribuţiile specifice profesiei, respectiv asistenţa şi reprezentarea părţilor şi a subiecţilor procesuali 

principali.  Cu încuviinţarea organelor judiciare, avocatul poate asista şi alţi subiecţi procesuali (Art.31 

teza a II-a). 

[Art.32] Părţile sunt persoanele care apar ca titulare de drepturi şi obligaţii ce izvorăsc din 

exercitarea acţiunii penale sau acţiunii civile în procesul penal, în concret, inculpatul351, partea civilă352 

şi partea responsabilă civilmente353, textul de lege fiind similar reglementării anterioare. 

                                                      
350 Pentru o analiză detaliată, a se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(j).  
351 Pentru o analiză detaliată, a se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(g). 
352 Pentru o analiză detaliată, a se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(h). 
353 Pentru o analiză detaliată, a se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(i). 
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[Art.33] Art.33 reglementează subiecţi procesuali principali, anume suspectul şi persoana 

vătămată354; aceştia au aceleaşi drepturi ca şi părţile, afară de cazul în care legea prevede că anumite 

drepturi incumbă exclusiv părţilor.  Reglementarea lor distinctă în cadrul NCPP a fost determinată de 

necesitatea de conformare cu jurisprudenţa obligatorie a Curţii CEDO în interpretarea Art.6 din 

CEDO, care conferă drepturi şi garanţii procesuale specifice suspectului şi persoanei vătămate, deşi 

aceştia nu sunt părţi într-un proces penal. 

[Art.34] Art.34 din NCPP stabileşte sfera celorlalţi subiecţi procesuali, respectiv persoane care 

nu au un interes în rezolvarea cauzei dar participă la derularea procesului penal în diferite calităţi:  

martorul, expertul, interpretul, agentul procedural, organele speciale de constatare, precum şi orice alte 

persoane cu atribuţii în desfăşurarea procedurilor judiciare penale. 

4.1.(d). Noile organe judiciare şi rolul lor (judecătorul de drepturi şi libertăţi, 

judecătorul de cameră preliminară) 

Elementul major de noutate adus de noua reglementare cu privire la organele judiciare este crearea 

instituţiilor judecătorului de drepturi şi libertăţi şi, respectiv, judecătorului de cameră preliminară 

(menţionate ca organe judiciare la Art.30 NCPP - „Organele judiciare”) cu competenţele reglementate 

la Art.53 şi Art.54 NCPP (Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 4 - „Competenţele judecătorului de 

drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară”). 

Figuri centrale ale procedurii judiciare, aceştia sunt magistraţi independenţi, care îndeplinesc cele două 

funcţii judiciare nou introduse în procesul penal, respectiv funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală şi funcţia de verificare a legalităţii 

trimiterii sau netrimiterii în judecată. 

Se produce astfel o modificare a rolului magistratului independent în faza de urmărire penală.  Noua 

reglementare urmează modelul sistemelor de common law, în care judecătorul exercită controlul 

judiciar asupra tuturor actelor şi etapelor investigaţiei care presupun restrângerea drepturilor 

fundamentale ale suspectului, respectiv controlează legalitatea actelor şi soluţiilor procurorului, în 

vreme ce acestuia din urmă îi revine rolul esenţial de a controla şi coordona activitatea organelor de 

cercetare penală.  În Europa, acest model a fost dezvoltat iniţial în Marea Britanie şi preluat în prezent 

de unele state cu sisteme de drept romano-germanic, cum ar fi Germania (1974), Portugalia (1987) sau 

Italia (1988). 

Apreciem că noua reglementare este ambiguă în ceea ce priveşte statutul celor două organe judiciare 

noi.  Astfel, NCPP nu fixează în mod convingător locul celor doi magistraţi independenţi în cadrul 

puterii judecătoreşti, deşi, în considerarea dispoziţiilor Legii nr.304/2004, aceştia nu pot funcţiona 

altfel decât în cadrul instanţelor, câtă vreme exercită prerogative de putere judecătorească.  Apreciem 

că legea de punere în aplicare a NCPP va trebuie să clarifice aspectele legate de apartenenţa şi locul 

acestor organe judiciare în cadrul instanţelor. 

[Impact] Estimăm că noile creaţii legislative pot genera impact din perspectiva gradului de 

încărcare al instanţelor judecătoreşti, în special datorită noii funcţii judiciare exercitate de judecătorul 

de cameră preliminară și reașezării competențelor.  Comparativ, judecătorul de cameră preliminară va 

                                                      
354 Pentru o analiză detaliată, a se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(f). 
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prelua, în linii generale, atribuțiile completelor care, sub imperiul CPP, soluţionează cererile în materie 

de măsuri preventive şi alte măsuri procesuale prevăzute de lege.  Judecătorul de cameră preliminară 

va prelua toate cauzele în care s-au pronunţat soluţii de trimitere şi, respectiv, de netrimitere în 

judecată, iar cauzele astfel analizate în camera preliminară vor fi, în continuare, fie trimise instanţelor 

de fond pentru realizarea cercetării judecătoreşti, fie retrimise organelor de cercetare penală, respectiv 

procurorului, pentru refacerea urmăririi penale. 

De asemenea, impactul practic al noii reglementări vizează necesitatea redefinirii organigramei 

instanțelor judecătorești de la toate nivelele (judecătorii, tribunale, curți de apel, ÎCCJ), atât din prisma 

judecătorilor, cât și a personalului auxiliar.  Nu pot fi neglijate, în scopul evaluării impactului, nici 

costurile asociate pregătirii profesionale a acestor magistraţi, dar şi a personalului auxiliar, pentru 

corecta înţelegere şi aplicare a noilor dispoziţii legale. 

[Art.53] Potrivit Art.53 lit.b) din NCPP, judecătorul de drepturi şi libertăţi va exercita în 

procesul penal cea de a doua funcţie judiciară, de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale persoanei în cursul urmăririi penale.Din economia textului sus menţionat, coroborat 

cu dispoziţiile Art.3 alin.(1) lit.b) şi alin.(3) din actul normativ, se impune analizei faptul că locul 

acestui judecător este, potrivit alin.(1) al textului, „în cadrul instanţei”, însă existenţa şi poziţia sa în 

cadrul instanţei este distinctă de cea a judecătorului care va exercita funcţia de judecată, incompatibilă 

cu cea de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor persoanei în procesul penal. 

Competenţa acestui judecător este aceea de a soluţiona, în cursul urmăririi penale, cererile, 

propunerile, plângerile, contestaţiile sau orice alte sesizări privind:  măsurile preventive; măsurile 

asiguratorii;  măsurile de siguranţă cu caracter provizoriu;  actele procurorului în cazul expres prevăzut 

de lege;  încuviinţarea percheziţiilor, a folosirii tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare ori a 

altor procedee probatorii potrivit legii;  administrarea anticipată a legii; alte situaţii expres prevăzute 

de lege. 

[Art.54] Instituţia judecătorului de cameră preliminară are caracter de noutate absolută şi referă 

la competenţa unui nou organ judiciar care, potrivit Art.3 lit.c) din NCPP, urmează să exercite, în 

procesul penal, cea de a treia funcţie judiciară, aceea de verificare a legalităţii trimiterii sau netrimiterii 

în judecată.  Din economia textului, coroborat cu dispoziţiile Art.3 alin.(1) lit.c) prevede că acest 

judecător funcţionează în cadrul instanţei (aşa cum se precizează expres la Art.53 alin.(1)), dar, la fel 

ca şi judecătorul de drepturi şi libertăţi, acesta are o existenţă şi poziţie distinctă de cea a judecătorului 

care exercită funcţia de judecată, cele două funcţii judiciare fiind incompatibile. 

Competenţa judecătorului de cameră preliminară este aceea de a verifica legalitatea trimiterii în 

judecată dispusă de procuror;  legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor procesuale de 

către organele de urmărire penală;  soluţionarea plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire sau de 

netrimitere în judecată;  soluţionarea altor situaţii expres prevăzute de lege. 

4.1.(e). Competenţa organelor judiciare 

[Titlul III, Capitolul II, Art.35-76] Capitolul II al Titlului III din NCPP aduce modificări în ceea 

ce privește competenţa instanţelor judecătoreşti prevăzută de reglementarea actuală, în paralel cu o 

reaşezare a căilor de atac. 
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Competenţa generală de primă instanţă revine în continuare judecătoriei, dar toate instanţele vor 

judeca în primă instanţă, respectiv, tribunalele, curţile de apel şi ÎCCJ, cu referire la cauze penale de o 

anumită gravitate sau având ca obiect infracţiuni comise de anumite categorii de persoane.  Pe 

principii similare a fost aşezată şi competenţa tribunalelor militare (care vor judeca în primă instanţă 

toate infracţiunile comise de militari până la gradul de colonel inclusiv) şi a curţilor militare de apel, 

constituite ca instanţe de apel, dar care judecă şi în primă instanţă anumite cauze, funcţie de gravitatea 

lor sau de calitatea inculpatului. 

Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară este, de 

asemenea, stabilită ţinându-se seama de atribuţiile specifice ale acestor organe judiciare în cadrul 

procesului penal, potrivit funcţiilor procesuale pe care aceştia le exercită. 

[Impact] Impactul noilor prevederi se traduce în primul rând în redistribuirea competenței 

funcționale și după materie, atât în primă instanță (în special, între judecătorie și tribunal, din 

perspectiva tipologiei cauzelor atribuite fiecărei instanțe), cât și în căile de atac.  Din această 

perspectivă, se modifică tipologia cauzelor ce vor fi soluționate de ÎCCJ ca urmare a noii competenţe 

generale a curţii de apel în materia judecării căii ordinare de atac a apelului, respectiv, a competenţei 

exclusive a ÎCCJ ca instanţă de recurs în casaţie și în cadrul unor noi proceduri speciale, astfel cum am 

detaliat în cele ce urmează, în cadrul analizei punctuale a instituțiilor juridice. 

La acest moment, semnalăm cu titlu general că modificările de competență (în special, sub aspectul 

competenței materiale și funcționale) au implicații bugetare și de resurse umane, ce se impun a fi 

analizate și cuantificate, în sensul celor precizate în analiza punctuală de mai jos.  De asemenea, 

modificările aduse competenţelor organelor judiciare de NCPP presupun și perfecționarea personalului 

din sistemul judiciar sau administrativ, cu atribuții în procesul penal, ceea ce presupune alocarea de 

resurse financiare în acest scop.  Notăm de pildă că modificările în materia competenţei teritoriale 

atrag necesitatea perfecţionării pregătirii profesionale a poliţiei judiciare, a organelor de cercetare 

specială, a procurorilor, a judecătorilor şi a magistraţilor asistenţi sub aspectul cunoaşterii şi aplicării 

corecte a noilor dispoziţii.  Totodată, noile atribuţii conferite organelor de urmărire penală vor avea un 

impact (ce urmează a fi cuantificat în etapele ulterioare ale executării Contractului) şi asupra gradului 

de încărcare al organelor judiciare în ansamblul lor (avem în vedere, în special, instituţia renunţării la 

urmărirea penală, în cazurile prevăzute de lege, care, dacă este corect înţeleasă şi aplicată, va putea 

conduce la o degrevare a organelor judiciare de acele cauze minore, în care nu există un interes public 

asociat iniţierii şi exercitării acţiunii penale). 

În acelaşi timp, estimăm că impactul legal al modificărilor aduse competenţelor speciale (Art.43-52 

NCPP), care urmăresc creşterea calităţii actului de justiţie penală, se va traduce în facilitarea 

desfăşurării urmăririi penale şi a judecăţii, determinând o mai justă, corectă şi eficientă aplicare a legii, 

şi evitarea erorilor de procedură. 

(i). Competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a 

instanţelor judecătoreşti 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 1, Art.35-40] Dispoziţiile Secţiunii 1 din Capitolul II al 

Titlului III reglementează competenţa funcţională, după materie şi după calitatea persoanei a 

instanţelor judecătoreşti.  Noutatea majoră care se desprinde din legislaţia nouă constă într-o concepţie 

diferită asupra competenţei şi gradelor de jurisdicţie în materie penală. 
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[Art.35] Reglementând competenţa judecătoriei, textul stabileşte că „judecătoria judecă în primă 

instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe”, ca și în 

reglementarea actuală.  În acest sens, deși, aparent, numărul de infracțiuni reglementate de NCP ce vor 

fi soluționate de judecătorie (aproximativ 178) este mai mare decât numărul de infracțiuni 

reglementate de CP (aproximativ 140), soluționate în prezent de această instanță, creșterea numerică 

reflectă mai curând procesul de codificare realizat de legiuitorul penal, decât o extindere a actualei 

competențe materiale.  Cu alte cuvinte, au fost preluate în NCP o serie de infracțiuni din legile 

speciale extrapenale, care sunt și în prezent în competența materială a judecătoriei (cum se întâmplă, 

spre exemplu, în cazul infracțiunilor celor mai multe dintre infracțiunile contra siguranței publice).  În 

același timp, în sistemul noilor coduri competența judecătoriei scade, deoarece o parte dintre 

infracțiunile care, în prezent, sunt de competența acestei instanțe, fie în temeiul CP, fie în temeiul 

legilor speciale, sunt transferate în competența materială a tribunalului, astfel cum am precizat în 

analiza Art.36 de mai jos, concomitent cu reglementarea unor infracțiuni noi, de competența 

judecătoriei (cum sunt Art.201-202, Art.204, Art.219, Art.223, Art.226, Art.239, Art.245 – dar ca o 

varietate specială a actualei infracțiuni de înșelăciune, Art.247, Art.271, Art.272, Art.274, Art.276, 

Art.277, Art.278, Art.279, ca o varietate a infracțiunii de ultraj, Art.284, Art.288, Art.299, Art.300, 

Art.334, Art.351, Art.370, Art.372, Art.380, Art.433, Art.434, Art.435). 

[Art.36] Competenţa de primă instanță a tribunalului este circumscrisă infracţiunilor enumerate la 

Art.36 din NCPP.  Potrivit alin.(1) al textului de lege, sunt date în mod expres în competența de primă 

instanță a tribunalului un număr de aproximativ 35 de infracțiuni expres enumerate de lege, spre 

deosebire de aproximativ 23, în actuala reglementare (Art.27 pct.1 lit.a) NCPP).  Dintre acestea, 

tribunalul soluționează, în continuare, infracțiunile de omor și variantele agravate ale acestora 

(respectiv, în noua reglementare, omorul deosebit de grav), dar, dintre infracțiunile la adresa 

patrimoniului, rămâne în competența de primă instanță a tribunalului în temeiul acestui alineat numai 

distrugerea deosebit de gravă.  În schimb, tribunalele preiau din competența de primă instanță a 

judecătoriei soluționarea tuturor cauzelor având ca obiect infracțiuni contra siguranței și integrității 

sistemelor și datelor informatice (Art.360-366 NCP355), precum și infracțiunile reglementate la 

Art.254, Art.282, Art.293, Art.304, Art.307, Art.309, Art.346 din NCP.  De asemenea, tribunalul preia 

infracțiunea de la Art.291 NCP din competența curții de apel.  Și în cazul tribunalului, sunt valabile 

considerațiile privind o aparentă extindere a competenței ca urmare a procesului de codificare realizat 

de legiuitorul penal, cum este, de exemplu, cazul infracțiunii de la Art.210 NCP. 

În temeiul alin.(2), tribunalul menține competența actuală privind infracțiunile intenționate, care au 

avut ca rezultat moartea sau sinuciderea victimei, aspect sub care nici modificările din cadrul NCP nu 

generează impact semnificativ. 

În temeiul alin.(3), tribunalul dobândește competență generală de primă instanță în ceea ce privește 

soluționarea infracțiunilor pentru care urmărirea penală este efectuată în mod obligatoriu de organele 

de urmărire penală speciale, respectiv, Direcția Națională Anticorupție și Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.  Și acest alineat operează un transfer de 

                                                      
355  Remarcăm că aceste infracțiuni intră în competența tribunalului și prin prisma prevederilor alin.(3), deoarece, în 

stadiul actual al legislației în vigoare, ele intră în competența investigativă a Direcției de Investigarea a Infracțiunilor 

de Criminalitate Organizată și Terorism. 
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competență de la judecătorie la tribunal, cu privire la infracțiuni care sunt, în prezent, de competența 

judecătoriei (de exemplu, infracțiunile la adresa intereselor financiare ale Uniunii Europene, 

infracțiunile de serviciu și patrimoniale cu consecințele grave care atrag competența investigativă a 

Direcției Naționale Anticorupție, cum sunt înșelăciunea sau abuzul în serviciu cu consecințe deosebit 

de grave din Legea nr.78/2000, infracțiuni din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale, dacă 

sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau 

grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, traficul de ţesuturi, celule şi organe umane, dacă 

sunt săvârşite de persoane care aparţin unor grupuri infracţionale organizate sau unor asociaţii sau 

grupări constituite în scopul săvârşirii de infracţiuni, spălarea de bani de competența investigativă a 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism etc.) 

Tribunalele nu mai soluționează recursuri în nicio situație (hotărârile pronunțate în primă instanță de 

judecătorie în cauzele pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă vor fi 

supuse căii de atac a apelului, la curtea de apel, în vreme ce recursurile pe care în prezent le 

soluționează în materie de măsuri preventive vor fi înlocuite cu o cale de atac de competența 

judecătorului de drepturi și libertăți sau, după caz, de cameră preliminară).  Tribunalele soluționează 

noua cale de atac a contestației împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorie, în cazurile prevăzute 

de lege (de exemplu, contestații la executare soluționate în primă instanță de judecătorie) precum și, în 

continuare, conflictele de competență dintre judecătoriile din circumscripția sa și orice alte cauze date 

de lege în competența sa. 

[Art.37] Textul reflectă acelaşi principiu al structurării justiţiei, în cazul de faţă, al justiţiei 

militare, pe două paliere, corespunzător judecăţii în primă instanţă şi în calea ordinară de atac. 

[Art.38] Curţile de apel dobândesc competenţa generală în ceea ce priveşte judecata în căile 

ordinare de atac.  Practic, ele preiau cauzele care, în prezent, pot fi atacate cu recurs la tribunal în 

materii precum infracțiuni pentru care acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate, în vreme ce cauzele pe care, în prezent, le soluționează în apel și recurs rămân în 

competența acestor instanțe și sub imperiul NCPP, dar calea de atac unică este apelul. 

Ele păstrează în mod excepţional, şi o competenţă de judecată în primă instanţă (în general, aceeaşi 

care este prevăzută de CPP, cu excepția infracțiunilor preluate în competența tribunalului).  

Competența de primă instanță a curților de apel referă la un număr de aproximativ 23 de infracțiuni 

din NCP, față de aproximativ 31 în CP, în general, infracțiuni grave, la adresa securității naționale ori 

de genocid, contra umanității și de război, sau infracțiuni săvârșite de persoane având o calitate 

specială, cerută de lege, ca și sub imperiul reglementării actuale. 

[Art.39]  Curtea militară de apel va avea, cu mici modificări, aceeaşi competenţă de primă 

instanță ca şi cea prevăzută de CPP,  şi preia competența generală în materie sub aspectul căii ordinare 

de atac a apelului. 

[Art.40]  ÎCCJ va avea, în continuare, o competenţă de jurisdicţie concretizată în competenţa 

personală de judecată în primă instanţă (pentru infracţiuni săvârşite de Preşedintele României, senatori 

şi deputaţi, membrii guvernului, ori de persoanele asimilate acestora, de judecătorii care îşi desfăşoară 

activitatea în cadrul instanţelor internaţionale, de europarlamentari, de judecătorii şi magistraţii 

asistenţi de la Curtea Constituţională şi de la ÎCCJ, de judecătorii de la curţile de apel şi curtea militară 

de apel şi de procurorii de pe lângă aceste instanţe, de mareşali, amirali, generali, precum şi de 
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persoanele care au gradul profesional asimilat mareşalilor şi generalilor).  ÎCCJ va soluționa și noua 

infracțiune de înaltă trădare reglementată de Art.398 NCP. 

Un element de noutate este reprezentat de controlul judiciar pe care îl va exercita ÎCCJ prin judecarea 

apelurilor împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de curţile de apel, de curţile 

militare de apel şi de secţia penală a ÎCCJ, supuse în reglementarea actuală recursului.  Un alt element 

de noutate important este reprezentat de nou-reglementata competenţă a ÎCCJ de a soluţiona cererile 

de recurs în casaţie şi, respectiv, de a judeca recursul în casaţie, ca şi cale extraordinară de atac356.  Tot 

ca noutate, intră în competența ÎCCJ soluționarea cererilor de pronunțare a unor hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea unor probleme de drept (Art.475-477 NCPP).  În același timp, ÎCCJ păstrează 

competența de soluționare în materii precum strămutarea cauzelor (Art.71-74,), respectiv, instituţia 

desemnării altei instanţe (Art.76), ca și în actuala reglementare. 

(ii). Competenţa teritorială 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 2, Art.41-42] Cu privire la competenţa teritorială, NCPP 

aduce o serie de modificări legislaţiei actuale, introduse pentru a înlătura dificultăţile semnalate în 

practică, în special în ceea ce priveşte competenţa în cazul infracţiunilor săvârşite pe teritoriul 

României (Art.41).  Concret, judecata urmează a se realiza în două grade de jurisdicţie, respectiv, în 

fond şi în apel, apelul devenind singura cale ordinară de atac.  S-a renunţat astfel la regula triplului 

grad de jurisdicţie (fond, apel şi recurs), urmărindu-se creşterea calităţii actului de justiţie, 

uniformizarea practicii judiciare şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, dar și reducerea 

costurilor asociate procedurilor penale. 

[Art.41] Textul de lege analizat debutează cu enumerarea criteriilor funcţie de care se 

determină competenţa teritorială şi care au rămas, cu unele reformulări, aceleaşi ca şi în CPP, 

elementul de noutate introdus de Art.41 alin.(1) constând în ierarhizarea acestor criterii, în ordinea 

prevăzută de textul de lege. 

În acest sens, legiuitorul NCPP a definit locul săvârşirii infracţiunii, ca prim criteriu în ordinea 

enumerată în text, ca fiind locul unde s-a desfăşurat activitatea infracţională, în totul sau în parte, ori 

locul unde s-a produs urmarea acesteia (alin.(2))   În continuare, se precizează că, în cazul în care o 

infracţiune a fost săvârşită în circumscripţia mai multor instanţe, oricare dintre acestea este competentă 

să o judece (alin.(3)), iar atunci când nu este cunoscut niciunul dintre locurile prevăzute în alin.(1), sau 

când sunt sesizate succesiv două sau mai multe instanţe dintre cele prevăzute la alin.(1), competenţa 

revine instanţei mai întâi sesizate (Art.41 alin.(4)).  Ordinea de prioritate prevăzută la alin.(1) se aplică 

în cazul în care două sau mai multe instanţe sunt sesizate simultan, ori urmărirea penală s-a efectuat cu 

nerespectarea acestei ordini (Art.41 alin.(5)).De asemenea, reglementarea prevăzută de textul Art.30 

din CPP a fost completată cu situaţiile în care infracţiunea a fost săvârşită pe o navă sub pavilion 

românesc, sau, după caz, pe o aeronavă înmatriculată în România, ipoteze omise de CPP, în care 

suntem de asemenea în prezenţa unei infracţiuni comise pe teritoriul României, iar nu în afara ţării 

(Art.41 alin.(6), (7) şi (8) din NCPP). 

                                                      
356 Analizată, inclusiv din perspectiva impactului, în secțiunea II.A.4  4.2(m) lit.i) de mai jos. 
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(iii). Dispoziţii speciale privind competenţa instanţelor judecătoreşti 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 3, Art.43-52] Secţiunea a 3-a reuneşte prevederile 

aplicabile incidentelor procesuale de natură a afecta competenţa, cum sunt reunirea sau disjungerea 

cauzelor, declinarea şi de competenţă sau soluţionarea excepţiilor de necompetenţă ori competenţa în 

caz de schimbare a calităţii inculpatului.  Aceste modificări pot genera impact asupra costurilor 

(financiare și umane) asociate procedurilor penale, prin gradul sporit de celeritate și potențialul de 

reducere a gradului de încărcare (de exemplu, Art.47, prin limitările pe care le aduce în materia 

excepțiilor de necompetență). 

În acelaşi timp, anumite dispoziţii ale acestei secţiuni, cum ar fi cele care privesc  competenţa în caz de 

schimbare a încadrării juridice sau a calificării faptei (Art.49), conflictul de competenţă (Art.51) sau 

competenţa de soluţionare a chestiunilor prealabile (Art.52) nu au suferit modificări semnificative faţă 

de legislaţia în vigoare. 

[Art.43] În materia reunirii cauzelor, NCPP renunţă la definirea şi partajarea situaţiilor ce 

impun reunirea cauzelor în cazuri de conexitate şi indivizibilitate prevăzut de CPP, în scopul de a evita 

dificultăţile apărute în mod curent în practica judiciară urmare a unei asemenea clasificări.  De 

asemenea, ipotezele legale care permit reunirea cauzelor au fost regândite şi reduse prin reformularea 

şi chiar renunţarea la unele dintre cazurile de conexitate prevăzute de CPP (de exemplu, Art.34 lit.c) şi 

b) din CPP).  Noua reglementare a fost simplificată şi modificată, prin diferenţierea cazurilor în care 

operează instituţia reunirii în două categorii, respectiv cazuri de reunire obligatorie (Art.43 alin.(1)) şi 

cazuri de reunire facultativă (Art.43 alin.(2)). 

[Art.45] În acelaşi scop de a reduce şi evita dificultăţile apărute în practică, s-a renunţat la 

reunirea cauzelor aflate în apel şi recurs.  În acest sens, dispoziţiile Art.45 din NCPP reflectă o 

regândirea procedurii de reunire a cauzelor, prevăzând că ea se dispune la cererea procurorului sau a 

părţilor ori din oficiu, dar numai dacă cauzele se află în faţa primei instanţe (chiar după desfiinţare în 

apel sau casare în recurs). 

[Art.46] Disjungerea cauzelor este posibilă numai pentru motive temeinice, instituţia fiind 

aplicabilă, funcţie de împrejurările concrete ale cauzei, tuturor situaţiilor în care s-a procedat anterior 

la reunire, spre deosebire de actuala reglementare, care limita posibilitatea disjungerii la cazurile de 

conexitate.  Se asigură astfel o mai mare flexibilitate deciziilor judecătorului sub aspectul bunei 

organizări a funcţiei de judecată în procesul penal. 

[Art.47] NCPP a modificat şi regimul juridic al excepţiilor de necompetenţă materială sau după 

calitatea persoanei, stabilind o diferenţiere de tratament şi efecte ale acestora după următoarea 

distincţie: 

- excepţii de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei inferioare celei 

competente potrivit legii care pot fi invocate în tot cursul judecăţii până la pronunţarea hotărârii 

definitive (alin.(1)); 

- excepţii de necompetenţă materială sau după calitatea persoanei a instanţei superioare celei 

competente potrivit legii care pot fi invocate până la începerea cercetării judecătoreşti (alin.(2)); 

- excepţii de necompetenţă teritorială care pot fi invocate, de asemenea, până la începerea 

cercetării judecătoreşti (alin.(3)). 
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Noua reglementare a avut în vedere şi a contat pe o creştere a profesionalismului instanţei şi a 

participanţilor la proces în identificarea şi sesizarea cazurilor de necompetenţă materială sau după 

calitatea persoanei a instanţei superioare până la începerea cercetării judecătoreşti, scopul urmărit de 

legiuitor fiind acela de a se evita reluarea judecăţii şi asemenea situaţii şi implicit tergiversarea 

soluţionării cauzelor în asemenea cazuri. 

[Art.48] Regulile de stabilire a competenţei în caz de schimbare a calităţii inculpatului au fost 

simplificate, pe baza tezei că, în toate situaţiile, ceea ce atrage şi determină competenţa este calitatea 

avută de inculpat în momentul săvârşirii infracţiunii.  Drept urmare s-a renunţat la condiţionările 

prevăzute de Art.40 din CPP, care, de altfel, nu a fost lipsit de dificultăţi şi erori de aplicare. 

[Art.50] În materia declinării de competenţă, Art.50 din NCPP preia dispoziţiile de la Art.42 

din CPP dar, pentru un plus de rigoare, s-a procedat la reformularea Art.42 alin.(2) CPP, în sensul că 

,în situaţia în care declinarea de competenţă a fost determinată de competenţa materială sau după 

calitatea persoanei, instanţa căreia i s-a trimis cauza poate menţine, motivat, probele administrate, 

actele îndeplinite şi măsurile dispuse de instanţa care şi-a declinat competenţa. 

(iv). Competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de 

cameră preliminară 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 4, Art.53,54] Acestea au fost analizate în cadrul Secţiunii 

4.1.(d) „Noile organe judiciare şi rolul lor (judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră 

preliminară)” de mai sus, la care trimitem. 

(v). Organele de urmărire penală şi competenţa acestora 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 5, Art.55-63] Secţiunea a 5-a reglementează competenţa 

organelor de urmărire penală.  Remarcăm regândirea şi reaşezarea sediului acestei materii în cadrul 

Capitolului II din Titlul III al Părţii Generale a NCPP, spre deosebire de CPP, în care dispoziţiile în 

această materie sunt grupate, pentru un plus de coerență, în Partea Specială, Titlul I, referitor la 

urmărirea penală.Nouă este şi concepţia asupra modului de reglementare: astfel, spre deosebire de 

CPP, noul act normativ porneşte de la definirea şi enumerarea organelor de urmărire penală, respectiv 

procurorul, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare şi organele de cercetare penală speciale, 

stabilind locul şi rolul fiecăruia în cadrul procesului penal. 

[Impact]  Principalul impact al acestor prevederi vizează noile atribuții ale procurorului, de 

natură a influența pozitiv gradul de încărcare al instanțelor judecătorești, respectiv, instituțiile 

renunțării la urmărirea penală și acordului de recunoaștere a vinovăției, cu toate implicațiile financiar-

bugetare și de resurse umane asociate, ce urmează a fi cuantificate.  Elemente de impact pot rezulta și 

din reglementarea competenței generale de efectuare a urmăririi penale a organelor de cercetare 

penală, în special sub aspectul perfecționării pregătirii profesionale, pentru aplicarea corectă a Noilor 

Coduri, deoarece și în reglementarea actuală numărul cazurilor în care procurorul are obligația de a 

efectua urmărirea penală este limitat, regula fiind reprezentată de atribuția de supraveghere a urmăririi 

penale. 

[Art.55] Reglementarea atribuţiilor specifice ale procurorului, ale organelor de cercetare 

penală, ale poliţiei judiciare şi ale organelor de cercetare penală speciale (Art.55 alin.(2), (3), şi (5) 

NCPP) comportă elemente de noutate faţă de legea actualmente în vigoare. 



 

703 
 

Astfel cum sunt expres enumerate de NCPP, atribuţiile procurorului în procesul penal includ, ca 

elemente de noutate absolută, sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi şi încheierea acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei.  Cât priveşte atribuţia procurorului de a exercita acţiunea penală, 

obligativitatea exercitării acţiunii penale a fost atenuată prin introducerea principiului oportunităţii 

urmăririi penale, soluţie nouă în sistemul nostru de drept și care este în acord cu pct. I lit.a) şi b) din 

Recomandarea Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei nr.18 din 17.09.1987 privind 

simplificarea justiţiei penale.  În baza acestui principiu, procurorul va avea posibilitatea de a dispune 

renunţarea la urmărire penală în cazurile şi în condiţiile expres prevăzute de lege, şi anume: 

- când urmărirea penală a fost începută pentru infracţiuni de o gravitate mică şi mijlocie pentru 

care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii până la 5 ani; 

- când a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru aceste infracţiuni, iar prin probele 

administrate există motive întemeiate de a se crede că inculpatul a săvârşit infracţiunile de care 

este acuzat; 

- când, în raport de persoana inculpatului, conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de 

conţinutul faptei, de modul şi mijloacele de săvârşire a infracţiunii, de scopul urmărit şi de 

împrejurările concrete de săvârşire a faptei, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce 

prin săvârşirea infracţiunii, de eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţei, 

nu există un interes public în urmărirea acesteia. 

[Art.56] Sub aspectul competenţei procurorului, remarcăm modificarea locului şi rolului 

acestuia în cursul fazei de urmărire penală, în sensul că el nu mai are obligaţia de a efectua urmărirea 

penală decât într-un număr redus de cazuri (Art.56 alin.(3) din NCPP), față de dispozițiile Art.209 

CPP. 

Procurorul nu mai acţionează ca un intermediar între organele de cercetare penală şi instanţa de 

judecată, ci reprezintă organul judiciar cheie al tuturor procedurilor desfăşurate în această fază, unde 

competenţa generală de efectuare a urmăririi penale aparţine organelor de cercetare penală ale poliţiei 

judiciare, precum şi organelor de cercetare penală speciale, care au obligația de a supune ordonanţa de 

începere a urmăririi penale, în termen de 5 zile, confirmării procurorului.  Procurorul conduce şi 

controlează nemijlocit activitatea de urmărire penală și, în continuare, poate să efectueze orice act de 

urmărire penală în cauzele pe care le conduce şi le supraveghează. 

[Art.57] Cât priveşte competenţa organelor de cercetare penală, NCPP prevede expres că 

organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare efectuează urmărirea penală pentru orice infracţiune 

care nu este dată prin lege în competenţa organelor de cercetare speciale sau procurorului, precum şi în 

alte cazuri prevăzute de lege.  S-a atribuit, astfel, competenţă generală organelor de cercetare ale 

poliţiei judiciare.În acelaşi timp, organele de cercetare specială sunt abilitate să efectueze acte de 

urmărire penală corespunzător structurii din care fac parte în cazul infracţiunilor săvârşite de către 

militari, precum şi în cazul infracţiunilor de corupţie şi de serviciu prevăzute în CP săvârşite de către 

personalul navigant al marinei civile, dacă fapta a pus sau a putut pune în pericol siguranţa navei sau 

navigaţiei, ori a personalului (alin.(2)). 

[Art.61]  În materia actelor întocmite de organele de constatare, noua reglementare prezintă 

o serie de elemente de diferenţiere faţă de reglementarea actuală.  Astfel, organele de constatare au 

obligaţia de a încheia proces-verbal ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la 
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săvârşirea unei infracţiuni (ele neputând însa constata săvârşirea faptei, întrucât prezumţia de 

nevinovăţie împiedică acest lucru) şi de a consemna în acest proces-verbal obiecţiile, precizările sau 

explicaţiile făptuitorului şi a celor prezenţi la faţa locului.  Notăm şi faptul că s-a renunţat expres la 

prevederea din actualul CPP potrivit căreia asemenea procese-verbale încheiate de organele de 

constatare constituie mijloace de probă, stabilindu-se că valoarea acestora este, astfel cum este şi 

firesc, aceea de acte de sesizare, care constituie, totodată, fine de neprimire în materia controlului pe 

calea contenciosului administrativ (Art.61 alin.(5)). 

Astfel cum impune imperativul dreptului la apărare, acestor organe nu li se mai recunoaşte însă dreptul 

de a lua declaraţii de la făptuitori şi de la martori şi nici dreptul de a evalua faptele.  Competenţa lor 

este limitată la adoptarea şi implementarea măsurilor de conservare a locului săvârşirii infracţiunii, 

respectiv, de ridicare sau conservare a mijloacele de probă.  Prin excepţie, în cazul infracţiunilor 

flagrante, aceste organe au dreptul de a face percheziţii corporale sau ale vehiculelor, de al prinde pe 

făptuitor şi de al prezenta de îndată organelor de urmărire penală. 

[Art.62] Regimul juridic al actelor încheiate de comandanţii de nave şi aeronave este similar 

celor al actelor încheiate de organele de constatare, cu excepţiile expres reglementate de lege, care 

constituie, în acelaşi timp, elemente de noutate absolută introduse de noua legislaţie procesual-penală 

şi care se justifică, în raport de imperative de interes public, ce ţin de siguranţa transporturilor navale şi 

aeriene. 

Se recunoaşte astfel acestor organe dreptul de a efectua percheziţia corporală sau ale vehiculelor şi de 

a verifica lucrurile pe care făptuitorii le au cu sine sau le folosesc pe perioada cât navele şi aeronavele 

pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor, precum şi pentru infracţiunile 

săvârşite pe aceste nave şi aeronave, având totodată obligaţiile şi drepturile arătate pentru celelalte 

organe de constatare.  De asemenea, se consacră atributul de a înainta organelor de urmărire penală, de 

îndată ce nava sau aeronava ajunge în primul port sau aeroport românesc, actele încheiate împreună cu 

mijloacele materiale de probă, dar s-a renunţat şi în cazul proceselor-verbale încheiate de comandanţii 

de nave şi aeronave la evaluarea lui un mijloc de probă, prevăzându-se expres că acesta constituie doar 

act de sesizare. 

[Art.64] Într-un efort de sistematizare a reglementării instituţiei incompatibilităţii 

judecătorului, NCPP reuneşte toate cazurile de incompatibilitate prevăzute la Art.47 şi Art.48 din CPP, 

în cadrul aceleiaşi norme. 

Un element de noutate este reprezentat de introducerea unor situaţii de incompatibilitate, drept 

consecinţă a adoptării, în sistemul nostru de drept procesual-penal, a noilor principii al separării 

funcţiei judiciare în procesul penal şi ne bis in idem.  Astfel, s-a prevăzut că judecătorul de drepturi şi 

libertăţi şi judecătorul de cameră preliminară nu pot participa, în aceeaşi cauză, la judecata în fond sau 

în căile de atac (Art.64 alin.(4)). 

[Art.65] În materia incompatibilităţii procurorului, elementele de noutate introduse de noua 

legislaţie procesual-penală referă la reglementarea cazului de incompatibilitate a procurorului de a 

supraveghea sau de a efectua acte de urmărire penală şi de a pune concluzii la judecarea cauzei în 

primă instanţă şi în căile de atac, dacă a participat, în aceeaşi cauză ca judecător de drepturi şi libertăţi 

sau ca judecător de cameră preliminară (Art.65 alin.(4)). 
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[Art.68] Cu privire la instituţiile abţinerii şi recuzării judecătorului, NCPP conţine dispoziţii 

absolut noi privind cazul specific al judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră 

preliminară, stabilind că asemenea incidente procesuale se soluţionează de un judecător de la aceeaşi 

instanţă (Art.68 alin.(1)). 

Soluţionarea declaraţiei de abţinere sau a cererii de recuzare se face în camera de consiliu, într-un 

termen de cel mult 24 de ore, fiind eliminată terminologia imprecisă şi represivă a CPP, care foloseşte 

noţiuni precum ,,de îndată’’ şi ,,în şedinţă secretă’’.  Astfel, în procedura camerei de consiliu, 

judecătorul sau completul de judecată care soluţionează declaraţia de abţinere ori cererea de recuzare, 

dacă apreciază necesar,  pot efectua orice verificări şi pot asculta procurorul, subiecţii procesuali 

principali, părţile şi persoana care se abţine sau a cărei recuzare se solicită (alin.(5)). 

[Art.69] Pentru procuror, termenul de soluţionare a declaraţiei de abţinere sau a cererii de 

recuzare a persoanei care efectuează urmărirea penală şi care a făcut declaraţia de abţinere sau cererea 

de recuzare, nu mai este de 3 zile, cum prevede CPP, ci a fost redus la cel mult 48 de ore, precizându-

se că ordonanţa dată de procuror nu este supusă nici unei căi de atac (Art.69 alin.(3)), asigurându-se o 

condiţie pentru creşterea operativităţii procesului penal. 

[Art.70] Consideraţiile expuse în cadrul analizei cu privire la Art.69 de mai sus sunt valabile şi 

în cazul soluţionării de către procurorul ierarhic superior a declaraţiei de abţinere ori a cererii de 

recuzare a procurorului, în materia abţinerii sau recuzării procurorului, termenul fiind de asemenea 

redus la cel mult 48 de ore, iar ordonanţa dată de procuror nefiind supusă niciunei căi de atac. 

[Art.71] Textul de lege defineşte mai riguros temeiul strămutării, introducând criteriul 

suspiciunii rezonabile cu privire la imparţialitatea judecătorilor. 

[Art.72] Pentru a crea premisele soluţionării operative a cererii de strămutare, notăm că din 

noua reglementare s-a eliminat obligaţia preşedintelui ÎCCJ de a cere informaţii de la preşedintele 

instanţei ierarhic superioare celei care se află cauza, o asemenea solicitare fiind lăsată la aprecierea 

judecătorilor, funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei (alin.(6)).  Se elimină, astfel, formalismul, 

acolo unde nu este necesar. 

4.1.(f). Subiecţii procesuali principali şi drepturile acestora 

[Titlul III, Capitolul III, Art.77-81] Capitolul III al Titlului III cuprinde într-o manieră 

structurată şi mult mai dezvoltată decât în actual legislaţie subiecţii procesuali principali şi drepturile 

acestora. 

[Impact] Impactul este unul de natură legală.  Noua reglementare consacră expres drepturi mai 

largi ale subiecţilor procesuali principali (suspectul şi partea vătămată) în cadrul procesului penal.  

Totuși, modul de interpretare şi aplicare în practică de către titularii obligaţiilor corelative (organele 

judiciare) va oferi, în cele din urmă, măsura calităţii actului de justiţie penală, aspect sub care putem 

anticipa nevoia instruirii şi perfecţionării pregătirii profesionale a organelor judiciare care exercită cele 

patru funcţii ale procesului penal. 

[Art.77] O primă noutate o reprezintă renunţarea la noţiunea de „învinuit” din vechea 

reglementare şi introducerea noţiunii de „suspect”, definit ca persoana cu privire la care, din datele şi 

probele existente în cauză, rezultă suspiciunea rezonabilă că a săvârşit o faptă prevăzută de legea 

penală, inclusiv persoana surprinsă în flagrant (Art.75 NCPP), şi situat pe o poziţie procesuală 
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asemănătoare învinuitului din CPP.  La punerea în mişcare a acţiunii penale, suspectul dobândeşte 

calitatea de inculpat, şi, din această perspectivă, noua reglementare nu simplifică semnificativ procesul 

penal sub aspectul începerii urmăririi penale şi al punerii în mişcare a acţiunii penale. 

[Art.78] Suspectul are aceleaşi drepturi procesuale ca şi inculpatul, analizate pe larg în sub-

secţiunea dedicată Art.82 şi Art.83 din secţiunea de faţă, la care facem trimitere. 

[Art.79] Ca şi în reglementarea CPP, persoana vătămată este definită drept persoana care a 

suferit o vătămare de orice natură (fizică, materială sau morală) ca urmare a săvârşirii faptei prevăzute 

de legea penală. 

[Art.80] Pentru a asigura celeritatea în cauzele penale în care prin fapta săvârşită au fost 

prejudiciate drepturile sau interesele legitime ale unui număr mare de persoane, noua reglementare 

introduce reprezentarea procesuală obligatorie.  Instituţia devine aplicabilă fie la iniţiativa părţilor 

vătămate, fie la iniţiativa procurorului ori, după caz, a instanţei (inclusiv judecătorul de drepturi şi 

libertăţi sau judecătorul de cameră preliminară), care pot dispune o obligaţie în acest sens în sarcina 

persoanelor vătămate, stabilind şi un termen pentru conformare. 

Dacă persoanele vătămate nu şi-au desemnat un reprezentant în termenul care le-a fost acordat, 

procurorul, judecătorul de drepturi şi libertăţi, judecătorul de cameră preliminară sau instanţa pot 

desemna un avocat din oficiu care să le reprezinte. 

Suntem în prezenţa unei restrângeri a dreptului la apărare a părţilor vătămate, restrângere care trebuie, 

însă, analizată  prin prisma dispoziţiilor Art.80 alin.(2).  Fără a contesta dreptul organelor judiciare de 

a lua măsuri pentru buna organizare a procesului penal în diferitele faze ale acestuia, credem că textul 

nu oferă soluţii pentru toate situațiile, întrucât,  în ipoteza în care părţile vătămate ar fi asistate sau 

reprezentate de apărători aleşi, mandatul acestora ar înceta în faţa mandatului apărătorului din oficiu, 

situaţie care contravine dispoziţiilor Art.91 alin.(4) din NCPP357.  De asemenea, textul nu pare a 

rezolva situaţia unui potenţial conflict de interese ce poate apărea între părţile vătămate, existând cel 

puţin teoretic riscul ca avocatul din oficiu să fie în situaţia de a reprezenta clienţi cu interese contrare, 

ceea ce contravine interdicţiilor exprese prevăzute la Art.88 alin.(4) NCPP358.  În raport de cele mai sus 

arătate, se poate analiza oportunitatea reformulării textului de lege, pentru a da posibilitatea organelor 

judiciare ca, ținând cont de necesitatea de a asigura buna desfășurare a procesului penal în cauzele 

unde există un număr mare de părți vătămate, dar și cu respectarea drepturilor și intereselor legitime 

ale părților, să dispună ca acestea să își desemneze unul sau mai mulți reprezentanți359, sub sancțiunea 

reglementată de Art.283 NCPP. 

[Art.81] Art.81 NCPP consacră expres o serie de noi drepturi ale părţii vătămate, între care 

dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale, dreptul de a propune administrarea de probe de 

către organele judiciare, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, dreptul de a formula orice alte 

cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei, dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, 

cu privire la stadiul urmăririi penale, la cererea sa expresă, dreptul de a consulta dosarul, dreptul de a fi 

                                                      
357 A se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(j). 
358 A se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.1(j). 
359 O asemenea soluție, existentă, în reglementarea actuală, în materie procesual-civilă și confirmată de practică, ar putea fi 

implementată prin legea de punere în aplicare a NCPP. 
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ascultată, dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor, dreptul de a apela la un 

mediator, în cazurile permise de lege, aşadar, o paletă de drepturi similare celor recunoscute 

suspectului sau inculpatului, echilibrând poziţiile procesuale ale acestora în cadrul procesului penal. 

4.1.(g). Inculpatul şi drepturile acestuia  

[Titlul III, Capitolul IV, Art.82-83] Garanţiile de ordin constituţional aferente drepturilor 

fundamentale ale omului sunt preluate în reglementarea drepturilor procedurale ale inculpatului, care 

concretizează cadrul procesului echitabil în materie penală. 

[Impact] Impactul noii reglementări este, în primul rând, unul legal.  Concepţia reglementării 

este una generoasă, în sensul respectării drepturilor omului şi garanţiilor fundamentale, astfel cum sunt 

consacrate de CEDO şi Constituţie, însă modul de redactare a normelor legale prezintă și anumite 

deficienţe (prezentate şi analizate în sub-secţiunile următoare).  În același timp, în mod firesc, procesul 

penal presupune, prin natura și finalitatea sa, anumite restrângeri ale drepturilor și libertăților 

individuale ale inculpatului, fiind de așteptat ca prevederile restrictive de drepturi să fie contestate în 

practică pe calea excepției de neconstituționalitate.  Ca atare, în timp, NCPP va genera, cel mai 

probabil, o nouă jurisprudență a Curții Constituționale, care să reflecte evoluția reglementării legale 

procesual-penale, cu toate consecințele asociate unei decizii fie în sensul admiterii, fie în sensul 

respingerii unor asemenea excepții. 

În același timp, două dintre drepturile nou introduse de NCPP, respectiv, dreptul de a consulta dosarul 

cauzei și dreptul de a apela la un mediator, pot avea impact practic, primul, prin perspectiva accelerării 

procedurilor în etapa de urmărire penală, înlocuind procedura prezentării materialului de urmărire 

penală, care, de multe ori, trena în mod nejustificat, iar al doilea, având potențialul de a degreva 

instanțele penale și chiar civile de soluționarea acțiunii civile alăturate exercitate în cadrul procesului 

penal. 

[Art.82] Art.82 NCPP defineşte inculpatul drept persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare 

acţiunea penală360 şi care, în această calitate, devine parte la procesul penal, cu drepturi şi obligaţii 

specifice.  Din această perspectivă, reglementarea nu comportă elemente de noutate. 

[Art.83] Textul defineşte drepturile de procedură ale inculpatului (aplicabile şi suspectului, 

astfel cum am arătat mai sus), precum şi condiţiile exerciţiului lor.  Noua reglementare consacră 

explicit dreptul la tăcere al suspectului sau inculpatului, dreptul de a consulta dosarul cauzei, în 

condiţiile legii, dreptul de a fi asistat de un apărător, dreptul de a propune probe şi de a formula orice 

cereri sub aspectul laturii civile şi penale a cauzei, dreptul de a beneficia, după caz, de interpret şi de a 

apela la un mediator, în condiţiile legii361, precum şi „alte drepturi prevăzute de lege”. 

Din această ultimă categorie fac parte drepturile de procedură reglementate în alte secţiuni ale NCPP, 

cum ar fi dreptul de a îi fi adusă la cunoştinţă învinuirea (Art.307), dreptul de a fi înştiinţat despre 

stingerea acţiunii penale prin clasare (Art.316), dreptul de a solicita continuarea urmăririi penale în caz 

de clasare (Art.319), dreptul de a face plângere împotriva soluţiilor procurorului (Art.336 şi urm.), care 

se regăseau în reglementarea anterioară, fără modificări cu impact major.  Un nou drept de procedură 

                                                      
360 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1(f). 
361 Pentru o analiză a medierii în materie penală, trimitem la Secțiunea II.A..4  4.1.(b). 
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este dreptul inculpatului de a lua cunoştinţă de actul de sesizare (Art.329 alin.(2), Art.334 alin.(3)), 

reglementat în cadrul procedurii camerei preliminare şi care va fi analizat pe larg în secţiunea dedicată 

acestei noi proceduri362. 

Dintre drepturile reglementate de Art.83, au caracter de noutate absolută dreptul de a consulta dosarul 

cauzei (Art.83 lit.b)) şi dreptul de a apela la un mediator, în condiţiile prevăzute de lege (Art.83 lit.g)). 

Dreptul de a consulta dosarul cauzei devine esenţial pentru exercitarea dreptului la apărare, în 

condiţiile în care NCPP elimină procedura prezentării materialului de urmărire penală (actualmente 

reglementate de Art.250-254 din CPP).  Ca atare, nu mai există obligaţia organelor judiciare de a 

prezenta inculpatului conţinutul dosarului de urmărire penală, la terminarea urmăririi penale, ceea ce 

va influența în mod pozitiv durata procedurilor363.  În această materie, notăm că, potrivit Art.6 alin.(3) 

lit.b) din CEDO, astfel cum a fost interpretat în jurisprudența Curții CEDO, acordarea facilităților 

necesare pregătirii apărării semnifică, în fapt, posibilitatea de a avea cunoștință, pentru pregătirea 

apărării sale, de rezultatul investigației penale pe parcursul întregii proceduri în fața instanțelor 

naționale, iar asemenea înlesniri se limitează numai la cele care folosesc sau pot să folosească la 

pregătirea apărării (Padin Gestoso c/ Spania, 08.12.1998).  În măsura în care aceste dispoziții legale ar 

fi contestate în practică, apreciem că analiza urmează a se face de la caz la caz de către instanță, în 

conformitate cu imperativele constituționale și jurisprudența evolutivă a Curții CEDO. 

Dreptul de a apela la un mediator în cazurile prevăzute de lege se referă la posibilitatea recunoscută 

inculpatului şi părţii civile de a recurge la procedura de mediere pentru soluţionarea acţiunii civile 

alăturate procesului penal, respectiv în cazul acelor infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în 

mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea 

penală.  Aceste prevederi au potențialul de a permite o degrevare a instanțelor judecătorești în acele 

cauze în care este posibilă soluționarea alternativă a diferendului legal. 

4.1.(h). Partea civilă şi drepturile acesteia 

[Titlul III, Capitolul V, Art.84-85] Elementele de noutate în ceea ce priveşte reglementarea părţii 

civile în cadrul NCPP precum şi impactul estimat al acestora sunt similare celor identificate în cadrul 

analizei din secţiunea 4.1(f) privind partea vătămată, aplicându-se, mutatis mutandis, consideraţiile 

anterior expuse şi cu precizarea că drepturile acesteia se exercită în limitele şi în scopul soluţionării 

acţiunii civile. 

                                                      
362 A se vedea secțiunea II.A.4  4.1.(f). 
363 În acelaşi timp, deși nu este reglementat expres dreptul inculpatului de a lua cunoştinţă de conţinutul dosarului de urmărire 
penală în procedura camerei preliminare (fiind reglementat ca drept personal al avocatului de Art.92 alin.(7) din NCPP), el 
poate fi dedus prin interpretare:  în mod explicit, NCPP face vorbire, în materia exerciţiului dreptului la consultarea dosarului 
de către suspect, inculpat sau celelalte părţi, despre dreptul procurorului de a restricţiona consultarea dosarului (Art.92 
alin.(4)), de unde rezultă că acest drept există și în persoana inculpatului, respectiv, a celorlalte părți. 
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4.1.(i). Partea responsabilă civilmente şi drepturile acesteia 

[Titlul III, Capitolul VI, Art.86-87] Elementele de noutate în ceea ce priveşte 

reglementarea părţii responsabile civilmente în cadrul NCPP precum şi impactul estimat al acestora 

sunt similare celor identificate în cadrul analizei din secţiunea 4.1(f), aplicându-se, mutatis mutandis, 

consideraţiile anterior expuse şi cu precizarea că drepturile acesteia se exercită în limitele şi în scopul 

soluţionării acţiunii civile alăturate acţiunii penale. 

4.1.(j). Avocatul, asistenţa juridică şi reprezentarea în procesul penal 

[Titlul III, Capitolul VII, Art.88-96] Spre deosebire de vechea reglementare, Capitolul IV 

al Titlului III cuprinde o dezvoltare şi o resistematizare a prevederilor legale ce reglementează rolul 

avocatului în procesul penal, reglementat sumar în numai câteva texte ale CPP (Art.172 şi Art.173). 

În sensul concepţiei europene asupra standardelor minime aplicabile drepturilor de procedură în cadrul 

procesului penal, legiuitorul român renunţă parţial la sistemul predominant inchizitorial consacrat de 

CPP, introducând în mod explicit în dreptul procesual român tot mai multe elemente specifice 

procesului adversarial. 

Astfel, spre deosebire de modelul procesului inchizitorial, al cărui scop este stabilirea adevărului, 

modelul adversarial priveşte procesul penal ca pe o modalitate de soluţionare a unei dispute între 

acuzare (procurorul, ca reprezentat al interesului public) şi cel acuzat, urmărind să stabilească adevărul 

numai în măsura în care acesta este necesar pentru soluţionarea cauzei şi conferind ambelor părţi şanse 

egale de câştig, cu respectarea principiului esenţial al egalităţii armelor.  Această concepţie este 

reflectată de reglementarea în concret a drepturilor avocatului suspectului sau inculpatului, în calitatea 

sa de participant la procesul penal, precum şi a drepturilor avocatului celorlalte părţi sau subiecţi 

procesuali principali. 

În această linie de gândire, avocatului i se recunoaşte de lege lata calitatea de participant la procesul 

penal, similar procurorului (Art.29 NCPP364), având rolul de a asista sau reprezenta subiecţii procesuali 

principali sau părţile, în condiţiile legi. 

[Impact] Din punct de vedere al impactului practic estimat, apreciem că organele judiciare (și, 

în special, poliția judiciară, în considerarea competenței sale generale) trebuie să beneficieze de 

infrastructura necesară pentru a asigura condiţiile exercitării dreptului de a lua contact cu avocatul, sub 

aspectul bazei materiale, a tehnicilor de supraveghere de la distanţă, a spaţiilor special amenajate de 

natură să permită supravegherea etc. 

[Art.88] Textul reia în alin.(1) enumerarea atribuţiile exercitate de avocat în procesul penal, 

respectiv, acelea de asistare şi reprezentare a părţilor şi a celorlalţi subiecţi procesuali, în condiţiile 

legii (înţelegându-se aici şi restricţiile specifice stabilite la Art.29 din CPP365.  Notăm că articolul face 

referire la părţi şi la ceilalţi subiecţi procesuali, dar nu și la subiecţii procesuali principali, deşi, în mod 

evident, exigenţele Art.24 din Constituţie şi Art.6 din Convenţie permit şi acestora să fie asistaţi sau 

reprezentaţi în procesul penal, după cum, de altfel, rezultă din întreaga economie a actului normativ, 

                                                      
364 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1(c). 
365 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1(c). 
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inclusiv prin prisma principiului consacrat la Art.10 NCPP, precum şi din dispoziţiile articolelor 

subsecvente din acelaşi Capitol IV, analizate în continuare. 

Noua reglementare introduce, totodată, incompatibilităţi legale exprese pentru exercitarea calităţii de 

avocat în cazul persoanelor care, prin calitatea pe care o deţin (de exemplu, martor) sau, după caz, au 

deţinut-o (de exemplu, judecător sau procuror) în cauza penală, ori datorită circumstanţelor personale 

(de exemplu, soţul ori ruda până la al IV-lea grad cu procurorul sau judecătorul) pot aduce atingere, 

prin activitatea exercitată, bunei desfăşurări a procesului penal.  În continuare, Art.88 alin.(4) prevede 

interdicţia expresă a asistării sau reprezentării de către avocat a clienţilor cu interese contrare. 

Sub acest aspect, semnalăm că textul de lege se suprapune în parte prevederilor legislaţiei speciale care 

reglementează organizarea şi funcţionarea profesiei de avocat, inclusiv sub aspectul 

incompatibilităţilor şi interdicţiilor aplicabile (facem trimitere la dispoziţiile Secţiunii a II-a din 

Capitolul III din Statutul profesiei de avocat, în particular, la dispoziţiile Art.121), aspect care poate fi 

ușor remediat prin legea de punere în aplicare a NCPP. 

[Art.89] O noutate în materia asistenţei juridice a suspectului sau inculpatului o reprezintă 

reglementarea condiţiilor de exercitare a dreptului de a lua contact cu avocatul (Art.89 alin.(2) al 

textului de lege).  Legiuitorul realizează o echilibrare a intereselor implicate, recunoscând, pe de o 

parte, dreptul suspectului sau inculpatului reţinut sau arestat la respectarea privilegiului avocat-client.  

Sancţiunea nerespectării acestui drept este excluderea probelor obţinute cu încălcarea privilegiului 

avocat-client, excludere care operează însă în condiţiile stabilite de lege (Art.102).  Pe de altă parte, 

legiuitorul instituie şi restricţiile exerciţiului dreptului, justificate de necesitatea de a asigura bunul 

mers al procesului:  astfel, titularii dreptului trebuie să se supună măsurilor de supraveghere vizuală, 

pază şi securitate. 

[Art.90] În continuare, Art.90 reglementează cazurile de asistenţă juridică obligatorie, care 

sunt, în general, similare celor ce se regăsesc şi în actuala reglementare. 

[Art.91] În materia asistenţei juridice asigurate de avocat din oficiu, noua reglementare 

introduce, cu caracter de noutate, dreptul suspectului/inculpatului, respectiv al apărătorului din oficiu, 

precum şi obligaţia corelativă a organelor judiciare de a asigura acestuia din urmă „un termen 

rezonabil şi înlesnirile necesare pentru pregătirea unei apărări efective” (Art.91 alin.(2)), termen care 

nu poate fi mai mic de 3 zile în faza de judecată. 

Apărătorul din oficiu are obligaţia de a asigura o asistenţă juridică efectivă şi concretă, scop în care 

desemnarea sa se face de către organele judiciare, în principiu, pentru toată durata procedurilor.  

Mandatul astfel acordat încetează în cazul desemnării de către organele judiciare a unui nou avocat din 

oficiu dacă o impun circumstanţele cauzei, sau în cazul în care se acordă mandat unui apărător ales. 

[Art.92] Art.92 consacră în mod expres drepturile avocatului suspectului sau inculpatului, la 

acest text raportându-se şi normele care reglementează, prin trimitere, drepturile avocatului celorlalte 

părţi sau subiecţi procesuali principali.  Paleta de drepturi recunoscute în NCPP este mai largă decât 

cea prevăzută de reglementarea actuală (dreptul de a asista la efectuarea actelor).  Astfel, sunt 

reglementate: 

- dreptul de a asista la efectuarea oricărui act de urmărire penală, limitările ce pot fi aduse acestui 

drept fiind de strictă interpretare şi aplicare şi vizând:  (1) tehnicile speciale de supraveghere sau 
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cercetare,  (2) percheziţia informatică,  (3) percheziţia corporală sau a vehiculelor în cazul 

infracţiunilor flagrante, precum şi  (4) situaţia în care prin prezenţa avocatului s-ar aduce 

atingere dreptului la apărare al celorlalte părţi şi subiecţi procesuali principali, caz în care 

întrebările acestuia pot fi formulate de către organul de urmărire penală; 

- dreptul de a fi încunoştinţat, la cerere, despre data şi ora efectuării actului de urmărire penală ori 

a audierii realizate de judecătorul de drepturi şi libertăţi; 

- dreptul de a asigura apărarea în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi (participare la 

proceduri, formulare de cereri, plângeri şi memorii, dreptul de a lua cunoştinţă de întreg 

materialul dosarului); 

- dreptul de a asigura apărarea în procedura camerei preliminare şi în faza de judecată (dreptul de 

a lua cunoştinţă de întreg materialul dosarului, formulare de cereri, memorii, exercitarea 

drepturilor de procedură); 

- dreptul de a-i fi acordate timpul şi înlesnirile necesare pentru pregătirea apărării. 

[Art.93] Drepturile reglementate la Art.92 sunt recunoscute şi apărătorilor celorlalţi subiecţi 

procesuali principali ori părţi în procesul penal. 

[Art.94] Art.94 reglementează distinct dreptul de consultare a dosarului cauzei, constând în 

dreptul de a studia actele acestuia, de a nota date sau informaţii din dosar, de a obţine fotocopii pe 

cheltuiala părţii pe care o reprezintă.Organele judiciare au obligaţia de a asigura condiţiile exerciţiului 

dreptului într-un termen rezonabil, dreptul putând fi restricţionat numai motivat de imperativul bunei 

desfăşurări a urmăririi penale, pentru o perioadă de cel mult 15 zile, afară de cazul în care cererea de 

consultare vizează declaraţiile celui reprezentat. 

Pe de altă parte, Art.94 alin.(5), în materia dreptului la consultarea dosarului, prevede obligaţia 

avocatului ”de a păstra confidenţialitatea sau secretul datelor şi actelor de care a luat cunoştinţă cu 

ocazia consultării dosarului”.Consultarea dosarului cauzei este, în ultimă instanţă, o dimensiune a 

dreptului la apărare, ceea ce presupune folosirea informaţiilor astfel dobândite în scopul pregătirii 

apărării, iar interesele asigurării unei apărări oneste şi corecte vor impune în general divulgarea 

respectivelor informaţii cel puţin în relaţie avocat-client, iar în anumite cazuri, şi faţă de alte persoane, 

chiar ţinute de obligaţii proprii de confidenţialitate (de exemplu, experţi consilieri).  Va reveni practicii 

să interpreteze și să aplice norma procedurală. 

[Art.95] Este de asemenea recunoscut dreptul avocatului de a formula plângere în nume 

propriu împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală ce aduc atingere intereselor sale legitime, 

legate de exercitarea profesiei şi a apărării, în condiţiile legii. 

[Art.96] Reprezentarea subiecţilor procesuali principali şi a părţilor este posibilă în tot cursul 

procesului penal, afară de cazul în care legea prevede altfel sau prezenţa acestora este apreciată ca 

necesară de organele judiciare,reglementarea necunoscând modificări majore faţă de cea actuală. 
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4.1.(k). Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii 

[Titlul IV, Art.97-201] Noua reglementare referitoare la probe are la bază o serie de principii 

menite să garanteze drepturile fundamentale şi să asigure conformitatea legislaţiei române cu 

standardele europene în materie, respectiv principiul loialităţii procedurilor în administrarea probelor, 

excluderea probelor nelegal sau neloial administrate, a cărei reglementare este construită în jurul 

teoriei legitimităţii, precum şi teoria excluderii probelor derivate din alte mijloace de probă obţinute 

nelegal. 

[Impact] Impactul este unul de natură legală, în sensul că organele de urmărire penală de la 

nivelele tuturor parchetelor vor avea la dispoziție o paletă mai largă de procedee probatorii, dintre care 

unele au caracter de noutate absolută, iar altele au fost preluate din legi speciale în legea-cadru (de 

exemplu, Legea nr.78/2000, Legea nr.161/2003, Legea nr.39/2003, ale căror dispoziții vor trebui 

armonizate cu NCPP prin legea de punere în aplicare a codului), având, în reglementarea actuală, o 

sferă de aplicare limitată fie la anumite materii specifice, fie la nivelul parchetelor specializate.  În 

același timp, ca un comentariu general privind materia probelor, notăm că, prin prisma restricțiilor de 

drepturi pe care unele dintre asemenea procedee le presupun prin natura lor, nu putem exclude ca unele 

dintre prevederile legale restrictive să fie contestate în practică pe calea excepției de 

neconstituționalitate.  Ca atare, și în această materie, NCPP va genera, cel mai probabil, o nouă 

jurisprudență a Curții Constituționale, care să reflecte evoluția reglementării legale procesual-penale, 

cu toate consecințele asociate unei decizii fie în sensul admiterii, fie în sensul respingerii unor 

asemenea excepții, după caz.  În sfârșit, prin specificul și tehnicitatea lor, măsurile tehnice de 

supraveghere presupun și asigurarea resurselor financiare necesare pentru ca organele de urmărire 

penală să poată uza de ele în cadrul investigațiilor. 

(i). Reguli generale 

[Titlul IV, Capitolul I, Art.97-103] Capitolul I prevede principiile aplicabile probelor şi 

mijloacelor de probă. 

[Art.97] Prin NCPP s-a renunţat la enumerarea limitativă a mijloacelor de probă, prevăzându-

se că în procesul penal proba se poate obţine prin orice mijloc de probă care nu este interzis prin lege. 

[Art.98] De asemenea, tot ca element de noutate, a fost redefinit în mod riguros şi precis 

obiectul probaţiunii, pentru a se înlătura controversele ivite în doctrina de specialitate, precum şi unele 

erori de aplicare în practica instanţelor şi a unităţilor de parchet privitor la ceea ce înseamnă obiect al 

probei.  Astfel, în NCPP s-a prevăzut expres că reprezintă obiect al probei:existenţa infracţiunii şi 

săvârşirea ei de către inculpat; faptele privitoare la răspunderea civilă, atunci când există parte civilă în 

cauză;faptele şi împrejurările de fapt de care depinde aplicarea legii;orice împrejurare necesară pentru 

justa soluţionare a cauzei. 

[Art.99] Sarcina probei a fost regândită şi a căpătat o nouă reglementare mai riguroasă şi 

precisă.  Astfel, se prevede în mod clar că în acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal 

procurorului, iar în acţiunea civilă, părţii civile, ori după caz procurorului care exercită acţiunea civilă 

în cazul în care persoana vătămată este lipsită de capacitatea de exerciţiu sau are capacitatea de 

exerciţiu restrânsă.  De asemenea, se prevede în mod expres că suspectul sau inculpatul beneficiază de 

prezumţia de nevinovăţie, nefiind obligat să îşi dovedească nevinovăţia şi are dreptul de a nu contribui 

la propria acuzare. 
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[Art.100] Referitor la administrarea probelor, este prevăzută regula conform căreia în cursul 

urmăririi penale organul de urmărire penală strânge şi adună probe atât în favoarea cât şi în defavoarea 

suspectului sau inculpatului, din oficiu sau la cerere.  În cursul judecăţii, instanţa administrează probe 

la cererea procurorului, a persoanei vătămate sau celorlalte părţi şi, în mod subsidiar, din oficiu, atunci 

când consideră necesar pentru formarea convingerii sale. 

De asemenea, s-au prevăzut în mod expres cazurile în care organele judiciare pot respinge o cerere 

privitoare la administrarea unor probe, şi anume atunci când: 

- proba nu este relevantă în raport cu obiectul probaţiunii din cauză; 

- se apreciază că pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei au fost 

administrate suficiente mijloace de probă; 

- proba nu este necesară, întrucât faptul este notoriu; 

- proba este imposibil de obţinut; 

- cererea a fost formulată de o persoană neîndreptăţită; 

- administrarea probei este contrară legii. 

Prin această reglementare punctuală a cazurilor în care se pot respinge cererile de probă s-a urmărit 

înlăturarea subiectivismului în aprecierea unor astfel de cereri şi obligarea organului judiciar să 

motiveze concret decizia de respingere a cererii de probe. 

[Art.101] O noutate deosebită este introducerea pentru prima oară în codul de procedură penală 

a principiului loialităţii procedurilor în obţinerea probelor.  Respectivul principiu are la bază 

următoarele reguli: 

- interzicerea mijloacelor de constrângere în procedeele de obţinere a probelor (regulă ce a fost 

preluată din actualul text al Art.68 CPP); 

- s-a prevăzut expres că nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care afectează 

capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conştient şi voluntar faptele care 

constituie obiectul probei cu precizarea că interdicţia se aplică chiar şi atunci când persoana 

ascultată îşi dă consimţământul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare; 

- s-a prevăzut expres interdicţia pentru organele judiciare şi pentru alte persoane care acţionează 

în interesul acestora de a provoca o persoană să săvârşească ori să continue săvârşirea unei fapte 

în scopul obţinerii unei probe. 

[Art.102] Un alt element de noutate constă în introducerea instituţiei excluderii probelor nelegal 

sau neloial obţinute pentru a se preveni folosirea unor mijloace ce au ca scop strângerea sau 

administrarea cu rea-credinţă a unor mijloace de probă prin tortură sau prin orice alte modalităţi 

nelegale.  În acest sens, textul prevede expres că nu pot fi folosite în procesul penal probele obţinute 

prin tortură şi cele derivate din acestea, precum şi orice alte probe obţinute prin alte modalităţi ori 

procedee nelegale.  În cazul nerespectării acestei interdicţii, noul cod a prevăzut expres sancţiunea 

excluderii probelor obţinute nelegal. 

De asemenea, s-a prevăzut expres şi o excepţie de la sancţiunea excluderii probelor:  acestea urmează a 

rămâne câştigate cauzei atunci când nelegalitatea obţinerii se referă la imperfecţiuni de formă ori la 
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neregularităţi procedurale şi care nu au produs o vătămare pentru înlăturarea căreia este necesară 

excluderea.  Această excepţie este inspirată şi preluată din sistemul de drept common law şi din 

jurisprudenţa Curţii CEDO, care a admis că mijloacele de probă administrate cu încălcarea 

dispoziţiilor legale pot fi folosite, în mod excepţional, dacă prin această folosire nu se aduce atingere 

caracterului echitabil al procesului penal. 

O altă instituţie nou introdusă este cea a probelor derivate, care sunt supuse aceluiaşi regim de 

excludere atunci când au fost obţinute în mod direct din probe administrate nelegal şi nu puteau fi 

obţinute în alt mod.  Prin excepţie, s-a prevăzut că probele derivate din cele obţinute nelegal nu sunt 

excluse dacă probele obţinute în acest mod se referă la imperfecţiuni de formă sau prezintă 

neregularităţi care nu produc vătămări ce fac necesară excluderea lor. 

[Art.103] În ceea ce priveşte aprecierea probelor, NCPP prevede în mod expres că probele sunt 

supuse liberei aprecieri a organelor judiciare.Mai mult decât atât, NCPP pare că dă mai multă eficienţă 

principiului prezumţiei de nevinovăţie şi regulii in dubio pro reo, prevăzând expres că în luarea 

deciziei asupra existenţei şi a vinovăţiei inculpatului, instanţa hotărăşte motivat, cu trimitere la toate 

probele evaluate, iar condamnarea se dispune doar atunci când instanţa are convingerea că acuzaţia a 

fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.La acest punct trebuie menţionat că, în acord cu 

reglementările unor coduri din statele UE şi cu jurisprudenţa Curţii CEDO, s-a prevăzut expres că 

hotărârea instanţei nu se poate întemeia, în măsură determinantă, pe mărturia investigatorului sub 

acoperire sau pe declaraţiile martorilor protejaţi, avându-se în vedere rezervele de credibilitate ce 

există cu privire la aceste mijloace de probă ca urmare a sursei lor de provenienţă. 

(ii). Audierea persoanelor 

[Titlul IV, Capitolul II, Art.104-131] Capitolul referitor la audierea persoanelor este 

împărţit în şase secţiuni, dedicate, pe rând, regulilor generale aplicabile audierii oricărei persoane în 

cadrul procesului penal, regulilor speciale care guvernează procedura de audiere a diferitelor categorii 

(secţiuni separate fiind dedicate suspectului sau inculpatului, persoanei vătămate, părţii civil şi părţii 

responsabile civilmente, martorilor) şi, în fine, unor proceduri speciale, respectiv protecţia martorilor 

şi confruntarea.  Ca un comentariu general, în ceea ce priveşte regulile ce guvernează procedura de 

audiere a suspectului, inculpatului, persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile 

civilmente, în NCPP au fost introduse o serie de reguli noi, menite să asigure o delimitare clară a 

drepturilor şi obligaţiilor părţilor într-o asemenea procedură. 

(a) Secţiunea 1 „Reguli generale în materia audierii 

persoanelor” 

[Art.104-106] În privinţa principiilor care guvernează audierea persoanelor în cadrul procesului 

penal, ca element de noutate, în acord cu reglementările unor coduri din statele UE, NCPP introduce 

reguli generale în materia audierii persoanei, inexistente în actuala reglementare. 

Persoanele care pot fi audiate în cursul procesului penal sunt determinate în mod expres:  suspectul, 

inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, martorii şi experţii. 

De asemenea, sunt reglementate în mod expres şi cazurile, condiţiile şi procedura audierii prin 

interpret autorizat atunci când persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în 
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limba română, precum şi situaţiile de excepţie, când nu se poate asigura un interpret autorizat sau când 

persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută. 

În acord cu reglementările unor coduri din statele uniunii europene ce au ca scop garantarea demnităţii 

persoanei şi protecţia sănătăţii acesteia în cursul audierii, s-a prevăzut instituţia întreruperii ascultării şi 

consultării celui audiat de către medic în cazul în care în timpul ascultării persoana acuză oboseală 

excesivă, ori simptomele unei boli care îi afectează capacitatea psihică sau fizică. 

(b) Secţiunea a 2-a „Audierea suspectului sau a inculpatului” 

[Art.107-110] Printre regulile noi menite să asigure o mai clară delimitare a drepturilor şi obligaţiilor 

părţilor în procedura audierii, se prevede în mod expres regula comunicării, în scris, sub semnătură, a 

drepturilor şi obligaţiilor suspectului sau inculpatului înainte de prima audiere.  Această reglementare 

se înscrie în preocuparea legiuitorului de a pune de acord metodica şi procedura audierii cu normele 

europene în vederea respectării drepturilor la un proces echitabil. 

NCPP prevede în mod expres dreptul suspectului şi al inculpatului (precum şi, în secţiunea dedicată 

acestora, al părţii civile şi părţii responsabile civilmente) de a se consulta cu avocatul, atât înainte cât şi 

în timpul audierii, precum şi dreptul acestor părţi de a utiliza însemnări şi notiţe proprii. 

Tot ca element de noutate, în întâmpinarea semnalelor venite din practica organelor judiciare, NCPP 

introduce regula înregistrării cu mijloace tehnice audio-video, în cursul urmăririi penale, a ascultării 

suspectului sau inculpatului (Art.110 alin.(5)). 

(c) Secţiunea a 3-a „Audierea persoanei vătămate, a părţii 

civile şi a părţii responsabile civilmente” 

[Art.111-113] Secţiunea a treia a Capitolului II este dedicată procedurii de audiere a celorlalte părţi 

în procesul penal, precum şi a subiecţilor procesuali principali, legiuitorul acordând o atenţie specială 

respectării drepturilor fundamentale ale acestor persoane. 

Astfel, se prevede în mod expres obligaţia organului judiciar de a-i aduce la cunoştinţă persoanei 

vătămate, la prima audiere, drepturile de procedură şi obligaţiile corelative ce îi revin în cursul 

procesului penal. 

Prevederi similare în ceea ce priveşte comunicarea drepturilor şi obligaţiilor procedurale sunt 

reglementate şi cu privire la partea civilă şi partea responsabilă civilmente. 

Tot ca un element de noutate, se reglementează protecţia persoanei vătămate şi a părţii civile dacă sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitor la statutul de martor ameninţat sau vulnerabil, ori 

pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii. 

(d) Secţiunea a 4-a „Audierea martorilor” 

[Art.114-124] Cu privire la audierea martorilor, NCPP introduce două elemente esenţiale de noutate: 

reglementarea expresă, în acord cu jurisprudenţa Curţii CEDO, a privilegiului împotriva 

autoincriminării şi în ceea ce priveşte audierea martorului, precum şi dispoziţii speciale de protecţie a 

martorilor ameninţaţi şi vulnerabili. 

NCPP prevede obligaţia expresă a organului judiciar de a-i aduce la cunoştinţă martorului drepturile şi 

obligaţiile ce îi revin în această calitate.  De asemenea, dispoziţii legale exprese reglementează 
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capacitatea de a fi martor.  Relevantă, sub aceste aspect, este prevederea că persoanele aflate într-o 

situaţie ce pune la îndoială în mod rezonabil capacitatea de a fi martor pot fi audiate numai atunci când 

organul judiciar constată că persoana este capabilă să relateze în mod conştient fapte şi împrejurări de 

fapt conforme cu realitatea. 

Tot ca element de noutate, a fost reglementat expres dreptul martorului de a nu se acuza prin 

declaraţiile sale.  Prevederea urmăreşte punerea de acord a reglementării noastre cu jurisprudenţa 

Curţii CEDO (cauza Serves contra Franţei, hotărârea din 20 octombrie 1997). 

(e) Secţiunea a 5-a „Protecţia martorilor” 

[Art.125-130] Referitor la protecţia martorilor, este introdusă o distincţie între martorii ameninţaţi şi 

cei vulnerabili, fiecare din aceste categorii beneficiind de măsuri speciale de protecţie din partea 

organul judiciar. 

(f) Secţiunea a 6-a „Confruntarea” 

[Art.131] Instituţia confruntării nu a suferit modificări majore faţă de legislaţia actuală. 

(iii). Identificarea persoanelor şi a obiectelor 

[Titlul IV, Capitolul III, Art.132-137] Identificarea persoanelor şi a obiectelor reprezintă un 

nou procedeu probatoriu pus la dispoziţia organului de cercetare penală şi a procurorului în cursul 

urmăririi penale, respectiv a instanţei, în faza de judecată. 

Potrivit Art.132, finalitatea noului procedeu probatoriu este aceea de a clarifica anumite împrejurări 

pentru aflarea adevărului în cauză.  În esenţă acest procedeu probatoriu presupune audierea prealabilă 

obligatorie a persoanei care face identificarea cu privire la persoana sau obiectul pe care urmează să îl 

identifice, audiere ce va consta în descrierea tuturor caracteristicilor persoanei sau obiectelor şi a 

împrejurărilor în care persoana sau obiectul au fost văzute.  Identificarea persoanelor (sau fotografiei 

persoanei) care urmează a fi identificată se va face dintr-un grup de alte 4–6 persoane (ori fotografii) 

necunoscute, dar cu trăsături asemănătoare celor descrise de persoana care face identificarea, cu 

precizarea că identificarea se va desfăşura astfel încât persoana care urmează a fi identificată să nu o 

vadă pe cea care face identificarea o şi să nu comunice cu aceasta.  În cursul urmăririi penale, când 

este necesar, activitatea de identificare şi declaraţia persoanei care face identificarea pot fi înregistrate 

audio-video, situaţie în care înregistrarea identificării se anexează la procesul verbal şi face parte 

integrantă din acesta, putând fi folosită ca probă. 

4.1.(l). Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare 

[Titlul IV, Art.138-201] Ultimele şapte capitole ale Titlului IV sunt dedicate tehnicilor speciale de 

supraveghere si cercetare, precum si altor mijloace de proba, care vor fi prezentate mai jos, cu 

comentarii unde este cazul privind impactul acestor prevederi. 

(i). Tehnici speciale de supraveghere sau cercetare. 

[Titlul IV, Capitolul IV, Art.138-153] În titlul dedicat mijloacelor de probă din NCPP este 

introdus un capitol nou, Capitolul IV, privitor la tehnicile speciale de supraveghere sau cercetare.  

Reglementarea urmăreşte realizare a două obiective principale:  pe de o parte, asigurarea unor noi 

procedee probatorii prin tehnici speciale de supraveghere sau cercetare, care să uşureze probaţiunea în 

cazul anumitor infracţiuni cu grad ridicat de pericol social sau imposibil ori dificil de dovedit prin 
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mijloace sau procedee probatorii clasice şi, pe de altă parte, asigurarea respectării drepturilor 

constituţionale la viaţă privată şi a secretului corespondenţei prin reguli speciale în materia folosirii 

acestor tehnici speciale prin care se restrâng aceste drepturi fundamentale ale persoanei. 

În cuprinsul legii sunt enumerate în mod expres şi limitativ tehnicile speciale de supraveghere sau 

cercetare, după cum urmează:  (i) interceptarea convorbirilor şi comunicărilor;  (ii) accesul la un 

sistem informatic;  (iii) supravegherea video, audio sau prin fotografiere;  (iv) localizarea sau 

urmărirea prin mijloace tehnice;  (v) obţinerea listei de convorbiri telefonice;  (vi) reţinerea, predarea 

sau percheziţionarea trimiterii poştale;  (vii) solicitarea şi obţinerea, potrivit legii, a datelor referitoare 

la tranzacţiile financiare, precum şi a datelor financiare ale unei persoane;  (viii) utilizarea 

investigatorilor sub acoperire;  (ix) constatarea unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unei 

convenţii;  (x) livrarea supravegheată;  (xi) identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului 

unui sistem de telecomunicaţii sau a unui punct de acces la un computer.  Noul capitol cuprinde şi 

definiţiile noţiunilor nou-introduse. 

[Impact] Impactul este legal, dispoziţiile acestui capitol dând posibilitatea obţinerii anumitor 

probe în cursul investigaţiei penale, cu referire în special, la acele fapte greu de probat prin procedeele 

clasice, dar și la faptele comise prin intermediul mijloacelor de telecomunicație modernă. 

[Art.139] Referitor la cazurile, condiţiile şi procedura de dispunere şi desfăşurare a 

supravegherii tehnice, sunt introduse câteva principii directoare, dintre care se impune a fi amintit 

acela potrivit căruia supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi numai dacă 

sunt îndeplinite în mod cumulativ condiţiile prevăzute de lege privind existenţa suspiciunilor 

rezonabile cu privire la pregătirea sau săvârşirea unor infracţiuni grave (enumerate la Art.139 alin.(2)), 

dacă măsura de supraveghere respectă testul de proporţionalităţii, fiind vorba despre o restrângere a 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale, precum şi dacă se respectă regula necesităţii, aceste condiţii 

urmând a se aprecia în concret, funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei şi de criteriile prevăzute 

la alin.(1) al textului de lege. 

[Art.140] Se reglementează procedura de autorizare a măsurilor de supraveghere tehnică de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi, condiţiile de autorizare, precum şi durata măsurii, limitată la 

30 de zile. 

[Art.141] Textul de lege reglementează procedura de autorizare a unor măsuri de supraveghere 

tehnică de către procuror, în mod excepțional, în situații de urgență. 

[Art.142] Procurorul este cel care execută măsurile de supraveghere tehnică.  Din dispoziţia 

procurorului, este posibil ca măsura să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători 

specializaţi din cadrul poliţiei ori de alte organe specializate ale statului.  Acelaşi text de lege impune 

obligaţii de colaborare în sarcina furnizorilor de servicii de telecomunicaţii, informatice sau financiare.  

Respectând regula proporţionalităţii, alin.(4) prevede obligativitatea ridicării măsurii în situaţia în care 

restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale nu se mai justifică în raport de împrejurările 

cauzei.Alineatul final al textului analizat reglementează o regulă cu valoare de principiu, impusă de 

necesitatea asigurării protecţiei drepturilor fundamentale la viaţă privată, precum şi la libertatea şi 

securitatea persoanei.  Potrivit Art.142 alin.(6), toate datele şi informaţiile rezultate din activitatea de 

supraveghere tehnică sunt confidenţiale şi se păstrează în condiţiile stricte prevăzute de lege.  Ca atare, 
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asemenea date şi informaţii care nu vor fi folosite în cauza penală nu pot fi aduse în nicio situaţie la 

cunoştinţa publicului. 

[Art.143] Textul de lege reglementează în detaliu procedura de consemnare a rezultatelor 

activităţilor efectuate care privesc fapta ce formează obiectul măsurii.  Respectarea acestei proceduri 

este esenţială, pentru că viciile de procedură care nu pot fi remediate pot conduce la excluderea probei. 

[Art.144] Astfel cum este reglementată de lege, procedura prelungirii duratei mandatului de 

supraveghere tehnică presupune că măsura poate fi prelungită pentru motive temeinice pentru perioade 

succesive de câte 30 de zile, fără a se putea depăşi o durată maximă de 120 de zile. 

[Art.145] Pentru a se pune de acord cu principiul enunţat de Art.8 din CEDO, textul Art.145 din 

NCPP prevede că, după încetarea măsurilor de supraveghere, procurorul informează în scris, în cel 

mult 10 zile, pe fiecare subiect al mandatului de măsura tehnică ce a fost luată în privinţa sa. 

[Art.146] Textul prevede principiul conservării suporturilor materiale la sediul instanţei 

competente, în locuri special amenajate, pe care fiecare instanţă va trebui să le constituie, respectiv, să 

angajeze personal specializat în acest scop. 

[Art.148] Elementele de noutate în ceea ce priveşte folosirea investigatorilor sub acoperire 

rezidă în posibilitatea - reglementată la Art.148 alin.(1) lit.a), şi consacrată şi la Art.139 alin.(4) - de a 

utiliza acest procedeu probatoriu în acele situaţii în care există suspiciuni rezonabile cu privire la 

pregătirea unei infracţiuni, precum și în extinderea sferei de aplicare a procedeului probatoriu. 

Pentru a nu intra în contradicție cu principiul constituţional al legalităţii incriminărilor, dat fiind că 

legislaţia penală consacră principiul neincriminării actelor pregătitoare, incriminate prin excepţie şi 

numai în mod expres în cazul unui număr foarte redus de infracţiuni.  Textul prevede că asemenea acte 

nu pot îndreptăţi dispunerea unui procedeu probatoriu de supraveghere decât în cazul existenţei unei 

suspiciuni rezonabile cu privire la punerea în executare a hotărârii de a se săvârşi vreuna din 

infracţiunile respective.  Notăm că, potrivit jurisprudenței Curții CEDO, o „suspiciune rezonabilă” 

presupune existența unor fapte sau informații de natură a convinge un observator obiectiv de 

posibilitatea ca persoana în cauză să fi săvârșit o infracțiune (CEDO, Fox, Campbell and Hartley c/. 

Marea Britanie, 3.08.1990, par.32).  Din perspectiva extinderii sferei de aplicare a incriminării, 

observăm că textul de lege nu mai vorbește despre „alte infracțiuni grave”, precum Art.2241 CPP, ci 

despre infracțiuni pentru care pedeapsa prevăzută de lege este închisoarea de 7 ani sau mai mare, 

intrând în sfera de aplicare a normei un număr semnificativ de infracțiuni din NCP. 

[Art.150] Constatarea unei infracţiuni de corupţie sau a încheierii unei convenţii reprezintă o 

instituţie preluată cu modificări și completări din Legea nr.78/2000 în NCPP, al cărei scop este de a 

permite strângerea probelor privind săvârşirea unor infracţiuni.  În acest sens, legiuitorul NCP a 

reglementat o procedură ex parte, în care judecătorul de drepturi şi libertăţi dispune asupra măsurii, cu 

respectarea testului de necesitate, astfel cum a fost consacrat de jurisprudenţa Curţii CEDO, la cererea 

procurorului şi în lipsa apărării.  Practic, noul procedeu probatoriu permite procurorului, cu 

încuviinţarea judecătorului de drepturi şi libertăţi, să folosească informatori şi, respectiv, „agenţi 

provocatori” alţii decât investigatorii sub acoperire, în scopul adunării de probe privind săvârşirea 

infracţiunilor enumerate la alin.(1) lit.a). (în principiu, infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa 

închisorii mai mare de 7 ani, infracţiuni de corupţie şi infracţiuni grave, în general, asociate 

criminalităţii organizate, precum traficul de narcotice ori persoane, spălarea de bani etc.).  Remarcăm 
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că sfera de aplicare a procedeului reglementat de Art.150 NCPP este mai largă decât cea din 

reglementarea actuală, Art.261 din Legea nr.78/2000 aplicându-se doar în materia infracțiunilor de 

corupție. 

Principiul reglementării este unul corect, acceptat de Curtea CEDO (Teixeira de Castro366, Edwards & 

Lewis c. Marea Britanie367, Jasper368, Davis, Johnson and Rowe369), care a arătat că dreptul esenţial al 

apărării de a avea acces la toate probele relevante nu este absolut şi, în cauzele penale, poate exista un 

interes justificat, cum ar fi securitatea naţională sau necesitatea protecţiei martorilor ameninţaţi sau 

vulnerabili, sau nevoia de a asigura secretul metodelor şi procedeelor investigative, care prevalează 

asupra drepturilor apărării.  Totuşi, o asemenea măsură restrictivă a dreptului la apărare este admisibilă 

numai cu respectarea strictă a dispoziţiilor Art.6 par.(1) (testul de necesitate), astfel cum și textul de 

lege prevede.  Mai mult, pentru a asigura realizarea dreptului la un proces echitabil, măsura restrictivă 

de drepturi trebuie să fie suficient contrabalansată de procedura în faţa organelor judiciare, în 

ansamblul său (Edwards & Lewis c. Marea Britanie, 27.10.2004)370.  Privitor la dispozițiile Art.150 

alin.(4) și (5), care prevăd că activitatea persoanei care participă la realizarea procedeului probatoriu 

nu constituie provocare și, respectiv, reglementează posibilitatea audierii ca martor a persoanei care a 

pus în executare măsura, numai dacă organele judiciare apreciază acest lucru necesar, trimitem la 

jurisprudenţa Curţii CEDO, care a reținut, în cauza Edwards & Lewis c/ Marii Britanii371, că existența 

provocării este o stare de fapt ce trebuie analizată strict de către judecătorul naţional. 

[Art.151] Livrarea supravegheată reglementată de Art.151 reprezintă de asemenea un procedeu 

probator preluat din legislația specială (Legea nr.39/2003), a cărui sferă de aplicare a fost extinsă, 

similar dispozițiilor Art.148 și Art.150.  Acesta poate fi utilizat în scopul strângerii probelor necesare 

pentru descoperirea sau dovedirea infracţiunilor săvârşite în legătură cu livrarea de transporturi ilegale 

ori suspecte. 

[Art.152] Art.152 NCPP introduce posibilitatea identificării abonatului, proprietarului sau 

utilizatorului unui sistem de telecomunicaţii ori a unui punct de acces la un sistem informatic .  

[Art.153] Similar instituţiilor reglementate la Art.150, Art.151 şi Art.152, remarcăm şi 

procedeul probatoriu al obţinerii listei convorbirilor telefonice. 

(ii). Conservarea datelor informatice sau provenite din sisteme de 

telecomunicaţii 

[Titlul IV, Capitolul V, Art.154-155] NCPP reglementează instituţia conservării rapide a 

datelor informatice, a datelor referitoare la traficul informaţional sau a celor provenite din sisteme de 

telecomunicaţii, satisfăcând prevederile Art.16 şi Art.17 din Convenţia Europeană asupra criminalităţii 

cibernetice, reglementând un procedeu rapid, de natură să eficientizeze lupta împotriva infracţiunilor 

informatice sau a pornografiei infantile comise prin intermediul internetului.  Instituția există în 

                                                      
366 Curtea CEDO, Hotărârea din 9 iunie 1998,  Teixeira de Castro c/ Portugalia. 
367 Curtea CEDO, Hotărârea din 27 octombrie 2004, Edwars, Lewis ș.a.  c/ Marea Britanie. 
368 Curtea CEDO, Hotărârea din 16 februarie 2000, Jasper c/ Marea Britanie. 
369 Curtea CEDO, Hotărârea din 16 februarie 2000, Johnson and Rowe c/ Marea Britanie. 
370 Par.46, pct.2, lit. B 
371 Par.46, pct.2, lit. B 
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reglementarea actuală în Legea nr.161/2003, dar are o sferă de aplicare mai restrânsă decât cea din 

NCPP, în sensul că potrivit Art.54 din actul normativ menționat, măsura poate fi dispusă dacă există 

date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni prin intermediul 

sistemelor informatice, în vreme ce în conformitate cu NCPP, măsura poate fi dispusă „dacă există o 

suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni”, de orice natură.  De 

asemenea, remarcăm, sub aspectul redactării textului de lege, referința la identificarea suspectului sau 

inculpatului (alin.(1)), în raport de dispozițiile Art.77 și, respectiv, Art.82 NCPP, potrivit cărora 

persoana care dobândește calitatea de suspect ori inculpat este deja identificată. 

(iii). Percheziţia 

[Titlul IV, Capitolul VI, Art.156-171] Noua reglementare introduce dispoziţii detaliate în 

materia procedeului probatoriu al percheziţiei, în funcţie de natura acesteia: domiciliară, corporală, 

informatică sau a unui vehicul. 

[Impact]  Impactul noilor reglementări în materie va fi în principal unul legal, ce se va 

traduce în calitatea actului de justiţie, prin prisma legalităţii probatoriului astfel obţinut. 

[Art.156] Spre deosebire de reglementarea actuală (Art.96 şi urm. CPP), care prevede numai trei 

forme de percheziţie: domiciliară, corporală şi, respectiv, asupra vehiculului (Art.100), NCPP 

reglementează expres percheziţia informatică, o activitate deja prezentă în practica organelor de 

urmărire penală, reglementată în legislația specială în materia infracțiunilor informatice (Art.56 din 

Legea nr.161/2003), dar care dobândește aplicabilitate generală ca procedeu probatoriu în sistemul 

NCPP.  Ca element de noutate, remarcăm prevederea expresă a principiului că percheziţia se 

efectuează cu respectarea demnităţii, fără a reprezenta o ingerinţa disproporţionată în viaţa privată 

(alin.(2)). 

[Art.157] Cu privire la percheziţia domiciliară, NCPP aduce modificări actualei reglementări 

(Art.100 alin.(3) CPP) care prevede două cazuri alternative în care aceasta poate fi dispusă, textul fiind 

reformulat astfel:  (i) s-a prevăzut suplimentar condiţia existenţei unei suspiciuni rezonabile cu privire 

la săvârşirea unei infracţiuni, ori cu privire la deţinerea unor obiecte sau înscrisuri ce fac obiectul unei 

infracţiuni;  (ii) s-a renunţat la condiţia ca o persoană să tăgăduiască existenţa sau deţinerea unui 

obiect, ori înscris (prevăzându-se că este suficient să existe o suspiciune rezonabilă privind deţinerea 

unui asemenea obiect, ori înscris);  (iii) celor două condiţii  li s-a adăugat condiţia cumulativă ca 

percheziţia să poată conduce la descoperirea şi strângerea probelor cu privire la această infracţiune, la 

conservarea urmelor, infracţiunii sau la prinderea suspectului ori inculpatului;  (iv) a fost definit 

domiciliul ca fiind o locuinţă sau orice spaţiu care este folosit de o persoană fizică sau juridică sau 

aparţine acesteia. 

[Art.158] Noutăţile relevante în materia procedurii de emitere a mandatului de percheziţie 

domiciliară pot fi rezumate după cum urmează:  (i) în cazul în care în timpul efectuării percheziţiei se 

constată că au fost transferate probe, date sau că persoanele căutate s-au ascuns în locuri învecinate se 

extinde valabilitatea mandatului de percheziţie, în condiţiile legii şi pentru aceste locuri şi se continuă 

percheziţia cu încuviinţarea procurorului (Art.158 alin.(3));  (ii) în cursul judecăţii instanţa, din oficiu 

sau la cererea procurorului, poate dispune efectuarea unei percheziţii în vederea punerii în executare a 

mandatului de arestare preventivă a inculpatului, precum şi în cazul în care există suspiciuni rezonabile 
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că în locul unde se solicit efectuarea percheziţiei există mijloace material de probe ce au legătură cu 

infracţiunea ce face obiectul cauzei. 

[Art.159] Potrivit noilor dispoziţii legale, pe durata efectuării percheziţiei organele judiciare pot 

restricţiona libertatea de mişcare a persoanelor prezente sau accesul altor persoane în locul unde se 

efectuează percheziţia.  De asemenea, în cazul extinderii percheziţiei în locuinţele învecinate, vor fi 

înştiinţate persoanele din aceste spaţii cu privire la această extindere.  Mai mult, înainte de începerea 

percheziţiei organele judiciare solicită predarea de bună voie a persoanelor sau a obiectelor căutate 

(Art.159 alin.(8)), iar persoanelor ce urmează a fi percheziţionate li se aduce la cunoştinţă că au dreptul 

că la efectuarea percheziţiei să participe un avocat.  În măsura în care persoana supusă percheziţiei 

înţelege să exercite acest drept, este amânată începerea percheziţiei până la sosirea acesteia, dar nu mai 

mult de 2 ore de la momentul în care a fost comunicat acest drept şi se iau măsuri de conservare a 

locului ce urmează a fi percheziţionat.  Prin excepţie, în cazul în care se impune efectuarea de urgenţă 

a percheziţiei, ori când avocatul nu poate fi contactat, percheziţia poate începe şi înainte de expirarea 

celor 2 ore (alin.(9)).  De asemenea, persoanei percheziţionate i se permite să fie asistată ori 

reprezentată de o persoană de încredere. 

Cazurile în care este permisă începerea percheziţiei fără prezentarea mandatului, precum şi în care este 

permisă pătrunderea forţată în spaţiul percheziţionat, precum şi situaţiile în care este necesară şi 

suficientă prezenţa martorului asistent sunt expres şi limitativ prevăzute de lege.  Organul judiciar care 

efectuează percheziţia este obligat să evite daunele nejustificate şi să se limiteze la ridicarea numai 

obiectelor şi înscrisurilor care au legătură cu fapta ce face obiectul cauzei.  Cu ocazia percheziţie se 

ridică întotdeauna înscrisurile sau obiectelor a căror circulaţie este interzisă sau în privinţa există 

suspiciunea că pot avea legătură cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărirea penală se pune din 

oficiu.  Noua reglementare reformulează condiţia prevăzută de Art.100 alin.(1) din actualul CPP, care 

se referă la cazul când o persoană căreia i s-a cerut să predea un obiect sau înscris tăgăduieşte existenţa 

sau deţinerea acestora.  Conform alin.(8) al aceluiaşi textînainte de începerea percheziţiei, organul 

judiciar este obligat să solicite predarea de bună voie a persoanelor sau obiectelor căutate, iar în caz de 

conformare percheziţia nu se mai efectuează. 

[Art.165-166] Cu privire la percheziţia corporală, diferit de actualul CPP (Art.106), care 

reglementează efectuarea percheziţiei corporale într-un singur text, printr-o normă de trimitere la 

dispoziţiile generale privind procedura percheziţiei, NCPP aduce următoarele elemente de noutate: 

defineşte percheziţia corporală, cu referire la activităţile concrete care trebuie efectuate pentru a duce 

la îndeplinire măsura (alin.(1)); prevede cazurile şi condiţiile în care se recurge la percheziţia 

corporală, respectiv atunci când există o suspiciune rezonabilă că prin efectuarea ei se vor descoperi 

urme ale infracţiunii, corpuri delicte, ori alte obiecte ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului 

în cauză (alin.(2));  extinde competenţa de a efectua percheziţia corporală care, în reglementarea 

actuală, revine numai organelor judiciare, pentru a include orice autoritate cu atribuţii în asigurarea 

ordinii şi securităţii publice (alin.(2)). 

De asemenea, se prevede expres condiţia ca organul judiciar trebuie să ia măsuri ca percheziţia 

corporală să fie efectuată cu respectarea dreptului la integritate de o persoană de acelaşi sex.  Înainte 

de începerea percheziţiei, urmează a se solicita persoanei predarea de bună voie a obiectelor căutate, 

iar, în cazul predării, percheziţia nu se mai efectuează, exceptând cazul când se consideră util să se 

caute alte obiecte sau urme. 
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[Art.167] În ceea ce priveşte percheziţionarea vehiculului, noutatea reglementării constă în 

definirea percheziţiei unui vehicul ca fiind aceea care presupune examinarea exteriorului, ori 

interiorului unui vehicul sau a unui alt mijloc de transport, ori a componentelor acestora şi că ea se 

poate efectua nu numai de către organele judiciare ci şi de către orice autoritate cu atribuţii în 

asigurarea ordinii şi securităţii publice, când există o suspiciune rezonabilă că vor fi descoperite urme, 

corpuri delicte, ori alte obiecte relevante pentru aflarea adevărului. 

[Art.168-169] Dispoziţiile Art.168 şi Art.169 din NCPP sunt consacrate procedeului probatoriu al 

percheziţiei informatice, instituţie care, în prezent, este reglementată în materia infracțiunilor 

informatice (Art.56 din Legea nr.161/2003), dar care dobândește aplicabilitate generală ca procedeu 

probatoriu în sistemul NCPP. 

Textul oferă o definiţie legală a procedeului probatoriu (alin.(1)), în raport de scopul urmărit, anume, 

acela de cercetare, descoperire, identificare şi strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau 

suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice şi proceduri 

adecvate, de natură să asigure integritatea informaţiilor conţinute de acestea. 

Competenţa de a dispune această nouă formă de percheziţie revine judecătorului de drepturi şi libertăţi 

în cazurile în care,pentru descoperirea şi strângerea probelor, este necesară verificarea unui sistem 

informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.  Procedura obţinerii autorizaţiei de 

percheziţie este una ex parte, care se derulează în camera de consiliu, cu participarea procurorului.  

Procurorul are dreptul de a solicita completarea autorizaţiei iniţiale, post factum, în situaţiile în care cu 

ocazia percheziţiei unui sistem informatic sau unui suport de stocare a datelor informatice se constată 

că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare şi sunt 

accesibile din sistemul sau suportul iniţial. 

Pentru asigurarea integrităţii datelor stocate pe obiectele ridicate procurorul dispune efectuarea de 

copii cu mijloace tehnice şi proceduri adecvate pentru a se asigura integritatea informaţiilor.  Se 

prevede, în scopul protejării drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor, posibilitatea efectuării 

de copii, din dispoziţia procurorului, în cazul în care ridicarea obiectelor care conţin date informatice 

ar afecta grav desfăşurarea activităţii persoanelor care deţin aceste obiecte.  Percheziţia unui sistem 

informatic sau a unui suport de stocare se efectuează, atunci când este posibil, în prezenţa suspectului, 

ori a inculpatului sau a unui reprezentant al acestuia ori a unui martor. Suspectul sau inculpatul pot 

solicita însă ca percheziţia să fie efectuată şi în lipsa lor, caz în care prezenţa unui martor este 

obligatorie.  Ducerea la îndeplinire a măsurii se efectuează de către organul de urmărire penală indicat 

de către procuror în cererea adresată către instanţă. 

Pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale, organul de urmărire penală este obligat să ia 

măsuri ca percheziţia să fie efectuată fără ca faptele şi împrejurările din viaţa personală a celui cu 

privire la care se efectuează percheziţia să devină, în mod nejustificat, publice.  Din aceleaşi motive, 

datele informatice cu caracter secret identificate cu ocazia percheziţiei se păstrează în condiţiile legii. 

[Art.170] În ceea ce priveşte predarea obiectelor sau înscrisurilor, diferit de reglementarea din 

actualul CPP (Art.97), NCPP prevede că ridicarea unui obiect ori a unui înscris se face, în cursul 

urmăririi penale, cu aprobarea judecătorului de drepturi şi libertăţi, iar în cursul judecăţii din dispoziţia 

instanţei de judecată atunci când există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea 

unei infracţiuni şi sunt temeiuri de a se crede că acestea pot servi ca mijloc de probă.  În aceleaşi 
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condiţii organul de urmărire penală sau instanţa poate dispune ca orice persoană fizică sau juridică de 

pe teritoriul României să comunice datele informatice aflate în posesia sau sub controlul său şi care 

sunt stocate într-un sistem informatic, ori pe un suport de stocare informatic, şi ca orice furnizor de 

servicii informatice care prestează pe teritoriul României să comunice datele aflate în posesia sau 

controlul său referitoare la abonaţi, utilizatori şi la astfel de servicii (alin.(2)). 

Textul (alin.(3)) oferă o definiţie legală conceptului de „date referitoare la abonaţi sau utilizatori”, care 

permit identificarea comunicării, dar nu şi a mesajului transmis, scop în care este necesar a se recurge 

la un alt procedeu probatoriu, respectiv, cel reglementat la Art.139 din NCPP. 

(iv). Expertiza 

[Titlul IV, Capitolul VII, Art.172-191] Reglementarea expertizelor în NCPP are în vedere 

necesitatea administrării cu celeritate a probatoriului, dar şi importanţa acestui procedeu probatoriu, cu 

un înalt grad de specializare tehnico-ştiinţifică, în economia procesului penal.  Sunt astfel reglementate 

în detaliu tipurile de expertize ce pot fi administrate în procesul penal, precum şi procedura efectuării 

acestora. 

Materia a fost regândită, renunţându-se la instituţiile constatării tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, 

reglementate de actualul CPP (Art.112-115).  Au fost extinse şi perfecţionate noi forme de expertiză 

cum sunt cea toxicologică şi genetic judiciară, precum şi noi modalităţi de examinare ştiinţifice cum 

este examinarea medico-legală a persoanei şi examinarea fizică a persoanei, autopsia medico–legală, 

exhumarea şi autopsia medico–legală a fetusului sau a nou născutului. 

[Impact] Noua reglementare va conduce, în opinia noastră, la o creştere a calităţii actului de 

justiţie penală.  De asemenea, estimăm necesitatea de a asigura sumele necesare pentru pregătirea 

personalului de specialitate, a judecătorilor şi procurorilor, în considerarea elementelor de noutate 

semnificative introduse de NCPP şi care trebuie cunoscute şi aplicate în mod corect şi complet în 

practică.  Notăm că, similar situaţiei actuale, statul va trebui să avanseze sumele necesare efectuării 

expertizelor în cauzele penale. 

[Art.172] NCPP suplimentează reglementarea actuală în ce priveşte cazurile în care se recurge la 

expertiză, prevăzându-se că aceasta se dispune atunci când este necesară opinia unui expert pentru 

constatarea, clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea 

adevărului în cauză. 

Pe lângă experţii oficiali şi medico-legali s-a prevăzut că expertiza poate fi efectuată de experţi 

independenţi autorizaţi din ţară sau din străinătate şi de specialişti care funcţionează în cadrul 

organelor judiciare şi care sunt asimilaţi experţilor oficiali. 

Totodată, a fost introdusă şi instituţia luării opiniei unor specialişti în domeniile strict specializate 

atunci când organul de urmărire penală sau instanţa consideră că pentru înţelegerea probelor sunt 

necesare cunoştinţe specific sau alte asemenea cunoştinţe, situaţie în care specialiştii vor fi audiaţi 

potrivit dispoziţiilor referitoare la ascultarea martorilor. 

[Art.175] În materia drepturilor expertului, a fost prevăzută posibilitatea expertului desemnat de 

a refuza să efectueze expertiza, pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza depunerea 

mărturiei şi a fost introdus în mod expres dreptul expertului de a beneficia de măsuri de protecţie 

identice cu cele prevăzute pentru martorul ameninţat. 
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[Art.176] Au fost prevăzute cazurile concrete în care expertul poate fi înlocuit (în caz de refuz 

sau când nu finalizează nejustificat raportul până la termenul fixat;  când se abţine sau este recuzat, ori 

când se află în imposibilitate obiectivă de a efectua expertiza). 

[Art.179] Audierea expertului în cursul urmăririi penale sau judecăţii, în calitate de martor, 

reprezintă o instituţie nouă, la care se poate recurge la cererea procurorului, a părţilor, a subiecţilor 

procesuali principali sau din oficiu, atunci când organul judiciar apreciază că audierea este necesară 

pentru lămurirea constatărilor sau concluziilor expertului. 

[Art.181] Cazurile în care se dispune efectuarea unei noi expertize au fost reformulate şi 

clarificate în scopul evitării problemelor constatate în practică în cazul efectuării mai multor expertize 

în aceeaşi cauză, cu implicaţii asupra duratei procedurilor şi costurilor avansate de stat. 

[Art.184] În noua reglementare, expertiza medico-legală psihiatrică obligatorie a fost regândită 

şi a fost extinsă sfera  cazurilor în care aceasta poate fi dispusă.  De asemenea, NCPP reglementează 

detaliat o procedură riguroasă de efectuare a expertizei medico–legale psihiatrice obligatorii, în scopul 

de a pune de acord prevederile legislaţiei noastre în materie cu dispoziţiile CEDO, în interpretarea 

obligatorie dată de Curtea CEDO, dar şi ca parte a unui demers de armonizare cu legislaţia procesual-

penală din statele UE372. 

[Art.185] Un element de noutate este reprezentat de reglementarea autopsiei medico-legale, 

expertiză care se dispune de către organul de urmărire penală sau de către instanţa de judecată în caz 

de moarte violentă, ori suspectă de a fi violentă, sau când cauza morţii este necunoscută, sau există 

suspiciuni rezonabile că decesul a fost cauzat direct sau indirect printr-o infracţiune, ori în legătură cu 

comiterea unei infracţiuni.  Un alt caz special de dispunere şi efectuare a unei autopsii  medico–legale 

este cel în care decesul s-a produs în perioada în care persoana se afla în custodia poliţiei, a 

administraţiei naţionale a penitenciarelor, în timpul internării medicale nevoluntare sau în cazul 

oricărui deces care ridică suspiciunea nerespectării dreptului omului, a aplicării torturii sau a oricărui 

tratament inuman, situaţii în care procurorul dispune de îndată efectuarea autopsiei medico-legale.  

Totodată, s-a prevăzut şi obligaţia organului de urmărire penală de a încunoştinţa un membru al 

familiei despre data autopsiei şi dreptul de a desemna un expert independent autorizat care să asiste la 

efectuarea autopsiei.  Aceste prevederi sunt de natură să asigure conformitatea cu legislaţia europeană 

a drepturilor omului. 

[Art.186] În vederea stabilirii felului şi cauzei morţii, a identificării cadavrului, sau pentru 

stabilirea oricăror elemente necesare soluţionării cauzei, NCPP a prevăzut şi reglementat o nouă 

expertiză constând în exhumarea pe care o poate dispune procurorul sau instanţa de judecată şi care se 

efectuează în prezenţa organului de urmărire penală, potrivit procedurii pentru autopsia medico-legală. 

[Art.187] Autopsia medico-legală a fetusului sau a nou născutului reprezintă o de asemenea o 

modalitate de expertiză introdusă prin NCPP, ca o formă specială a autopsiei medico-legale. 

[Art.188] Expertiza toxicologică reprezintă o instituţie nou-introdusă de actul normativ, la care 

se poate recurge atunci când există o suspiciune la cauza intoxicaţiei unei persoane. 

                                                      
372 A se vedea și infra, Cap.B, secțiunea II.B.4. („Drept Comparat Procesual Penal”). 
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[Art.189] O noutate a reglementării o reprezintă examinarea medico-legală a persoanei în 

vederea constatării urmelor şi a consecinţelor unei infracţiuni de violenţă, în principiu.  Privitor la 

modalitatea examinării, Art.189 face trimitere la prevederile legii speciale, prevăzând că, de regulă, 

constatarea leziunilor traumatice se efectuează printr-o examinare fizică a persoanei vătămate.  În 

situaţia în care nu este posibilă sau necesară examinarea fizică, expertiza se realizează în baza 

documentaţiei medicale care este pusă la dispoziţia expertului. 

[Art.190] O nouă formă de expertiză prevăzută de NCPP este şi examinarea fizică a unei 

persoane, care constă în examinarea externă şi internă a corpului acesteia, precum şi prelevarea de 

mostre biologice.  Potrivit legii, aceasta se poate efectua fie pe baza consimţământului scris al 

persoanei, exprimat în prealabil la solicitarea organelor de urmărire penală, fie în lipsa acestuia, caz în 

care măsura se dispune numai de judecătorul de drepturi şi libertăţi la cererea motivată a procurorului, 

atunci când această măsură este necesară, pentru stabilirea unor fapte şi împrejurări care să asigure 

buna desfăşurarea a urmăririi penale, ori pentru a se determina ori conserva urmele sau consecinţele 

infracţiunii. 

[Art.191] Expertiza genetic-judiciară este o altă formă nouă de expertiză introdusă prin NCPP, 

care se dispune cu aprobarea judecătorului de drepturi şi libertăţi, de către organul de urmărire penală, 

prin ordonanţă, sau de către instanţă, în cursul judecăţii, prin încheiere, cu privire la probele biologice 

recoltate de la persoane, sau orice alte probe care au fost găsite sau ridicate cu precizarea că materialul 

biologic prelevat poate fi folosit numai la identificarea profilului genetic judiciar, iar datele obţinute ca 

urmare a expertizei constituie date personale şi sunt protejate conform legii. 

(v). Cercetarea locului faptei şi reconstituirea 

[Titlul IV, Capitolul VIII, Art.192-195] Capitolul VIII al Titlului IV din NCPP este dedicat 

procedeelor probatorii ale cercetării la faţa locului şi reconstituirii. 

[Impact]  Noua reglementare aduce clarificări şi completări de natură să faciliteze 

administrarea probatoriului, al căror impact este, în general, unul instituţional.  Costuri suplimentare 

pot fi asociate bazei materiale necesare pentru recurgerea la aceste procedee probatorii, care pot fi 

dispuse, în noua reglementare, în cazuri mai numeroase în raport de cea anterioară. 

[Art.192] Textul de lege conţine o reglementare mai acoperitoare şi mai precisă a cazurilor în 

care se poate dispune cercetarea locului faptei, în raport de prevederile Art.130 din actualul CPP, 

conferind o mai mare libertate de apreciere organelor judiciare în recurgerea la acest procedeu 

probatoriu. 

[Art.193] În ceea ce priveşte reconstituirea, elementul de noutate constă în faptul că ori de câte 

ori declaraţiile martorilor sau ale părţilor referitor la activităţile sau situaţiile ce se impun a fi 

reconstituite sunt diferite, reconstituirea trebuie efectuată separate, pentru fiecare variantă a 

desfăşurării faptei descrisă de aceştia (alin.(2)). 

[Art.194] Organul de urmărire penală sau instanţa, când consideră necesar, poate dispune 

prezenţa medicului legist sau oricăror persoane la cercetarea locului faptei sau la reconstituire.  Se 

reglementează astfel posibilitatea expresă a colaborării cu personal calificat, tehnico-ştiinţific, în 

cadrul anchetei penale. 



 

726 
 

(vi). Fotografierea şi luarea amprentelor suspectului, inculpatului sau ale altor 

persoane 

[Titlul IV, Capitolul IX, Art.196] NCPP a reevaluat importanţa probatorie a operaţiunilor 

criminalistice ale fotografierii şi amprentării, optând să le reglementeze distinct.  Legea dă astfel 

posibilitatea de a se recurge la fotografierea şi amprentarea suspectului, inculpatului sau oricărei alte 

persoane, chiar fără consimţământul acestora, atunci când există o suspiciune că ele au legătură cu 

fapta comisă sau că au fost prezente la locul faptei.  S-a prevăzut de asemenea posibilitatea organelor 

de urmărire penală de a autoriza să se dea publicităţii fotografia unei persoane, atunci când măsura este 

necesară pentru bunul mers al anchetei penale.  Pentru creşterea operativităţii urmăririi penale, au fost 

reglementată posibilitatea amprentării în scop de identificare a persoanelor prezente la locul comiterii 

faptei sau care au legătură cu aceasta, precum şi a fotografierii acestora. 

[Impact] Estimăm că impactul noilor dispoziţii se va traduce într-o optimizare a actelor de 

urmărire penală, cu posibilitatea conturării mai rapide a cercului de suspecţi (inclusiv prin excluderea 

unor persoane), conducând în ansamblu la o îmbunătăţire a calităţii actelor de urmărire penală şi 

implicit ale actelor de justiţie penală. 

4.1.(m). Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale 

[Titlul V, Art.202-256] Dispoziţiile NCPP condensează şi îmbogăţesc, la nivel de sistematizare şi 

formulare, prevederile Art.136 şi Art.143 din CPP.  Observăm că noile dispoziţii sunt în general mai 

restrictive din perspectiva drepturilor şi garanţiilor de procedură decât prevederile CPP.  Au fost de 

asemenea regândite unele măsuri preventive mai puţin restrictive din actuala reglementare (de 

exemplu, obligaţia de a nu părăsi localitatea ori ţara), care au fost reluate nu ca măsuri de sine-

stătătoare, ci sub forma condiţiilor de aplicare a unor alte măsuri preventive (controlul judiciar, 

controlul judiciar pe cauţiune). 

[Impact] Noile reglementări în materia măsurilor preventive şi a celorlalte măsuri procesuale 

vor avea un impact legal.  În același timp, în considerarea modificării competenţei de a dispune în 

asupra măsurilor preventive, noile dispoziţii vor avea un impact şi asupra resurselor umane şi 

financiare, sens în care credem că va apărea necesitatea de a redefini structura posturilor în cadrul 

instanțelor judecătorești, atât prin prisma noilor funcții judiciare (în special, judecătorul de drepturi și 

libertăți), cât și a personalului auxiliar, corelat cu evaluarea costurilor corelative, ceea ce urmează a se 

realiza în etapele ulterioare ale executării Contractului.  Pentru completa şi corecta cunoaştere, 

înţelegere, interpretare şi aplicare a noilor dispoziţii legale, este oportună perfecţionarea pregătirii 

profesionale a poliţiei judiciare, a procurorilor, judecătorilor şi personalului auxiliar. 

(i). Măsurile preventive 

(a) Secţiunea 1 „Dispoziţii generale” 

[Art.202-208] Secţiunea 1 a Capitolului I conţine dispoziţiile generale care constituie dreptul 

comun în materia măsurilor preventive în NCPP.  Ca tehnică legislativă, remarcăm faptul că nu se mai 

reia în cadrul acestei secţiuni chestiunea dreptului de a fi asistat de apărător, ca dimensiune a dreptului 

la apărare, spre deosebire de actuala legislaţie, care conţine prevederi exprese în acest sens.  Aceasta 
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nu înseamnă însă că în cadrul acestor proceduri nu se va asigura însă asistenţa juridică, fiind aplicabile 

dispoziţiile Art.88-96 din NCPP373 în materia drepturilor apărătorului. 

[Art.202] Pentru luarea măsurilor preventive este necesar să existe probe şi indicii 

temeinice din care să rezulte suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune. 

Dincolo de discuţiile preluate din jurisprudenţa Curţii CEDO referitoare la noţiunile de „indicii 

temeinice” şi, respectiv, de „suspiciuni rezonabile”, observam că, spre deosebire de reglementarea 

actuală, în noua reglementare se impune existenţa unor „probe şi indicii temeinice” pentru luarea 

oricăror măsuri preventive.  Textul nu este alternativ, organul judiciar nu poate opta între probe sau 

indicii, ci trebuie îndeplinite ambele cerinţe simultan. 

Ca şi element de noutate, ori de câte ori organul judiciar constată apariţia ori existenţa unei cauze de 

împiedicare a acţiunii penale, acesta are obligaţia de a dispune respingerea  măsurii preventive.  Textul 

este imperativ, indiferent dacă e vorba de luarea, confirmarea, prelungirea ori menţinerea unei astfel de 

măsuri. 

Alin.(3) al textului de lege menţionat statuează că măsura preventivă avută în vedere de organul 

judiciar trebuie să fie proporţională cu gravitatea acuzaţiei.  Este de remarcat că se reia vechea 

menţiune referitoare la necesitatea realizării scopului urmărit prin dispunerea măsurii (Art.136 din 

CPP).  În lipsa unei prevederi exprese în NCPP, măsurile preventive pot fi luate şi dacă pedeapsa 

închisorii este alternativă cu amenda penală. 

Alin.(4) enumeră efectiv felul măsurilor preventive, aici intervenind prevederi noi, în sensul că nu mai 

există măsura obligării de a nu părăsi ţara sau localitatea, dar este introdus arestul la domiciliu (preluat 

din legislaţiile altor state europene).  Fiecare măsură preventivă în parte va fi analizată separat în cele 

ce urmează. 

[Art.203] Art.203 din NCPP acordă procurorului posibilitatea să dispună asupra unor măsuri 

preventive restrictive, nu privative de drepturi, cu excepţia reţinerii (măsură privativă de drept). 

Altfel, reglementările anterioare sunt păstrate, dar într-o nouă terminologie şi făcând aplicarea 

dispoziţiilor referitoare la judecătorul de cameră preliminară şi la cel de drepturi şi libertăţi. 

Competenţa de soluţionare a oricăror cereri referitoare la măsurile preventive luate sau analizate în 

cursul urmăririi penale aparţine judecătorului de camera preliminară sau de drepturi şi libertăţi, după 

caz.  Competenţa nu este alternativă, ci diferă după cum este vorba de suspect sau inculpat ori în 

funcţie de natura măsurii preventive.  Ca şi în reglementarea precedentă, actul procurorului este 

ordonanţa, iar al judecătorului încheierea, ambele acte motivate.  Pentru măsurile luate în cursul 

judecăţii, doar instanţa este competentă să se pronunţe. 

[Art.204] Reglementări speciale au fost introduse cu precădere în materia contestaţiilor la 

măsurile preventive.  Dincolo de diferenţele de regim juridic generate de procedurile din camera 

preliminară şi, respectiv, cele din cursul judecăţii sau urmăririi penale, se remarcă majorarea 

termenelor de soluţionare a contestaţiilor, de la 3 zile, cum prevede actualul CPP, la 5 zile în noul act 

                                                      
373 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1(j). 
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normativ.  Cu excepţia cazului în care se atacă măsura reţinerii, în cazul contestaţiilor (denumite 

anterior „plângeri”) termenul de depunere s-a majorat de la 24 la 48 de ore. 

Prevederile Art.204 alin.(8) instituie obligaţia organului judiciar de a asigura asistenţa juridică în 

condiţiile legii, la cerere ori din oficiu.  Obligaţia organului judiciar este imperativă şi este însoţită de 

dreptul corelativ al suspectului sau inculpatului de a beneficia de toate garanţiile procesuale.  Ca în 

orice procedură în materie penală, prezenţa procurorului este obligatorie (alin.(9) al textului de lege). 

Ca regula generală, prezenţa inculpatului ori, după caz, a suspectului, este obligatorie, cu excepţia 

cazurilor în care acesta se sustrage, este dispărut sau nu se prezintă din cauza stării de sănătate, a unui 

caz fortuit, forţă majoră sau stare de necesitate.  Eventualele contestaţii se soluţionează în absenţa 

inculpatului, dacă acesta lipseşte nejustificat (alin.(7)). 

[Art.205] În ceea ce priveşte organul ierarhic competent sa soluţioneze contestaţia, textul 

precizează că aceasta se depune la judecătorul care a soluţionat cererea şi se înaintează, conform 

procedurii reglementate de Art.342-348, judecătorului de cameră preliminară sau, prin analogie cu 

dispoziţiile Art.205, Art.204 alin.(6) şi (11), judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa 

superioară. 

În cazul ÎCCJ, prevederea este expresă, arătându-se că soluţionarea se face tot de către un judecător 

din cadrul acestei instanţe.  Nu se precizează că este necesar să fie un alt judecător, dar, din 

interpretarea dispoziţiilor Art.205 alin.(2), s-ar putea presupune iuris tantum că soluţionarea 

contestaţiei la măsura preventivă se face de un alt complet, textul nefăcând menţiune expresă, ci 

vorbind doar despre „completul competent”.  Dispoziţia se reia în alin.(6), dar cu privire doar la 

instanţele inferioare, altele decât ÎCCJ. 

Reglementari similare CPP sunt cuprinse în materia efectelor contestaţiei.  În toate cazurile, legiuitorul 

a optat pentru punerea în aplicare ori menţinerea, chiar vremelnică, a măsurilor preventive dispuse ori 

solicitate, inclusiv în cazul soluţionării contestaţiei depuse de procuror înainte de expirarea termenului 

la care expiră măsura.  Prevederea este imperativă pentru instanţa de judecată, dar nu este însoţită de 

vreo sancţiune. 

[Art.206] Cât privește căile de atac privind măsurile dispuse în timpul judecaţii,un element de 

diferenţiere față de reglementarea actuală constă în caracterul public al şedinţei în cadrul căreia se 

soluţionează contestaţiile în materia măsurilor preventive.  Per a contrario, contestaţiile, în celelalte 

cazuri, se judecă în şedinţă nepublică (sau în cameră de consiliu, în procedura camerei preliminare). 

[Art.207] O altă instituţie care a suferit modificări importante este verificarea măsurilor 

preventive după întocmirea actului de sesizare.  Verificarea se face exclusiv de către judecător, în 

camera preliminară, la fiecare 30 de zile şi nu mai târziu de 60 de zile în cursul judecăţii.  Art.207 din 

NCPP preia parţial dispoziţiile Art.3001 din actualul CPP, instituind astfel regula potrivit căreia în 

termen de 3 zile de la primirea dosarului, judecătorul trebuie să verifice din oficiu legalitatea şi 

temeinicia măsurii preventive.  Termenele stabilite în această materie sunt exacte şi se raportează la 

durata măsurii.  Ceea ce verifică judecătorul este persistenţa temeiurilor avute în vedere de organul 

judiciar competent, dar şi apariţia altora noi ori a unei stări de nelegalitate.  Controlul judecătorului 

este deci complex, fără a reprezenta însă un control pe fond al cauzei, cu privire la existenţa faptei şi a 

probatoriului. 
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Actualele dispoziţii ale Art.160b din actualul CPP au fost reluate în NCPP, judecătorul fiind obligat să 

verifice periodic, la intervale de 30 sau 60 de zile, după caz, temeinicia şi legalitatea măsurilor 

preventive. 

(b) Secţiunea a 2-a „Reţinerea” 

[Art.209-210] Ca primă măsură privativă de libertate, reţinerea a suferit unele modificări legislative 

în redactarea NCPP, şi ne referim aici, alături de rolul judecătorului de drepturi şi libertăţi, ca instituţie 

juridică nouă, și la o serie de reglementari referitoare la amprentare, la încunoştinţarea personală a 

avocatului şi la obligaţia organului de urmărire penală de a asigura confidenţialitatea convorbirilor 

dintre suspect sau inculpat şi avocatul său. 

[Art.209] Potrivit Art.209 din NCPP, condiţiile generale de luare a măsurii preventive a reţinerii 

sunt aceleaşi cu cele din vechea reglementare, atât în ceea ce priveşte termenul de la care începe să 

curgă durata măsurii, cât şi timpul strict necesar efectuării altor activităţi colaterale luării măsurii, cum 

ar fi conducerea la sediul poliţiei sau audierea suspectului.  Alin.(4) din textul menţionat 

reglementează şi ipoteza în care suspectul este adus în baza unui mandat legal emis, urmând ca durata 

acestui mandat să nu fie socotită în cursul termenului de reţinere. 

Alin.(7) conferă inculpatului sau suspectului dreptul de a-şi încunoştinţa personal avocatul ales, în 

vederea asigurării unui drept la apărare concret şi eficient.  În acelaşi registru se situează teza finală a 

alineatului menţionat, care stabileşte imperativ că persoanei cercetate nu i se poate interzice acest lucru 

decât pentru motive temeinice consemnate într-un proces verbal, al cărui conţinut consfinţeşte o 

situaţie preexistentă verificabilă. 

În acest context, avocatul are, la rândul său, obligaţia de a se prezenta în termen de două ore maxim, în 

caz contrar organul judiciar având posibilitatea legală să numească un apărător din oficiu.  În ambele 

cazuri însă, avocatul şi suspectul au dreptul sa discute în condiţii de confidenţialitate.  Prevederea este 

menită să asigure respectarea unor componente esenţiale ale dreptului la apărare, în lumina 

dispoziţiilor CEDO. 

Tot Art.209 reglementează şi modalitatea de atacare a ordonanţei de reţinere, în funcţie de organul 

judiciar emitent.  Pentru a da posibilitatea de a studia dosarul şi pentru aspectele administrative, legea 

prevede că propunerea de arestare se înaintează judecătorului de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 6 ore 

înainte de expirarea termenului de reţinere. 

[Art.210] Dispoziţiile Art.210 din NCPP, reluate aproape identic în cazul măsurii arestării 

preventive, garantează suspectului un drept la apărare efectiv, deoarece instituie în sarcina organului 

de urmărire penală atât obligaţia de a-i asigura acestuia posibilitatea de a lua legătura cu familia, cât şi 

obligaţia de a-i aduce la cunoştinţă, în limba pe care acesta o înţelege.  Ca o noutate, legiuitorul a 

menţionat expres că, în cazul în care cel reţinut este cetăţeanul altui stat sau membru al unei organizaţii 

umanitare străine, atunci acesta are dreptul de a informa oficiul consular, reprezentanţa diplomatică 

sau ambasada statului de origine. 

Alineatul ultim al Art.209 permite acuzatului să exercite personal aceste drepturi, exerciţiu ce nu poate 

fi întârziat mai mult de patru ore şi numai dacă această întârziere este justificată de nevoi excepţionale 

ale urmăririi penale. 
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(c) Secţiunea a 3-a „Controlul judiciar” 

[Art.211-215] O noutate majoră adusă de NCPP o constituie regândirea naturii juridice a măsurii 

controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune, în acord cu reglementările statelor din 

Uniunea Europeană şi a jurisprudenţei Curţii CEDO.  Aşa se explică faptul că, diferit de CPP, cele 

două măsuri au fost incluse în categoria măsurilor preventive, stabilindu-li-se şi locul lor în ierarhia 

graduală a severităţii restrângerii drepturilor persoanei, pe baza principiului proporţionalităţii fiecărei 

măsuri preventive cu gravitatea acuzaţiei şi a principiului necesităţii adecvării măsurii preventive la 

scopul urmărit prin dispunerea sa.  Diferenţa faţă de reglementarea actuală constă în faptul că CPP nu 

include cele două măsuri în categoria măsurilor preventive, ci ca măsuri alternative la măsura arestării 

preventive. 

[Impact] Impactul estimat al noilor reglementări în materie este legal.   

[Art.211] În ceea ce priveşte condiţiile generale care trebuie îndeplinite pentru luarea celor două 

măsuri, NCPP prevede că măsura controlului judiciar şi a controlului judiciar pe cauţiune se poate 

dispune în cursul urmăririi penale şi de către procuror, spre deosebire de reglementarea prevăzută de 

actualul CPP (Art.160 alin.(2)) lit.a) şi Art.160 alin.(4)), care prevede că liberarea provizorie sub 

control judiciar şi pe cauţiune se dispune, atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăţii, 

numai de către judecător (instanţa de judecată). 

[Art.212] Reglementarea din Art.212 prevede posibilitatea procurorului de a lua această măsură 

numai în mod excepţional în cazul unei nevoi urgente a urmăririi penale şi numai în mod provizoriu pe 

o durată de cel mult 5 zile, măsura urmând să fie supusă controlului a posteriori al judecătorului de 

drepturi şi libertăţi în camera de consiliu, care prin încheiere o poate confirma sau o poate revoca. 

[Art.213] Aspectul pozitiv al reglementării constă în prevederile clare şi riguroase privitoare la 

procedura luării măsurii controlului judiciar de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, care 

soluţionează propunerea procurorului în camera de consiliu, unde, pe baza verificării dosarului, cu 

citarea şi ascultarea inculpatului prezent, în prezenţa procurorului şi apărătorului, admite sau respinge 

motivat propunerea procurorului.  O altă noutatea este posibilitatea oferită aceluiaşi judecător de a 

dispune, tot prin încheiere, măsura controlului judiciar atunci când procurorul a propus, iar el a respins 

propunerea de arestare preventivă, de arest la domiciliu sau de luarea măsurii controlului judiciar pe 

cauţiune.  Tot nouă este şi posibilitatea măsurii controlului judiciar de către judecătorul de cameră 

preliminară, atunci când cauza se află în faţa sa. 

[Art.215] Referitor la conţinutul controlului judiciar, constând în obligaţiile pe care judecătorul 

trebuie să le impună inculpatului, obligatorii şi facultative, s-au prevăzut, pe lângă măsurile care se 

regăsesc în actualul CPP, şi unele obligaţii noi, cum sunt cele privind comunicarea periodică de 

informaţii relevante despre mijloacele de existenţă ale inculpatului lit.f), de a se supune unor măsuri de 

control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul dezintoxicării (lit. g), să nu emită cecuri 

(lit.k)).  O altă noutate este posibilitatea de a interzice inculpatului să părăsească ţara sau localitatea ca 

una dintre obligaţiile facultative prevăzute la Art.215 alin.(2) lit.a);  alin.(5) menţine reglementarea din 

actualul CPP; potrivit cu care asemenea interdicţii se pot lua ca măsuri preventive distincte. 

O reglementare nouă este şi cea care prevede posibilitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi, a 

judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată, de a dispune, la cererea procurorului 

ori din oficiu, înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării 
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preventive, atunci când se constată că inculpatul a încălcat cu rea credinţă obligaţiile care îi reveneau, 

sau când există suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune pentru care s-

a pus în mişcare acţiunea penală. 

O altă reglementare nouă este cea care prevede posibilitatea procurorului care a dispus în mod 

excepţional măsura controlului judiciar, precum şi a judecătorului de cameră preliminară, ori a 

instanţei de judecată, de a dispune, din oficiu sau la cererea motivată a inculpatului, impunerea unor 

noi obligaţii pentru inculpat, ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse iniţial, dacă apar motive 

temeinice care justifică aceasta.  Aceste situaţii se soluţionează de către judecătorul de drepturi şi 

libertăţi, în camera de consiliu, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii sau propunerii, pe baza 

verificării dosarului, în lipsa inculpatului şi a procurorului, care au dreptul să depună concluzii scrise 

care sunt prezentate judecătorului cu cel puţin 24 de ore înainte de expirarea termenului fixat pentru 

soluţionarea propunerii sau cererii (alin.(8)-(13) din textul analizat). 

Nouă este şi reglementarea care prevede că dacă în cursul urmăririi penale s-a impus inculpatului 

obligaţia de a nu depăşi o anumită limită teritorială fixată de organul judiciar (ori interdicţia de a părăsi 

ţara, ori o anumită localitate), judecătorul de drepturi şi libertăţi care a dispus măsura este obligat să 

verifice din oficiu, la fiecare 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat stabilirea acestei 

obligaţii şi, după caz, să dispună înlocuirea sau încetarea ei, prin încheiere, în camera de consiliu, în 

lipsa inculpatului şi a procurorului, care au dreptul să depună concluzii scrise, prezentate judecătorului 

de drepturi şi libertăţi cu cel puţin 3 zile înainte de expirarea termenului de verificare stabilit şi 

comunicat de acesta (alin.(14)-(15)). 

(d) Secţiunea a 4-a „Controlul judiciar pe cauţiune” 

[Art.216-217] Fără a reitera aici concluziile expuse imediat mai sus, în sub-secţiunea dedicată 

analizei controlului judiciar, analizăm în cele ce urmează elementele majore de noutate în această 

materie. 

[Impact] Alături de impactul legal pozitiv al acestei dispoziții care permite luarea unor măsuri 

restrictive de drepturi mai puțin severe în cursul urmăririi penale, controlul judiciar pe cauțiune crează 

posibilitatea executării mai rapide a sancțiunii amenzii penale, a dispozițiilor civile din hotărâre 

privind plata de despăgubiri sau a recuperării cheltuielilor judiciare avansate de stat sau de celelalte 

părți. 

[Art.216] Textul prevede că în cursul urmăririi penale luarea măsurii controlului judiciar pe 

cauţiune se dispune numai de către procuror şi nu de către judecătorul de drepturi şi libertăţi, ceea ce 

poate fi privit ca o excepție de la principiul separării funcţiilor judiciare în procesul penal, în raport de 

prevederile Art.3 alin.(1) lit.b) din NCPP.  Referitor la condiţiile generale de dispunere, NCPP prevede 

că pentru luarea măsurii trebuie să fie întrunite condiţiile prevăzute de Art.223 alin.(1) şi (2) din actul 

normativ pentru arestarea preventivă, dar se constată că pentru realizarea scopului procesului penal 

este suficientă dispunerea unui control judiciar asupra inculpatului, iar acesta a depus o cauţiune 

stabilită, în cursul urmăririi penale, de către procuror, în cursul procedurii de cameră preliminară, de 

către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăţii, de către instanţă. 

[Art.217] În ceea ce priveşte cauţiunea, noua reglementare diferă de actuala reglementare sub 

următoarele aspecte: 
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- au fost introduse criterii de determinare a cuantumului cauţiunii: gravitatea acuzaţiei aduse 

inculpatului; situaţia materială şi obligaţiile legale ale acestuia; 

- pe perioada măsurii, când inculpatului i se impune respectarea aceloraşi obligaţii prevăzute şi în 

cadrul controlului judiciar, acestuia i se pot stabili şi una ori mai multe dintre obligaţiile 

facultative prevăzute în cazul controlului judiciar; 

- dacă în cursul urmăririi penale i s-a interzis inculpatului să depăşească o limită teritorială fixată 

de organul judiciar altfel decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia, ori să părăsească ţara sau 

localitatea, operează aceeaşi obligaţie a judecătorului, de a verifica din oficiu, la fiecare 60 de 

zile, existenţa temeiurilor care au determinat această obligaţie; 

- confiscarea cauţiunii sau restituirea acesteia, la sesizarea procurorului sau la cererea 

inculpatului, se face de judecătorul de drepturi şi libertăţi, dacă procurorul dispune netrimiterea 

în judecată. 

Soluţionarea sesizării procurorului ori a cererii inculpatului se face în camera de consiliu, fără 

participarea procurorului şi inculpatului, prin încheiere supusă căii de atac a contestaţiei la judecătorul 

de drepturi şi libertăţi de la instanţa superioară, în termen de 48 de ore de la comunicare;  contestaţia se 

soluţionează tot în camera de consiliu fără participarea procurorului şi a inculpatului, cărora li se 

comunică data soluţionării contestaţiei şi dreptul de a depune concluzii scrise până la această dată 

(alin.(9)-(11)). 

(e) Secţiunea a 5-a „Arestul la domiciliu” 

[Art.218-222] Măsură preventivă de absolută noutate în legislaţia românească, arestul la domiciliu a 

fost conceput ca alternativă mai blândă la măsura severă a arestării preventive şi are ca scop esenţial 

atât securizarea societăţii în faţa unor indivizi suspectaţi de încălcarea ordinii de drept, cât şi protejarea 

actului de justiţie în faţa unor eventuale imixtiuni ale individului, imixtiuni ce pot consta în 

influenţarea unor martori, distrugeri de probe sau chiar sustragere de la exerciţiul autorităţii statale.  

Deşi o măsură mai puţin severă decât arestul preventiv, arestul la domiciliu reprezintă totuşi o măsură 

privativă de libertate în sensul Art.5 din CEDO și trebuie privit ca o a doua măsură privativă de 

libertate, aplicabila unor categorii de suspecţi care, în esenţă, pot fi cercetaţi în acest regim 

„semideschis” deoarece nu reprezintă pericol major pentru actul de justiţie (pericol pe care îl 

presupune măsura excepţională a arestului preventiv într-o unitate specializată, aflată în subordinea 

Ministerului de Interne). 

[Impact] Dincolo de caracterul preventiv al arestului la domiciliu, legiuitorul a avut în vedere 

avantajele materiale aduse de această măsură, care presupune diminuarea unor costuri reprezentând 

contravaloarea asigurării condiţiilor materiale necesare acelor persoane supuse regimului detenţiei 

preventive în unităţi specializate.  De asemenea, remarcăm termenele de procedură scurte, de natură să 

contribuie la celeritatea procesului penal, cu toate implicațiile asupra gradului de încărcare al 

instanțelor și costurilor asociate procedurilor judiciare. 
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Nu este de neglijat nici împrejurarea că România a fost condamnată de mai multe ori de către Curte 

CEDO (de exemplu, cauza Scundeanu c./ România374 sau Tarău c./ România375) pentru că legea actuală 

nu prevede măsuri preventive mai blânde decât arestarea.  Asemenea măsuri ar permite atât reeducarea 

şi reintegrarea socială ulterioară a eventualului condamnat, cât şi o reparaţie morală mai rapidă şi 

eficientă în situaţia în care suspectul este ulterior achitat sau scos de sub învinuire.  Din această 

perspectivă, noua reglementare realizează o corelare a legislaţiei interne cu CEDO şi practica 

interpretativă a Curţii CEDO, cu impact pozitiv asupra calităţii actului de justiţie. 

[Art.218] Potrivit Art.218 din NCPP, măsura arestului preventiv nu poate fi luată decât de către 

un judecător, fie el de drepturi şi libertăţi, de cameră preliminară sau de scaun, în niciun caz însă de 

către procuror sau alte organe judiciare.  Ca şi element de noutate, Art.218 introduce criteriul 

„suficienţei”, arătând că măsura poate fi luată în condiţiile Art.223 din NCPP dacă este suficientă 

pentru atingerea scopurilor prevăzute de Art.202 alin.(1) din NCPP.  Această ”suficienţă” urmează să 

fie apreciată de judecător pe baza criteriilor generale (care, de altfel, se regăsesc în actualul CPP ca şi 

criterii de individualizare a sancţiunilor penale) cum sunt:  gradul de pericol al infracţiunii, scopul 

măsurii, sănătatea, viaţa, situaţia familială etc.  De precizat că nu mai este reluată sintagma „pericol 

social al infracţiunii” din legislaţia actuală, ci legiuitorul a simţit nevoia de a limita această noţiune 

generică la situaţia concretă, având în vedere fapta pretins săvârşită, în anumite împrejurări 

circumstanţiate precis, iar nu infracţiunea ca faptă generală, cantonată în definiţii de principiu şi 

trăsături abstracte, aplicabile unui gen de acte antisociale.  În acelaşi context se circumscriu şi 

interdicţiile prevăzute expres şi limitativ în alineatul ultim al Art.218 din NCPP.  Ar fi lipsit de 

eficienţă şi realmente periculos ca suspectul să fie silit a coabita cu cel pe care l-a vătămat în drepturile 

sale, fie şi în faza incipientă a „bănuielilor rezonabile”.  Or, primul scop al măsurilor de prevenţie 

constă în îndepărtarea imediată a în îndepărtarea imediata a pericolului pe care îl reprezintă suspectul 

pentru o persoana, o instituţie sau pentru comunitate. 

[Art.219] Art.219 reglementează regulile de procedură în concret aplicabile acestui gen de 

măsură, de la judecătorul competent (material şi teritorial) să analizeze propunerea motivată a 

procurorului până la modalitatea efectivă de judecare a acestei cereri, procedura citării şi a asistenţei 

judiciare, dar şi soluţia pe care o poate dispune magistratul în cauză.  Termenele în materie sunt foarte 

scurte şi decurg nu atât din caracterul urgent al cererii în sine, cât mai ales din necesitatea apărării 

valorii atinse de presupusa activitate infracţională.  Ca şi element de noutate, prezenţa inculpatului 

legal citat la judecarea cererii de luare a măsurii nu este necesară, judecătorul nefiind ţinut de 

împrejurarea că inculpatul lipseşte.  Măsura justifică urgenţa procedurii şi împiedică încălcarea 

principiului celerităţii ori eventualele abuzuri de drept, dar necesită ca regulile de procedură privind 

citarea să fie  strict aplicate şi verificate. 

Singurele norme imperative se referă la audierea suspectului când este prezent şi la asistenţa judiciară 

obligatorie, ca şi în cazul altor măsuri privative de drepturi.  Fiind vorba de o procedură eminamente 

penală, prezenţa procurorului este cerută sub sancţiunea nulităţii hotărârii. 

                                                      
374 CEDO, hotărârea din 02.02.2010, par.87. 
375 CEDO, hotărârea din 24.02.2009, par.51. 
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Încheierea se motivează întotdeauna, atât în cazul respingerii cât şi al admiterii propunerii.  În cazul 

respingerii propunerii, legea lasă judecătorului posibilitatea de a aprecia asupra oportunităţii unei alte 

măsurii preventive, întotdeauna mai uşoară, chiar când nu a fost sesizat în acest sens, însă numai dacă 

sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru luarea acestor măsuri.  În concluzie, dincolo de 

cerinţele legale, judecătorul poate aprecia asupra oportunităţii unor astfel de măsuri legale. 

[Art.220] O altă situaţie este reglementată în Art.220 din NCPP şi constă în posibilitatea 

judecătorului de a dispune, odată ce a fost sesizat sau cauza se află în camera preliminară, din oficiu 

ori la cererea motivată a procurorului, luarea măsurii arestului la domiciliu.  Putem presupune că 

procedura în acest caz urmează regulile prevăzute în articolul precedent, deşi o trimitere expresă în 

acest sens nu există.  Cadrul general şi condiţiile nu sunt prevăzute expres, dar, cum nu există o 

reglementare specială, presupunem că prevederile Art.218 sunt aplicabile de plano şi instituţiei 

prevăzute de Art.219 din NCPP.  Instituţia juridică este similară arestării preventive în faza judecăţii 

prevăzută de actualul CPP. 

[Art.221] Independent de dispoziţiile CEDO, ori, mai degrabă, în completarea regulilor generale 

statuate de norma europeană, Art.221 încearcă o definire a arestului la domiciliu prin identificarea 

explicită a conţinutului constitutiv al măsurii ca instituţie juridică.  Astfel, potrivit Art.221 alin.(1), 

măsura însemna obligaţia limitată în timp impusă inculpatului de a nu părăsi imobilul în care locuieşte 

fără încuviinţarea organului judiciar care a dispus-o.  În conţinutul măsurii intră şi necesitatea ca 

inculpatul să se supună unor restricţii impuse de autorităţi, restricţii care sunt detaliate în alin.(2) ca şi 

obligaţii prevăzute de lege.  Spre deosebire de instituţiile actuale ale interdicţiei de a părăsi ţara sau 

localitatea, restricţiile prevăzute de NCPP sunt mult mai sumare şi vizează, în primul rând, pe lângă 

ocrotirea actului de justiţie în sine (alin.(2) lit.b)) şi instituirea unui control permanent şi riguros al 

organului judiciar asupra persoanei cercetate, prevăzând că aceasta „este obligată să se prezinte în faţa 

autorităţii ori de câte ori este chemată”. 

Elementul de noutate rezidă în interdicţia impusă suspectului de a lua legătura nu doar cu persoanele 

vătămate prin presupusa activitate infracţională, ci cu orice alte persoane care nu locuiesc în mod 

obişnuit în acelaşi domiciliu cu suspectul.  Izolarea impusă de lege în acest caz este parţială, asigurând 

protecţia ordinii de drept dar fiind totuşi mai puţin traumatizantă pentru individ şi familia sa decât 

detenţia preventivă într-o unitate specializată.  O altă prevedere relativ nouă se referă la posibilitatea ca 

judecătorul să dispună ca, pe durata arestului preventiv la domiciliu, inculpatul să poarte permanent un 

dispozitiv electronic de supraveghere.  În încheierea prin care se instituie măsura, judecătorul trebuie 

sa specifice expres obligaţiile impuse suspectului pe perioada arestului la domiciliu, nefiind la 

latitudinea nici unui organ de urmărire penală stabilirea acestora.  Sancţiunea pentru nerespectarea 

obligaţiilor impuse poate consta chiar în transformarea arestului preventiv la domiciliu în măsura mai 

gravă a arestării preventive clasice. 

Umanismul măsurii arestului preventiv la domiciliu, raportat desigur la gravitatea faptei săvârşite dar 

şi la necesităţile individului, reiese din prevederile alin.(6) al textului menţionat, care statuează că, în 

anumite condiţii, organul judiciar poate permite părăsirea imobilului pentru satisfacerea anumitor 

necesităţi ale suspectului sau ale comunităţii.  Nu se precizează care ar fi acele situaţii bine întemeiate, 

altele decât cele prevăzute în teza I a alin.(6) (prezentarea la locul de muncă, la cursuri sau pregătire 

profesională ori pentru procurarea mijloacelor esenţiale de existenţă), acestea urmând a fi definite de 

practică.  Alineatul următor arată că suspectul poate părăsi domiciliul chiar şi fără încuviinţarea 
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judecătorului, dar cu înştiinţarea ulterioară a acestuia, în anumite cazuri urgente care nu sunt 

individualizate în mod expres de lege. 

În urmărirea modului în care sunt respectate obligaţiile dispuse de judecător, NCPP permite organului 

judiciar să pătrundă în locuinţa în care se execută măsura fără încuviinţarea celui suspectat sau a 

persoanelor care locuiesc cu acesta.  Dreptul italian are o prevedere similară, dar  mai circumstanţiată, 

Art.284 din CPPI stabilind cu titlu general că procurorul sau poliţia judiciară, chiar şi din proprie 

iniţiativă, pot controla în orice moment respectarea ordinelor impuse inculpatului (fără a permite totuşi 

pătrunderea în domiciliu, mai ales dacă acolo locuiesc şi alte persoane).  Separat, este reglementată 

situaţia în care inculpatul îşi încalcă obligaţiile cu rea-credinţă  ori se presupune, în mod rezonabil, că a 

săvârşit cu intenţie o nouă fapta pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.  Legea nu 

distinge după cum fapta a fost săvârşită anterior ori ulterior inculpării în cauza în care s-a dispus 

arestul la domiciliu.  În această situaţie, indiferent de natura ori perioada săvârşirii noii fapte, 

judecătorul poate înlocui arestul la domiciliu cu măsura arestării preventive.  În textul anterior, organul 

judiciar ce constată încălcări ale obligaţiilor impuse inculpatului sesizează de îndată procurorul în 

cursul urmăririi penale ori judecătorul, în cursul celorlalte faze procesuale.  Organele statului care 

execută, din punct de vedere administrativ, dispoziţiile organului judiciar ce a dispus arestul la 

domiciliu sunt menţionate în alin.(8) al Art.221 din NCPP. 

[Art.222] Art.222 aduce precizări detaliate cu privire la durata măsurii arestului preventiv la 

domiciliu şi la procedura de urmat în eventualitatea prelungirii acestuia.  Reglementările nu sunt 

novatoare, respectând durata încetăţenită în lege până acum (de 30 de zile), iar procedura urmează 

regulile de mai sus, detaliate în materia luării măsurii în prima fază.  Diferenţa constă în obligativitatea 

prezenţei inculpatului, care, legal citat, trebuie să fie prezent la fiecare chemare a organului judiciar.  

Dacă reglementarea de la Art.219 prevedea în mod expres că lipsa inculpatului legal citat nu împiedică 

judecarea cauzei, în cazul de faţă această prevedere lipseşte.  Textul nu conţine dispoziţii exprese 

privind asigurarea asistenţei juridice, aplicându-se corespunzător dispoziţiile de drept comun din 

materia drepturilor apărătorului (Art.88-96 NCPP).  Durata maximă a măsurii este de 180 de zile în 

cursul urmăririi penale.  Pentru faza de judecată nu se precizează o durată maximă a arestului la 

domiciliu şi nici un termen orientativ, o durată rezonabilă a măsurii preventive, situaţia urmând a fi 

analizată de la caz la caz şi în concordanţă cu Art.5 alin.(3) din CEDO. 

(f) Secţiunea a 6-a „Arestarea preventivă” 

[Art.223-240] Primul aspect de semnalat este apariţia, în noua reglementare, a judecătorului de 

drepturi şi libertăţi, ca şi organ decident în materia arestării preventive, spre deosebire de 

reglementarea actuală, în care judecătorul de instanţă este cel care decide asupra propunerii 

procurorului. 

[Art.223] Conform Art.223 din NCPP, propunerea de arestare preventivă se soluţionează de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi, ori de către judecătorul de cameră preliminară sau de instanţă, 

în funcţie de faza procesuală în care se află cauza.  Stabilind „infracțiunile grave” despre care se face 

vorbire în alin.(2) al textului, legiuitorul a avut în vedere dispoziţiile Convenţiei de la Palermo privind 

criminalitatea organizată, dar şi unele fapte contra vieţii şi infracţiuni de corupţie reglementate în 

convenţiile internaţionale. 
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Teza ultimă a alineatului menţionat introduce noi reglementări în sensul că măsura preventivă se 

apreciază pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi circumstanţelor de comitere a faptei, a 

mediului şi a anturajului din care acesta provine.  În partea finală a Art.223 se arată că privarea de 

libertate trebuie să fie necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.  În 

practica judiciară actuală, noţiunea de „pericol pentru ordinea publică”a suferit diferite interpretări.  

Deciziile de interpretare ale ÎCCJ au statuat că această noţiune nu trebuie golită de conţinut şi nici 

presupusă sau apreciată în general, ci dovedită în fiecare caz în parte.  De asemenea, s-a făcut o 

distincţie clară între pericolul concret pentru ordinea publică pe care îl reprezintă un anumit inculpat şi 

pericolul social generic al unei anumite fapte, cele două noţiuni nefiind confundate376. 

Cazurile de luare a măsurii arestării preventive sunt comprimate faţă de actuala reglementare, dar în 

esenţă aceleaşi.  În privinţa prevederilor lit.d) din alin.(1) al Art.223, textul apare în noua reglementare 

mult mai explicit, făcând expres referire la eventuala infracţiune cu privire la săvârşirea căreia 

planează suspiciuni asupra inculpatului, după punerea în mişcare a acţiunii penale în cauză în care este 

cercetat, indiferent dacă infracţiunea a fost consumată sau se află în faza actelor premergătoare. 

[Art.224] În ceea ce priveşte procedura de investire a judecătorului şi, respectiv, soluţionare a 

cauzei, reglementarea anterioară a fost preluată şi în NCPP, fără alte noutăţi decât prezenţa unui noilor 

categorii de magistraţi independenţi, astfel cum s-a arătat mai sus. 

[Art.225] Regulile de procedură cuprinse în Art.225 reprezintă, de asemenea, o reluare a celor 

din partea generală analizată mai sus.  În Art.225 alin.(8), legiuitorul a introdus o prevedere în 

interesul apărării drepturilor inculpatului, şi anume consfinţirea dreptului la tăcere. 

[Art.228] Prevedere recent introdusă în legislaţia procedural-penală română, Art.228 permite 

persoanei arestate să ia legătura personal cu membri ai familiei pentru a comunica măsura dispusă de 

judecător, distinct de obligaţia magistratului însuşi de a face cunoscute familiei măsurile pe care 

personal le-a dispus.  Aceeaşi dispoziţie este aplicabilă şi în cazul în care locul de detenţie este 

schimbat, în virtutea menţinerii unei legături reale şi eficiente, în scop umanist, între inculpat şi familia 

sa.  În acelaşi registru se situează alineatul ultim al Art.228, care stabileşte imperativ că persoanei 

cercetate nu i se poate interzice acest lucru decât pentru motive temeinice, care se consemnează într-un 

proces verbal. 

[Art.229] Şi Art.229 instituie măsuri novatoare, în cazul în care există minori aflaţi în 

întreţinerea celui arestat sau persoane aflate în întreţinerea celui arestat, judecătorul ce a dispus 

arestarea trebuind să sesizeze de îndată organele abilitate să ia măsuri pentru ocrotirea acestora. 

[Art.231] Elemente de noutate sunt cuprinse şi în Art.231, privitor la executarea mandatului, 

care legalizează efectiv pătrunderea în locuinţa unei persoane a organelor de represiune ale statului. 

[Art.233-238] Cu privire la procedura de prelungire a măsurii preventive, durata măsurii, termenul 

de prelungire şi perioada maximă urmează actualele prevederi ale CPP. 

                                                      
376 ÎCCJ, Secțiile Unite, decizia nr.74/05.11.2007. 
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[Art.238] Art.238 alin.(3) implementează un principiu fundamental în materie preventivă, care 

lipseşte în actuala reglementare, acela că „pentru inculpatul care a mai fost anterior arestat […] se 

poate dispune din nou această măsură doar dacă au intervenit elemente noi”. 

[Art.239] În cazul arestării preventive în cursul judecăţii în primă instanţă, regulile generale se 

aplică în acelaşi mod.  Interesant este că alin.(1), stabilind un termen rezonabil de 5 ani (maxim) 

permite instanţei ca, la încheierea acestor termene, să ia alte măsuri preventive, fără a mai menţiona 

necesitatea apariţiei unor elemente noi în cauză.  Cu alte cuvinte, este posibilă aplicarea unei alte 

măsuri, în plus faţă de măsura a arestării preventive care poate să fi atins şi durata maximă de 5 ani, 

din moment ce textul nu distinge. 

[Art.240] Şi tratamentul medical sub pază, reglementat de Art.1391 al actualului CPP, introdus 

ca şi măsură de urgenţă în anul 2006, este menţinut în NCPP, cu precizarea expresă că timpul petrecut 

în tratament sub pază permanentă se compută din durata arestului preventiv. 

(g) Secţiunea a 7-a „Încetarea de drept, revocarea şi 

înlocuirea măsurilor preventive” 

[Art.241-242] Secţiunea a 7-a a Capitolului I din Titlul V este dedicată instituţiilor încetării de drept, 

revocării şi înlocuirii măsurilor preventive.  Din perspectiva tehnicii legislative, secţiunea include 

instituţiile ca atare precum şi procedura de soluţionare a eventualelor cereri (Art.241–242), în vreme ce 

materia căilor de atac se supune dispoziţiilor generale şi urmează regulile de procedură aplicabile 

acestora. 

[Art.241] Daca în reglementarea actuală (Art.139–140 CPP) suntem în prezenţa a trei cazuri 

limitative de încetare a măsurilor preventive, în actuala reglementare textul a fost îmbogăţit, căci 

legiuitorul a prevăzut situaţii noi.  La lit.c) şi d) ale Art.241 se arată în mod expres că măsura 

preventivă încetează de drept şi atunci când s-a atins durata ei maximă în cursul urmăririi penale sau al 

judecăţii, dar şi la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a dispus condamnarea inculpatului 

(fiind, în mod evident, înlocuită cu executarea sancţiunii penale) sau dacă, în apel, s-a împlinit durata 

pedepsei aplicate prin hotărârea de condamnare.  Actul prin care dispune procurorul este ordonanţa, iar 

actul prin care se pronunţă judecătorul este încheierea.  Pentru urgentarea procedurilor, legiuitorul a 

permis constatarea încetării măsurii preventive chiar în lipsa inculpatului, dar cu asigurarea asistenţei 

juridice obligatorii.  Ca în orice procedură penală, participarea procurorului este obligatorie. 

[Art.242] În ceea ce priveşte revocarea sau înlocuirea măsurilor preventive, reglementate de 

Art.242, este de remarcat că alin.(2) şi (3) precizează expres cele statuate în practica judiciară cu 

privire la luarea măsurilor preventive mai uşoare sau, după caz, mai grele.  Dacă în reglementarea 

anterioară nu se prevedea în mod expres că instanţa poate sau nu poate lua o măsură preventivă mai 

gravă decât în cazul nerespectării unor obligaţii procesuale impuse, în NCPP se au în vedere criterii 

precum împrejurările concrete ale săvârşirii faptei imputate, precum şi circumstanţele personale ale 

suspectului sau inculpatului, după caz.  Spre deosebire de reglementarea anterioară, sunt stabilite în 

mod expres termene pentru soluţionarea cererii (3 zile de la sesizare), precum şi pentru înaintarea 

dosarului (24 ore).  Cererea se soluţionează cu asigurarea apărării obligatorii şi cu participarea 

procurorului, chiar în lipsa inculpatului legal citat ori cu audierea obligatorie a acestuia, atunci când 

este prezent. 
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Alin.(10) şi (11) conţin reglementări speciale aplicabile situaţiei în care se cere înlocuirea unei măsuri 

privative de libertate (arest la domiciliu sau arestare preventivă) cu una din formele de control judiciar 

prevăzut de lege.  Deși formularea textului e creează impresia că, odată cu plata cauţiunii, de plano, 

fără analiza altor circumstanţe ale cauzei, cererea va fi admisă, credem că intenția legiuitorului a fost 

ca judecătorul să analizeze toate circumstanțele cauzei. 

(h) Secţiunea a 8-a „Dispoziţii speciale privind măsurile 

preventive aplicabile minorilor” 

[Art.243-244]  Având în vedere situaţia specială a minorului, aflat încă în proces de dezvoltare fizică, 

psihică şi socială, dispoziţiile Secţiunii a 8-a instituie un regim distinct, prin derogare de la dreptul 

comun al măsurilor preventive reglementat în secţiunile 1-7 din Capitolul I al Titlului V. 

[Impact] Un prim impact al noilor dispoziții se produce asupra instituţiei de drept în discuţie.  Se 

prevăd obligaţii de informare noi în sarcina organelor judiciare, precum şi atribuții pentru serviciile de 

probaţiune ce funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti, care pot antrena şi costuri pentru 

asigurarea bazei materiale necesare.  Din această perspectivă, noua reglementare poate genera impact 

financiar și de resurse umane (inclusiv prin prisma nevoii de perfecționare a pregătirii profesionale a 

personalului cu atribuții în acest sens din cadrul organelor judiciare şi serviciilor de probaţiune).  Cu 

caracter de noutate, reglementarea pune pe primul plan preocuparea faţă de persoana minorului, 

stabilind caracterul excepţional al măsurilor reţinerii şi arestării preventive cu privire la suspectul sau 

inculpatul minor, măsuri care se pot dispune numai dacă nu există riscul producerii unor „consecinţe 

disproporţionate” asupra „dezvoltării şi personalităţii acestuia”.  Revine judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, în faza de urmărire penală, respectiv, judecătorului de cameră preliminară şi instanţei, în 

etapa de judecată, sarcina dificilă de a echilibra interesul general asociat prevenirii faptelor antisociale 

şi interesul personal al minorului, funcţie de împrejurările cauzei şi circumstanţele personale ale 

minorului. 

Dispoziţii noi se regăsesc şi în materia informării despre reţinerea şi arestarea preventivă a minorilor.  

Se renunţă astfel la termenul de 24 de ore în care trebuie făcută informarea, termen reglementat de 

Art.160f alin.(3) din CPP, precum şi la condiţia pedepsei mai mari de 10 ani pentru arestarea 

preventivă a minorului între 14 şi 16 ani (Art.160h CPP).  .Cu titlul de noutate, se prevede expres ca 

minorii arestaţi preventiv să beneficieze de un regim special de detenţie, textul trimiţând la dispoziţiile 

legii speciale pentru stabilirea în concret a acestui regim. 

(ii). Aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical 

[Art.245-248] Capitolul II al Titlului V este dedicat aplicării provizorii a măsurilor de siguranţă cu 

caracter medical, care pot fi dispuse în cadrul procesului penal.  Păstrând principiul din vechea 

reglementare (Art.113 şi urm. din CPP), unele măsuri de siguranţă (reglementate ca atare în materie 

execuţională, în cadrul Titlului V, Capitolul II, Secţiunea a 2-a, Art.562-565377 al actului normativ) 

sunt convertite în măsuri procesuale, cu un pronunţat caracter de protecţie a făptuitorului.  Dintre 

acestea, NCPP reglementează obligarea provizorie la tratament medical (Art.245-246) şi, respectiv, 

                                                      
377 A se vedea infra, secțiunea II.A.4  4.2(n). 
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internarea medicală provizorie (Art.247-248), care pot fi luate în cursul urmăririi penale, în cadrul 

procedurii camerei preliminare sau, după caz, în cursul judecăţii. 

[Impact] Elementul de noutate major introdus de noua reglementare constă în conformarea la 

Art.3 al Convenției CEDO și la jurisprudenţa Curţii CEDO în materie378, prin aceea că elimină orice 

intruziune a instanţei în prescrierea unui tratament medical, atribuţie exclusivă a medicilor specialişti.  

Din această perspectivă, impactul esenţial al noilor dispoziţii va fi unul instituţional, concretizat într-o 

creştere a calităţii actului de justiţie.  Costuri suplimentare pentru organele judiciare pot fi asociate 

obligativităţii efectuării expertizei medico-legale în toate cazurile în care acestea vor decide să aplice 

instituţiile reglementate de Capitolul II al acestui Titlu.  Este necesar astfel un demers susţinut de 

optimizare a colaborării instituţionale dintre organele de urmărire penală şi institutele medico-legale, 

pentru a se evita întârzieri nejustificate în realizarea justiţiei penale. 

[Art.245, Art.246]  Secţiunea 1 reglementează măsura provizorie a obligării la tratament 

medical, care poate fi luată numai cu privire la persoana suspectului sau inculpatului, în cursul 

urmăririi penale, al procedurii camerei preliminare sau al judecăţii.  Ca şi în reglementarea actuală, 

măsura poate fi dispusă numai dacă suspectul sau inculpatul se află într-una dintre situaţiile expres 

prevăzute de lege (Art.109 din NCPP), care presupun existenţa unei stări de boală mintală ori 

intoxicare cronică cu alcool sau alte substanţe, precum şi o stare de pericol. 

Noua reglementare stabileşte în concret conţinutul măsurii, respectiv, ca suspectul ori inculpatul să 

urmeze regulat tratament medical de specialitate, până la dispariţia stării de pericol.  Măsura se 

dispune de judecătorul de drepturi şi libertăţi, respectiv, de către judecătorul de scaun, în şedinţă 

secretă (cameră de consiliu), instituită în scopul protecţiei dreptului la viaţă privată a suspectului sau 

inculpatului. 

Se reglementează de asemenea procedura de aplicare şi, respectiv, de ridicare a măsurii, stabilindu-se 

termene de procedură scurte pentru soluţionarea cererii procurorului.  Propunerea procurorului trebuie 

însoţită de o expertiză medico-legală din care să rezulte necesitatea aplicării măsurii, element nou faţă 

de vechea reglementare.  Audierea suspectului sau inculpatului prezent reprezintă regula, dar cererea 

poate fi soluţionată şi în lipsa acestuia, în cazul în care acesta nu se prezintă deşi a fost legal citat.  

Asistenţa juridică, în cazul suspectului sau inculpatului prezent, respectiv, reprezentarea prin avocat, în 

situaţia în care acesta este lipsă, sunt obligatorii. 

Ca element de noutate, Art.246 alin.(6) al textului de lege permite asistarea suspectului sau 

inculpatului de către un medic desemnat de acesta, în cadrul procedurii de luare a măsurii obligării la 

tratament medical, care poate prezenta concluzii în faţa judecătorului.  Cererea se soluţionează prin 

încheiere motivată care poate fi atacată pe calea contestaţiei, nesuspensive de executare în termen de 5 

zile de la pronunţare. 

De asemenea, cu caracter de noutate, legea nouă reglementează, la Art.246 alin.(9)-(11), procedura 

ridicării măsurii în etapa de urmărire penală şi, respectiv, în etapa de judecată, atunci când starea de 

pericol avută în vedere la dispunerea măsurii nu mai subzistă, intervenind însănătoşirea sau 

ameliorarea stării de sănătate a persoanei subiect al măsurii. 

                                                      
378 CEDO, hotărârea Filip c./ România, 14.12.2006, par.57-60. 
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Alin.(12) al Art.246 reglementează situaţia încălcării cu rea-credinţă a obligaţiei stabilite de instanţă, 

care constituie temei pentru înlocuirea acesteia cu măsura mai severă a obligării la tratament medical. 

[Art.247-248] Secţiunea a 2-a a Capitolului II reglementează măsura internării medicale nevoluntare 

a suspectului sau inculpatului care este bolnav mintal ori consumator cronic de substanţe psihoactive, 

dacă măsura este necesară pentru înlăturarea unui pericol concret pentru ordinea publică, situaţie lăsată 

la aprecierea exclusivă a judecătorului.  Pentru identitate de raţiune, dispoziţiile procedurale aplicabile 

acestei măsuri de siguranţă mai grave sunt similare celor expuse în cadrul analizei dedicate Secţiunii 1 

a Titlului V astfel că trimitem la concluziile acolo exprimate. 

(iii). Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor şi restabilirea situaţiei 

anterioare săvârşirii infracţiunii 

[Art.249-256] Restabilirea relaţiilor sociale după săvârşirea unei infracţiuni presupune atât 

sancţionarea celor vinovaţi (ca mijloc de constrângere, reeducare a celor ce au săvârşit astfel de fapte 

şi prevenire) dar şi repararea pagubelor produse.  Numai în acest fel se realizează o restabilire a ordinii 

de drept,nefiind suficientă doar aplicarea unei pedepse.  Răspunzând acestor cerinţe, NCPP 

reglementează în Titlul V din Partea Generală, pe lângă măsurile preventive, măsurile asiguratorii 

(Art.249-254), restituirea lucrurilor (Art.255) precum şi restabilirea situaţiei anterioare săvârşirii 

infracţiunii (Art.256) în cadrul Titlului III.  Prin reglementarea acestor instituţii se asigură executarea 

obligaţiilor de natură patrimonială ce decurg din rezolvarea acţiunii penale şi acţiunii civile în cadrul 

procesului penal. 

[Impact] Noile dispoziţii realizează o mai riguroasă reglementare a instituţiilor de drept, iar 

impactul ei va fi în general unul legal pozitiv. 

[Art.249] Măsurile asiguratorii sunt măsuri procesuale care creează posibilitatea ducerii la 

îndeplinire a măsurii confiscării speciale, executării pedepsei amenzii ori a cheltuielilor judiciare şi, 

respectiv, a reparării pagubei produse prin infracţiune. 

Spre deosebire de reglementarea anterioară (Art.163 alin.(1) din CPP), noul act normativ introduce o 

distincţie sub aspectul organelor judiciare competente să dispună măsura, cu respectarea principiului 

separării funcţiilor judiciare în procesul penal.  Astfel, măsura poate fi dispusă, după caz, de procuror 

în timpul urmăririi penale, de judecătorul de cameră preliminară în cursul procedurii reglementate de 

Art.342-348 din NCPP şi, respectiv, de instanţa de judecată în cursul judecăţii. 

Măsura se dispune, în cursul procedurii camerei preliminare ori a judecăţii, fie din oficiu, fie la cererea 

procurorului.  Alin.(5) al noului text de lege dă posibilitatea dispunerii măsurii la cererea părţii civile, 

ori de câte ori finalitatea acesteia este (inclusiv) aceea de a da posibilitatea recuperării prejudiciului 

cauzat prin infracţiune.  Textul de lege (alin.(3) şi (4)) clarifică de asemenea şi subiecţii vizaţi de 

normă, funcţie de finalitatea măsurii dispuse: atunci când este vizată latura penală a cauzei (respectiv, 

măsura este dispusă în scopul confiscării speciale ori a executării pedepsei amenzii) indisponibilizarea 

poate viza exclusiv bunurile suspectului ori inculpatului; atunci când măsura vizează latura civilă a 

cauzei (recuperarea prejudiciului ori a cheltuielilor judiciare) ea se extinde şi asupra părţii responsabile 

civilmente. 

Fiind vorba despre o restrângere a dreptului fundamental la proprietate (Art.1 din Protocolul 1 la 

CEDO), aceasta trebuie să respecte regula proporţionalităţii.  Din acest motiv, alin.(4) prevede că 
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indisponibilizarea se face „până la concurenţa valorii probabile” a pagubei produse prin infracţiune ori, 

după caz, a cheltuielilor judiciare.  Dispoziţiile alin.(7), care exclud posibilitatea indisponibilizării 

(prin sechestru) a bunurilor aparţinând unei instituţii publice ori persoane de drept public, pot fi 

considerate ca instituind o discriminare funcţie de titularul dreptului de proprietate privată, 

incompatibilă cu prevederile Art.136 din Constituţie.  Din această perspectivă, bunurile proprietate 

publică fiind, prin natura lor insesizabile, textul de lege nu îşi găseşte finalitate practicăşi, în opinia 

noastră, ar trebui eliminat. 

[Art.250] NCPP instituie o procedură de contestare a măsurilor dispuse conform Art.249, de 

natură să asigure exercitarea controlului judiciar.  Spre deosebire de dispoziţiile Art.168 din actualul 

CPP, care prevede contestarea măsurilor asiguratorii dispuse de procuror în faţa procurorului ierarhic 

superior, Art.250 alin.(1) prevede calea contestaţiei la judecătorul de drepturi şi libertăţi.  Soluţia este 

una firească în economia noilor prevederi procesual-penale şi în considerarea rolului judecătorului de 

drepturi şi libertăţi în procesul penal. 

[Art.255] Elementul de noutate în materia restituii lucrurilor rezidă în acordarea competenţei de 

dispunere a acestei măsuri şi judecătorului de cameră preliminară, în cadrul procedurii reglementate de 

Art.342-348 din NCPP. 

[Art.256] Instituţia restabilirii situaţiei anterioare a fost regândită, în sensul eliminării dreptului 

procurorului de a dispune o asemenea măsură (consacrat de Art.170 din actualul CPP), care este dată 

în competenţa exclusivă a instanţei judecătoreşti, putând fi dispusă numai în faza de judecată.  De 

asemenea, redactarea textului este una imperativă, spre deosebire de redactarea Art.170 din actuala 

reglementare, care făcea vorbire despre o „posibilitate” a instanţei, respectiv a procurorului, soluţie de 

natură să asigure atingerea finalităţii instituţiei analizate. 

4.1.(n). Acte procesuale şi procedurale comune (citarea şi comunicarea actelor 

procedurale) 

[Titlul VI, Art.257-267] Capitolul I („Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de 

aducere”) din Titlul VI al NCPP reglementează actele procesuale şi procedurale comune, ca instituţii 

de drept procesual penal create pentru a contribui la înfăptuirea actului de justiţie în mod judicios şi cu 

respectarea drepturilor şi garanţiilor procesual penale.  Noua reglementare tinde la simplificarea 

procedurilor de citare şi comunicare, în special, permiţând realizarea acestora prin noile mijloace de 

comunicare cunoscute în stadiul tehnicii, într-un demers de a asigura celeritatea procedurilor judiciare.  

În acelaşi timp, aceasta subliniază obligaţiile care revin organelor judiciare în cadrul procedurilor de 

citare şi comunicare, tocmai în considerarea rolului esenţial pe care acestea îl îndeplinesc în cadrul 

procesului penal. 

[Impact] Impactul practic al noilor dispoziţii va fi în primul rând unul legal, asupra calităţii actului de 

justiţie.  În general, noua reglementare asigură condiţiile realizării cu celeritate a actului de justiţie, cu 

toate consecințele pozitive asociate, inclusiv prin prisma resurselor umane și costurilor antrenate, dar 

se impune, totodată, şi instruirea şi pregătirea adecvată a personalului, în vederea înţelegerii şi aplicării 

noilor norme.  Impact financiar-bugetar poate fi asociat procedurilor de citare şi comunicare în 

străinătate, precum şi procedurilor de citare şi comunicare prin mijloace electronice, atât pentru 

organele judiciare, cât şi pentru administraţia locului de detenţie.  În același timp însă, realizarea 

procedurilor de citare prin mijloace electronice este de natură să permită și reducerea costurilor 
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asociate efectuării procedurilor pe suport material (de exemplu, formulare, servicii de curierat și poştă 

etc.).  Acestea urmează a fi cuantificate în etapele ulterioare ale executării Contractului. 

[Art.257] Spre deosebire de actualul CPP, conform căruia procedurile de citare pot fi realizate 

exclusiv prin „agenţi anume însărcinaţi cu îndeplinirea acestei atribuţii” sau prin intermediul 

serviciilor poştale (Art.175 alin.(2) din CPP), în NCPP se prevede posibilitatea realizării procedurilor 

de citare prin intermediul mai multor categorii de reprezentanţi ai autorităţii, respectiv:  agenţii 

procedurali ai organelor judiciare, orice salariat al organelor judiciare, poliţia comunitară, precum şi 

serviciile poştale şi de curierat (alin.(2)). 

Se urmăreşte astfel asigurarea flexibilităţii în realizarea procedurilor de citare în scopul accelerării 

actului de justiţie; totuşi, considerăm că persoana care realizează procedurile de citare, indiferent de 

calitatea acesteia, trebuie să fie aptă profesional şi să beneficieze de instruire suficientă pentru 

realizarea acestei proceduri în conformitate cu standardele impuse de lege.  Ca atare, apreciem că 

formularea „orice salariat” al organelor judiciare ar trebui completată, prin trimitere la personalul care 

are, potrivit fișei postului, atribuții specifice în această materie. 

NCPP (Art.257 alin.(3)) reglementează expres obligaţiile ce revin persoanelor însărcinate cu 

efectuarea procedurilor de citare şi comunicare a actelor de procedură de a comunica dovezile şi de a 

asigura respectarea termenelor stabilite de organele judiciare, fără a se prevedea însă o sancţiune 

procedurală specifică; în lipsa unei prevederi exprese, apreciem că rămân aplicabile sancţiunile 

procedurale de drept comun prevăzute la Art.280-283 NCPP. 

Alin.(4) reglementează formele de procedură în cazul în care persoanele vătămate sunt reprezentate, în 

condiţiile Art.80 din NCPP379, situaţie în care citarea se va realiza „prin reprezentantul legal sau printr-

o publicaţie de circulaţie naţională”.  Rămâne ca practica să aprecieze asupra diferenței de regim 

juridici dintre părțile vătămate și celelalte părți în procesul penal.  Noul text de lege (alin.(5)) 

introduce posibilitatea realizării procedurilor de citare prin toate mijloacele de comunicare posibile în 

stadiul actual al tehnicii care pot face dovada îndeplinirii procedurilor de citare, respectiv prin 

mesagerie electronică, dacă organele judiciare deţin baza tehnică necesară pentru a face dovada 

primirii citaţiei.  Se creează premisele pentru realizarea cu mai mare celeritate a actului de justiţie, 

corelat cu posibilitatea diminuării costurilor asociate procedurilor clasice de citare.  Alin.(7) codifică o 

cutumă deja încetăţenită în practica organelor judiciare, aliniind textul de lege la nevoile practice ale 

urmăririi penale. 

[Art.259] Sub aspectul locului de citare, s-a realizat o adaptare a normelor procedurale la 

realităţile vieţii contemporane.  Un prim element de noutate sub acest aspect rezidă în dispoziţiile 

alin.(9), în materia citării suspectului sau inculpatului care locuieşte în străinătate, şi constă în 

introducerea obligaţiei de desemnare a unei adrese de citare pe teritoriul României sau, după caz, o 

adresă de poştă sau mesagerie electronică, unde urmează a se realiza toate comunicările privind 

procesul.  În cazul în care suspectul sau inculpatul nu se conformează, comunicările se realizează prin 

scrisoare recomandată cu confirmare de primire.  Alin.(10) introduce norme speciale cu privire la 

citarea şi comunicarea actelor către personalul diplomatic român aflat în străinătate, sau alţi cetăţeni 

                                                      
379 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1(f). 
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români aflaţi în străinătate în interes de serviciu, precum şi membrii familiilor acestora care locuiesc 

cu ei în străinătate şi a căror citare se realizează prin unităţile care i-au trimis în străinătate.  Alin.(11) 

stabileşte, în scopul asigurării dreptului la apărare, un termen minim de 30 de zile de la primirea 

citaţiei ce va fi acordat persoanei citate în condiţiile alin.(10).  Alin.(12) prevede expres modalitatea de 

citare a persoanelor juridice la sediul lor, iar, în cazul în care acesta nu este cunoscut, prin afişare la 

sediul organului judiciar care a emis citaţia, similar cu situaţia persoanei fizice a cărei adresă nu se 

cunoaşte (Art.259 alin.(5) NCPP). 

[Art.260] În materia înmânării citaţiei, textul prevede, cu caracter de noutate, procedura în cazul 

citării sau comunicării actelor către persoane aflate în străinătate în condiţiile Art.259 alin.(10).  Astfel, 

procedura de citare sau comunicare se socoteşte îndeplinită dacă scrisoarea recomandată nu poate fi 

înmânată, ori procedura statului destinatarului nu permite citarea prin poştă, la data afişării la sediul 

parchetului sau instanţei emitente.  Alin.(4) prevede posibilitatea realizării citării prin intermediul 

autorităţilor competente ale statului străin. 

[Art.261] Noutăţile în materia înmânării citaţiei altor persoane decât destinatarul rezidă în 

reglementarea situaţiei imobilului demolat sau care a devenit de nelocuit, respectiv, a celei în care 

destinatarul nu mai locuieşte la locul indicat, cazuri în care procesul-verbal întocmit cu această ocazie 

se comunică organului judiciar emitent, pentru refacerea procedurii. 

[Art.264] Pentru celeritatea procedurilor, se introduce, ca metodă de citare şi comunicare a 

actelor persoanelor private de libertate, la locul de detenţie, citarea/comunicarea prin fax ori mesagerie 

electronică. 

[Art.265] Instituţia mandatului de aducere a suferit modificări semnificative.  Cea mai 

importantă dintre acestea este condiţia „stabilirii fără echivoc” (în opinia noastră, o aplicaţie, în această 

materie, a standardului îndoielii rezonabile reglementat de Art.10 alin.(2) NCPP) a sustragerii 

destinatarului de la primirea citaţiei şi care presupune ca organele judiciare emitente să clarifice toate 

împrejurările care denotă refuzul de prezentare la chemarea acestora.  Mandatul de aducere este emis 

în continuare de organul de urmărire penală în etapa urmăririi penale, respectiv de către instanţă în 

faza de judecată, cu excepţia situaţiilor în care executarea mandatului ar aduce atingere unor drepturi 

sau libertăţi fundamentale (ex. inviolabilitatea domiciliului), situaţie în care, în cursul urmăririi penale, 

acesta se emite de judecătorul de drepturi şi libertăţi, la cererea motivată a procurorului.  Se urmăreşte 

astfel respectarea principiului separării funcţiilor judiciare în procesul penal. 

[Art.266] În materia executării mandatului de aducere, se introduce obligaţia organelor de stat 

care deţin baze de date electronice să asigure accesul organelor judiciare la aceste date, în condiţiile 

legii, în scopul realizării procedurilor de citare şi comunicare. 

4.1.(o). Nulităţile 

[Titlul VI, Capitolul V, Art.280-282] În sistemul NCPP, reglementarea nulităţilor, ca sancţiuni 

procedurale ce lovesc actele procedurale existente şi care au luat fiinţă prin nerespectarea dispoziţiilor 

legale, cu ignorarea sau încălcarea formelor prevăzute de lege, este strâns legată de existenţa unei 

vătămări procesuale care a rezultat ca urmare a efectuării actului în condiţii de nelegalitate.  NCPP 

păstrează aşadar concepţia tradiţională a nulităţii în sistemul român de drept. 
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NCPP clarifică distincţia dintre nulitatea absolută, în cazul căreia vătămarea este prezumată de lege, şi 

nulitatea relativă, caz în care vătămarea trebuie dovedită.  În continuare, Capitolul V al Titlului VI 

reglementează condiţiile în care intervine sancţiunea procedurală, clarificând regimul juridic al 

acesteia, în sensul asigurării celerităţii actului de justiţie şi creşterii calităţii procesului penal. 

[Art.281] Spre deosebire de actualul CPP, noua reglementare califică în mod expres nulităţile 

absolute şi nulităţile relative (Art.282 NCPP), fără ca reglementarea acestora să difere semnificativ de 

reglementarea anterioară. 

Astfel, atrag nulitatea absolută expresă încălcările de procedură privitoare la compunerea completului 

de judecată, competenţa materială, publicitatea şedinţei de judecată, participarea procurorului în 

cazurile în care aceasta este obligatorie, prezenţa suspectului sau inculpatului în cazurile în care 

aceasta este obligatorie şi asistarea de către avocat în cazurile în care aceasta este obligatorie.  

Reglementarea nu cunoaşte diferenţe semnificative în raport de CPP nici sub aspectul invocării şi 

constatării sancţiunii.  În continuare, invocarea se poate face de către părţi, în orice stare a pricinii, 

instanţa fiind îndreptăţită să constate intervenţia nulităţii şi din oficiu.  Cu privire la dreptul de 

invocare a nulităţii absolute în orice stare a pricinii, se operează o distincţie în raport de stadiul 

procesului penal în care nulitatea intervine, în raport de funcţiile specifice exercitate în cadrul acestuia 

(Art.281 alin.(4) NCPP). 

Elementul de noutate introdus de NCPP se referă la reglementarea unor termene de decădere pentru 

invocarea nulităţii.  În concret, nulitatea absolută motivată de nerespectarea dispoziţiilor legale privind 

compunerea completului de judecată, competenţa materială şi competenţa personală a instanţelor 

judecătoreşti, atunci când judecata a fost efectuată de o instanţă inferioară celei legal competente, 

publicitatea şedinţei de judecată şi participarea procurorului, atunci când participarea sa este 

obligatorie potrivit legii, poate fi invocată în orice stadiu al procesului.  În schimb, nulitatea absolută 

motivată de încălcarea normelor legale care reglementează prezenţa suspectului sau a inculpatului, 

atunci când participarea sa este obligatorie potrivit legii, şi asistarea de către avocat a suspectului sau a 

inculpatului, precum şi a celorlalte părţi, atunci când asistenţa este obligatorie, poate fi invocată 

distinct, funcţie de etapa procesului penal, respectiv în orice stadiu al procesului, atunci când aceasta a 

intervenit în timpul judecăţii sau dacă instanţa a fost sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei, 

ori, după caz, până la încheierea procedurii camerei preliminare, când nulitatea a intervenit în cadrul 

acestei proceduri. 

Termenele în care aceasta poate fi invocată ori, după caz, constatată, sunt în consecinţă scurtate, 

reducându-se posibilitatea invocării sau constatării nulităţii într-o etapă mult avansată a procesului 

penal în raport de momentul la care a intervenit viciul de procedură sancţionat. 

[Art.282] Nulitatea relativă presupune, ca şi în sistemul actualului CPP, ca viciul de procedură 

să fi cauzat o vătămare drepturilor sau intereselor legitime ale părţilor ori subiecţilor procesuali, pe 

care însă legea nu o mai prezumă, ca în situaţia nulităţii absolute, şi care nu poate fi altfel înlăturată. 

Nulitatea relativă poate fi invocată în cursul efectuării actului sau imediat după efectuarea acestuia, dar 

cel mai târziu, la expirarea termenelor de decădere reglementate la Art.281 alin.(4).  Omisiunea 

invocării nulităţii în termenele indicate, ca şi renunţarea expresă a persoanei care avea dreptul să 

procedeze la o asemenea invocare acoperă viciul de procedură, validând actul efectuat cu încălcarea 

formelor prevăzute de lege. 
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4.2. Partea specială 

Partea Specială a NCPP debutează cu dispoziţii generale în materie (Art.285-287), fiind structurată în 

5 Titluri, corespunzător noii structuri a funcţiilor judiciare în procesul penal. 

4.2.(a). Dispoziții generale 

[Titlul I] Titlul I din Partea specială reglementează activitatea de urmărire penală, ca funcţie 

procesuală esenţială pentru realizarea scopului procesului penal, datorită finalităţii sale proprii. Titlul I 

păstrează, în general, structura Titlului I din Partea specială a actualului CPP, cu excepţia Capitolului 

II (Art.206-215 din actualul CPP), conţinând dispoziţii asupra competenţei organelor de urmărire 

penală, care au fost sistematizate şi incluse în Partea generală a noului act normativ (Titlul III, 

Capitolul I). 

[Titlul I, Capitolul I, Art.285-287] Partea specială a NCPP debutează cu dispoziţii generale în 

materia urmăririi penale, care definesc cu valoare de principiu obiectul și scopul acesteia şi 

reglementează actele care concretizează activităţile ce se realizează în cadrul urmăririi penale. 

[Impact] Impactul major al noilor prevederi este unul legal.  Prin modificările aduse, putem 

estima o accelerare a cursului urmăririi penale, prin aplicarea principiului oportunității și a posibilității 

de renunțare la urmărirea penală, de natură a permite scăderea volumului cauzelor pe rol în faza de 

urmărire penală380. 

[Art.285] Definind obiectul urmăririi penale, legiuitorul NCPP a menţinut, în linii mari, definiţia 

de la Art.200 din actualul CPP, dar, pentru o mai bună rigoare a redactării, a renunţat la folosirea 

noţiunii de „făptuitor” în favoarea sintagmei „persoane care au săvârşit o infracţiune”.  Obiectul 

urmăririi penale este reprezentat de strângerea probelor necesare în scopul de a se constata dacă există 

sau nu un temei de trimitere în judecată, urmărirea penală având un conţinut şi o desfăşurare riguros 

limitate la ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

[Art.286] Art.286 enumeră actele care pot fi întocmite în cursul urmăririi penale, de către 

procuror şi, respectiv, de organele de urmărire penală.  Ca şi în reglementarea actuală (Art.203 din 

CPP), ca regulă generală, actul prin care procurorul dispune asupra actelor sau măsurilor de urmărire 

penală este ordonanţa (alin.(1)), care trebuie să cuprindă toate menţiunile prevăzute de lege (alin.(2)).  

Prin excepţie, confirmarea actelor sau măsurilor procesuale de către procuror, în cazurile prevăzute de 

lege, se face prin „înscrierea menţiunii” de confirmare, care trebuie să fie motivată în drept (alin.(3)), 

simplificând procedura instituită de Art.205 alin.(1) din reglementarea actuală, care presupunea 

emiterea unei rezoluţii de confirmare.  Actul prin care organele de cercetare penală formulează 

propuneri în cadrul urmăririi penale este referatul, care trebuie să cuprindă menţiunile prevăzute de 

lege.  Prin excepţie, în cazurile expres prevăzute de lege, în care organele de urmărire penală pot 

dispune asupra măsurilor procesuale, actul care se întocmeşte este ordonanţa (alin.(4)). 

                                                      
380 Astfel cum am mai arătat, textele care presupun anumite restricții ale drepturilor fundamentale (în general, impuse de 
interesul public asociat desfășurării urmăririi penale) pot face, în viitor, obiectul contestațiilor în practică, pe calea excepțiilor 
de neconstituționaltiate sau neconformitate cu prevederile Convenției CEDO.  Va reveni instanței constituționale rolul de a 
genera o nouă jurisprudență, care să reflecte evoluția reglementării procesual-penale, însă asemenea incidente de procedură 
nu vor antrena impact la momentul intrării în vigoare. 
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[Art.287] Procedura păstrării actelor de urmărire penală este de asemenea simplificată în raport 

de reglementarea de la Art.205 alin.(2) şi (3) din actualul CPP.  Elementul de noutate introdus referă la 

dreptul şi obligaţia organelor de urmărire penală de a transmite judecătorului competent sau, după caz, 

altei autorităţi competente să soluţioneze cereri sau propuneri formulate în cadrul urmăririi penale, 

numai copii numerotate şi certificate de pe actele dosarului „care au legătură cu cererea formulată”, în 

vreme ce organul de urmărire penală păstrează originalul actelor, în vederea continuării urmăririi 

penale.  Prin noua reglementare, legiuitorul NCPP a căutat să soluționeze o chestiune ce ține de 

alocarea resurselor materiale ale parchetelor, care, în practică, nu permiteau, în multe situații, 

îndeplinirea obligației de a păstra copii de pe dosarele înaintate instanței, cu consecințe negative 

asupra posibilității de continuare a urmăririi penale, în lipsa dosarului înaintat în original.  Această 

reglementare exista și în CPP, dar numai cu privire la situația în care dosarul de urmărire penală este 

solicitat de mai multe instanțe de judecată (Art.205 alin.(3) CPP).  Diferența între soluția adoptată de 

NCPP și soluția de la Art.205 alin.(3) CPP381 rezidă în aceea că în stadiul actual al legislației, 

parchetul transmite instanței copii certificate de pe toate actele dosarului, în vreme ce în sistemul 

NCPP, se transmit numai copii certificate de pe actele care au legătură cu cauza. 

4.2.(b).  Sesizarea organelor de urmărire penală 

[Titlul I, Capitolul II, Secţiunea 1, Art.288-294] Capitolul II din Titlul I al Părţii Speciale 

reglementează modurile de sesizare a organelor de urmărire penală. 

Noutăţile din materia sesizării organelor de urmărire penală urmăresc accelerarea justiţiei penale, 

precum şi clarificarea acestui moment extrem de important, la care organele judiciare sunt informate 

despre posibila săvârşire a unor fapte prevăzute de legea penală şi cu care debutează investigaţia 

penală ce poate conduce la deschiderea procesului penal.  Etapa sesizării determină competenţa 

organelor judiciare (Art.294), astfel încât este crucial ca sesizarea să se realizeze cu respectarea tuturor 

formelor impuse de lege, pentru a asigura calitatea actului de justiţie penală. 

[Impact]  Noile prevederi au impact legal, prin recalificarea unor instituții și figuri juridice în 

materia sesizării.  Reglementarea modurilor de sesizare în formă electronică reduce formalismul 

nenecesar, dar organele competente (respectiv, poliția juridiciară și parchetele) vor trebui să aibă 

capacitatea (din punct de vedere tehnic și al personalului calificat) de a recepționa, primi și procesa 

asemenea sesizări în condiții de siguranță.  Impact financiar poate fi asociat noilor proceduri de 

transmitere a sesizării către alte State Membre ale Uniunii Europene (Art.289 alin.(10)), cu precizarea 

că deja mecanisme de cooperare internațională funcționează și în prezent între organele cu atribuții 

investigative din România și celelalte State Membre. 

[Art.288] În materia modurilor de sesizare a organelor de urmărire penală, NCPP păstrează 

structura procedurii anterioare, într-o mai aleasă formulare.  Remarcăm, aspectul pozitiv, astfel cum 

am arătat şi anterior382, că actele încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege reprezintă un 

mod de sine stătător de sesizare, alături de plângere, denunţ ori sesizarea din oficiu, precum şi, în 

cazurile expres prevăzute de lege, plângerea prealabilă a persoanei vătămate (alin.(2)).  Potrivit 

alin.(3), în cazul infracţiunilor săvârşite de militari, sesizarea comandantului este necesară numai în 

                                                      
381 Introdus prin Legea nr.202/2010. 
382 A se vedea supra, secțiunea II.A.4  4.1 (g). 
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ceea ce priveşte infracţiunile prevăzute la art.413-417 din CP, eliminându-se cerinţa informării 

comandatului, prevăzută de actualul CPP. 

[Art.289] Plângerea este încunoştinţarea făcută de o persoană fizică sau juridică, referitoare la o 

vătămare ce i s-a cauzat prin infracţiune.  Elementul de noutate rezidă în dispoziţiile alin.(5) al Art.289 

din NCPP.  Astfel, plângerea în formă electronică îndeplineşte condiţiile de formă numai dacă este 

certificată prin semnătură electronică, în conformitate cu prevederile legale383.  Corelativ, organele 

judiciare destinatare ale plângerii în formă electronică trebuie să verifice existența unui certificat 

valabil, în sensul Art.18 din Legea nr.455/2001, textele de la alin.(4) și (5) fiind imperative, iar în caz 

contrar, sesizarea care nu întrunește această cerință de formă nu va putea constitui plângere ci, 

eventual, un alt mod de sesizare (de pildă, sesizare din oficiu).  Prin noua reglementare s-a urmărit 

reducerea formalismului urmăririi penale. 

Un al doilea element pozitiv de noutate referă la obligaţia organelor de urmărire penală de a primi 

plângerea formulată de orice persoană care locuieşte pe teritoriul României (cetăţean român, străin sau 

apatrid) care sesizează săvârşirea unei infracţiuni pe teritoriul altui stat membru al UE, precum şi 

obligaţia de a transmite actul de sesizare, conform procedurilor în materia cooperării judiciare în 

materie penală384, organului competent din statul membru pe teritoriul căruia a fost comisă infracţiunea 

sesizată. 

[Art.290] Denunţul este încunoştinţarea făcută de către o persoană fizică sau juridică despre 

săvârşirea unei infracţiuni.  Spre deosebire de plângere, acest mod de sesizare poate fi realizat numai 

personal, fiind exclusă posibilitatea denunţului prin mandatar special (alin.(2)). 

[Art.291] Dispoziţiile Art.291 din NCPP se referă la sesizările făcute de persoane cu funcţii de 

conducere într-o unitate publică şi de alte persoane cu atribuţii de control, care au luat cunoştinţă de 

săvârşirea în acea unitate a unei infracţiuni pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, şi 

care este obligată să sesizeze de îndată organul de urmărire penală şi să ia măsuri să nu dispară urmele 

infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de probă. 

[Art.293] Constatarea infracţiunilor flagrante nu mai este reglementată ca o procedură specială 

(cum prevedea Art.465 şi urm. din actualul CPP) în NCPP, ci ca un mod de sesizare distinct, textul 

precizând că se consideră „flagrantă” infracţiunea descoperită în momentul săvârşirii sau imediat după 

săvârşire. 

[Art.294] La primirea sesizării organul de urmărire penală procedează la verificarea competenţei 

sale, iar în cazul prevăzut la Art.48 alin.(2) (schimbare a calităţii inculpatului) înaintează procurorului 

cauza împreună cu propunerea de trimitere a sesizării organului competent.  După examinarea 

sesizării, când constată că nu au fost strânse probele necesare potrivit dispoziţiilor Art.285, procurorul, 

la propunerea organului de urmărire penală sau din oficiu, soluţionează cauza prin ordonanţă, 

dispunând clasarea. 

 

                                                      
383 Legea nr.455/2001. 
384 Legea nr.303/2004. 
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[Titlul I, Capitolul II, Secţiunea 2, Art.295-298] Secţiunea a 2-a a Capitolului II din Titlul I 

este dedicată procedurii plângerii prealabile, reglementarea introducând două elemente majore de 

noutate, în sensul prezervării drepturilor persoanei vătămate, astfel cum vor fi analizate în continuare.  

Impactul este unul de ordin instituţional, ce referă la calitatea actului de justiţie şi respectarea 

drepturilor fundamentale.  În acelaşi timp însă, se poate produce o prelungire a duratei procedurilor, în 

raport de extinderea termenului legal de decădere pentru formularea plângerii prealabile. 

[Art.296] NCPP reglementează un termen de decădere de trei luni, care începe să curgă de la 

data la care persoana vătămată a cunoscut săvârşirea faptei, pentru introducerea plângerii prealabile, 

spre deosebire de Art.284 din actualul CPP, care prevede un termen de numai două luni care curge de 

la data la care persoana vătămată a cunoscut identitatea făptuitorului.  Modificarea este pozitivă, 

întrucât vine să răspundă acelor situaţii întâlnite în practică în care identitatea făptuitorului nu este 

cunoscută victimei, respectând, în acelaşi timp, concepţia legiuitorului în sensul departajării etapelor 

urmăririi penale, care debutează cu investigarea faptei, iar nu a persoanei.  De asemenea, prin 

prelungirea termenului în care aceasta poate formula plângerea prealabilă, se creează premisele pentru 

o mai bună valorificare a drepturilor victimei, căreia i se dă posibilitatea de a-și exercita opțiunea de a 

apela sau nu la autoritatea statului la un moment mai îndepărtat de momentul traumatic al săvârșirii 

infracțiunii. 

[Art.298] În cazul infracţiunilor flagrante pentru care punerea în mişcare a acţiunii penale se 

face la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, se introduce, ca element de noutate, obligaţia 

pozitivă a organelor de cercetare penală de a constata săvârşirea infracţiunii, chiar în lipsa plângerii, 

respectiv, de a chema persoana vătămată şi de a consemna poziţia acesteia în sensul formulării sau nu 

a plângerii.  În acest din urmă caz, soluţia prevăzută de lege este clasarea, existând un impediment 

legal pentru exercitarea acţiunii penale.  NCPP reglementează astfel expres soluţia deja consacrată în 

practică şi sub imperiul CPP în prezent în vigoare. 

4.2.(c). Conducerea şi supravegherea activităţii organelor de cercetare penală de către 

procuror 

[Titlul I, Capitolul III, Art.299-304]  Scopul urmărit de NCPP nu a fost originalitatea cu 

orice preţ, în comparaţie cu soluţiile de drept existente care s-au dovedit a fi viabile în practică sau a 

căror utilizare constituie o obişnuinţă pentru practică.  Dimpotrivă, noua reglementare urmăreşte să 

modifice corespunzător toate acele soluţii care au devenit desuete sau care au evidenţiat o serie de 

anomalii în practică şi să introducă soluţii noi, bazate pe experienţe comparative pozitive sau orientate 

către efectele favorabile aşteptate, toate ca urmare a studiului doctrinei dreptului procesual penal din 

sistemul intern şi din sistemele europene. 

În acest efort de sistematizare, noua legislaţie a definit mai riguros poziţia procurorului în cadrul 

organelor de urmărire penală, precum şi competenţa acestuia. 

[Art.299] Procurorul conduce şi supraveghează activitatea organelor de cercetare penală ale 

poliţiei judiciare şi a organelor de cercetare penală speciale.  Acesta poate să efectueze orice act de 

urmărire penală în cauzele pe care le conduce şi le supraveghează.  Procurorul efectuează urmărirea 

penală în cazul infracţiunilor pentru care competenţa de judecată în primă instanţă aparţine curţii de 

apel sau ÎCCJ, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege.  În cazul infracţiunilor săvârşite de militari, 

procurorul militar este cel care are competenţa de a efectua urmărirea penală. 
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[Art.300] În sensul dat termenului în Capitolul III din Titlul I al Părţii speciale a NCPP, 

modalităţile de exercitare a supravegherii activităţii organelor de cercetare penală constau în aceea că 

procurorul veghează ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea dispoziţiilor legale.  

Observăm că activitatea de a veghea ca actele de urmărire penală să fie efectuate cu respectarea 

dispoziţiilor legale se desfăşoară şi în exercitarea atribuţiei de a conduce.  În această altă accepţiune, 

este evident că atribuţia de „supraveghere” nu se suprapune pe atribuţia de a „veghea”, întrucât 

terminologia actului normativ este diferită. 

Noua formulare completează prevederile Art.216 din actualul CPP.  Astfel, pe lângă modalităţile 

actuale de exercitare a supravegherii, a fost prevăzut expres dreptul procurorului de a fi informat, după 

înregistrarea sesizării, despre activităţile pe care organele de cercetare penală le efectuează sau 

urmează să le efectueze.  Această formulare reprezintă o noutate pozitivă, deoarece instituie pe 

obligația organelor de cercetare penală de a supune controlului procurorului toată activitatea 

procedurală, urmând ca procurorul să decidă asupra exercitării prerogativei de control în concret, 

funcție de circumstanțele cauzei.  În exercitarea atribuţiei de supraveghere a activităţii de urmărire 

penală, procurorul poate să ceară spre verificare orice dosar de la organul de cercetare penală, care este 

obligat să îl trimită de îndată, cu toate actele, materialele şi datele privitoare la fapta care formează 

obiectul cercetării.  Procurorul poate reţine orice cauză în vederea efectuării urmăririi penale. 

În schimb, dreptul procurorului de a lua măsurile necesare sau de a da dispoziţii organelor de cercetare 

penală care iau aceste măsuri nu reprezintă o modalitate de exercitare a supravegherii, ci de conducere 

(alin.(3)).  În această postură, el poate să asiste la efectuarea oricărui act de cercetare penală sau să îl 

efectueze personal. 

[Art.301] Trimiterea la organul competent, reglementată de dispoziţiile Art.301, reprezintă tot o 

formă de conducere a urmăririi penale de către procuror, ulterioară activităţii de supraveghere, ca fiind 

o consecinţă a acesteia.  Ori de câte ori procurorul constată că urmărirea penală nu se efectuează de 

organul de cercetare penală prevăzut de lege, ia măsuri ca urmărirea să fie făcută de organul 

competent, procedând potrivit Art.63 din NCPP.  În acest caz, actele sau măsurile procesuale legal 

efectuate rămân valabile, formularea arătând că acesta nu are dreptul de a le infirma, deşi au fost 

efectuate de un organ de cercetare penală prevăzut de lege.  Dacă există vreunul dintre cazurile 

prevăzute la Art.43, procurorul dispune reunirea cauzelor, trimiţând ulterior cauza organului 

competent. 

[Art.302] Procurorul poate să dispună, după necesitate, ca într-o cauză urmărirea penală să fie 

efectuată de un alt organ de cercetare decât cel sesizat.  Aceasta este o activitate procesuală, şi nu 

administrativă.  Preluarea unei cauze de către un organ de cercetare penală ierarhic superior se dispune 

de procurorul de la parchetul care exercită supravegherea urmăririi penale în acea cauză, pe baza 

propunerii motivate a organului de cercetare penală care preia cauza (Art.302 alin.(2) din NCPP). 

[Art.303] Dispoziţiile date de procuror în legătură cu efectuarea actelor de cercetare penală sunt 

obligatorii şi prioritare pentru organul de cercetare, precum şi pentru alte organe ce au atribuţii 

prevăzute de lege în constatarea infracţiunilor.  Această formulare din a alin.(2) vine să reflecte 

raporturile dintre procuror şi organele ierarhic superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de 

cercetare penală speciale, care trebuie privite ca raporturi strict administrative, căci organele ierarhic 
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superioare ale poliţiei judiciare sau ale organelor de cercetare penală speciale nu pot da îndrumări sau 

dispoziţii privind cercetarea penală. 

În cazul neîndeplinirii sau al îndeplinirii în mod defectuos de către organul de cercetare penală a 

dispoziţiilor date de procuror, acesta poate doar sesiza conducătorul organului de cercetare penală 

(care nu este organ de cercetare penală, ci şef ierarhic), care are obligaţia ca în termen de 3 zile de la 

sesizare să comunice procurorului măsurile dispuse.  Procurorul are la dispoziţie dreptul de a aplica 

sancţiunea amenzii judiciare pentru abaterile judiciare prevăzute la Art.283 alin.(1) lit.a) sau, după caz, 

alin.(4) lit.m) ori poate solicita retragerea avizului prevăzut la Art.55 alin.(4) şi (5) din NCPP. 

[Art.304] Referitor la infirmarea actelor procesuale sau procedurale, când procurorul constată că 

urmărirea penală nu se efectuează de organul de cercetare penală prevăzut de lege, ia măsuri ca 

urmărirea să fie făcută de organul competent, procedând potrivit Art.63.  În acest caz, actele sau 

măsurile procesuale legal efectuate rămân valabile, formularea arătând că acesta nu are dreptul de a le 

infirma, deşi au fost efectuate de un organ de cercetare penală prevăzut de lege.  Tot potrivit Art.304, 

când procurorul constată că un act sau o măsură procesuală a organului de cercetare penală nu este 

dată cu respectarea dispoziţiilor legale sau este neîntemeiată, o infirmă motivat, din oficiu sau la 

plângerea persoanei interesate. 

Dispoziţiile Art.304 din NCPP se aplică şi în cazul verificării efectuate de către procurorul ierarhic 

superior cu privire la actele procurorului ierarhic inferior.  Dreptul de infirmare al superiorului este 

consecinţa principiului constituţional al ierarhiei administrative, astfel transpus în Art.55 alin.(2) din 

NCPP, procurorii fiind constituiţi în parchete care funcţionează pe lângă instanţele judecătoreşti 

exercitându-şi  atribuţiile procesuale în cadrul Ministerului Public. 

4.2.(d). Efectuarea urmăririi penale 

[Titlul I, Capitolul IV, Art.305-341]  Capitolul IV al Titlului I reglementează efectuarea 

urmăririi penale, ca funcţie bine determinată a procesului penal, stabilind limitele sale, atât în timp, cât 

şi sub aspectul activităţilor ce pot fi derulate şi soluţiilor ce pot fi dispuse de către organele de urmărire 

penală şi exercitarea controlului judiciar asupra acestora. 

Similar cu reglementarea actuală, în NCPP urmărirea penală se desfăşoară între momentul începerii şi 

momentul dispunerii soluţiei de către procuror, ambele fiind marcate prin efectuarea de acte 

procesuale specifice.  Sub aspectul activităţilor ce se pot desfăşura în cadrul urmăririi penale, limitele 

sunt date de competenţa organelor de urmărire şi cercetare penală, stabilite în considerarea scopului 

acestei etape a procesului penal. 

Regândirea etapei urmăririi penale în cadrul NCPP aduce, ca element de noutate, faptul că urmărirea 

penală se desfăşoară în două faze distincte: faza de investigare a faptei şi faza de investigare a 

persoanei.  Faza de investigare a faptei debutează cu sesizarea organelor judiciare competente, în 

vreme ce faza de investigare a persoanei (care devine, de la acest moment, inculpat) este marcată 

imediat ce aceasta este cunoscută, prin actul de punere în mişcare a acţiunii penale. 

Elemente importante de noutate apar și în ceea ce privește soluțiile pe care le adoptă procurorul, 

respectiv, clasarea sau renunțarea la urmărirea penală, în locul celor șase tipuri de soluții reglementate 

de Art.262 CPP. 
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[Impact]  Astfel cum este reglementată de NCPP, urmărirea penală păstrează trăsăturile 

caracteristice consacrate în sistemul nostru de drept (subordonarea funcţională şi ierarhică în 

efectuarea actelor de urmărire penală, nepublicitatea activităţilor judiciare şi forma preponderent 

scrisă), dar caracterul necontradictoriu şi caracterul nepublic sunt semnificativ atenuate prin 

introducerea elementelor procesului adversarial (dintre care reiterăm, cu titlul de exemplu, dreptul de 

acces la dosarul cauzei reglementat de Art.97, care permite părţilor şi subiecţilor procesuali 

cunoaşterea pieselor dosarului, inclusiv a probelor propuse de celelalte părţi).  Din această perspectivă, 

impactul legal urmează să fie unul pozitiv.  Prin reglementarea unei categorii unice de soluții, 

respectiv, clasarea, în locul neînceperii urmăririi penale ori scoaterii de sub urmărirea penală și 

încetării procesului penal, sunt simplificate procedurile și crește eficiența activității procurorului, cu 

implicațiile asociate din perspectiva costurilor de timp și resurse umane.  Renunțarea la urmărirea 

penală, ca aplicație a principiului oportunității, este de natură să permită o reducere a volumului 

cauzelor în etapa de urmărire penală, prin scoaterea de pe rolul parchetelor a cauzelor minore, în care 

nu există un interes public asociat investigației penale și care nu fac decât să aglomereze organele de 

urmărire penală.  Soluția este benefică, inclusiv prin potențialul de reducere a costurilor de 

instrumentare a unor asemenea cauze. 

[Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea 1, Art.305-311] Dispoziţiile Secţiunii 1 reglementează 

desfăşurarea urmăririi penale. 

[Art.305] În considerarea importanţei şi consecinţelor urmăririi penale, în sistemului NCPP, 

începerea urmăririi penale este supusă unei duble condiţionări, atât pozitivă, cât şi negativă.  Condiţia 

pozitivă se referă la existenţa unui act valid de sesizare385, iar condiţia negativă, la lipsa 

impedimentelor legale pentru exercitarea acţiunii penale (Art.16 alin.(1) din NCPP). 

Spre deosebire de reglementarea actuală (Art.228 CPP), în care actul ce marchează începerea urmăririi 

penale este rezoluţia sau, după caz, ordonanţa, în cazul procurorului, NCPP prevede că începerea 

urmăririi penale se dispune în toate cazurile prin ordonanţă emisă de organul de urmărire penală sau, 

după caz, prin ordonanţă emisă de organul de cercetare penală şi confirmată de procurorul care 

exercită supravegherea activităţii de urmărire penală.  Spre deosebire de CPP, care prevede că această 

confirmare trebuie obţinută în termen de 48 de ore, noul text de lege prevede un termen de 5 zile.  Ca 

un element de noutate, urmărirea penală debutează cu investigarea faptei, abia ulterior organele 

judiciare procedând la identificarea şi, respectiv, investigarea persoanei. 

[Art.306] NCPP menţionează că organele de cercetare penală sesizate în oricare dintre modurile 

prevăzute de lege, au obligaţia să strângă datele şi informaţiile cu privire la existenţa infracţiunii, 

respectiv, să obţină şi să administreze probele în acuzare şi în apărare, în mod loial, în condiţiile legii.  

Textul nu mai păstrează terminologia consacrată de Art.224 din actuala reglementare, în materia 

actelor premergătoare, dar din interpretarea dispoziţiilor alin.(2), rezultă că actele efectuate de organele 

de cercetare penală ulterior sesizării sunt acte de cercetare penală.  Potrivit alin.(3), după începerea 

urmăririi penale, organele de cercetare penală strâng probe atât în favoarea, cât şi în defavoarea 

suspectului sau inculpatului.  Dispoziţiile alin.(5) au caracter de noutate şi referă la autorizarea folosirii 

mijloacelor şi procedeelor probatorii care restrâng drepturile fundamentale.  În cazul în care apreciază 

                                                      
385 A se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.2(a). 
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necesară administrarea unor asemenea mijloace de probă ori folosirea unor asemenea procedee 

probatorii, organele de cercetare penală înaintează prin referat propuneri procurorului, acestea urmând 

a fi soluţionate de organul judiciar competent (în principiu, judecătorul de drepturi şi libertăţi şi, prin 

excepţie, procurorul). 

[Art.307] Dispoziţiile Art.307 reiau prevederile Art.70 alin.(2) din actualul CPP, în materia 

aducerii la cunoştinţă a învinuirii, inclus în reglementarea dedicată urmăririi penale, pentru o mai bună 

sistematizare a materiei. 

[Art.308] Dispoziţiile Art.308 sunt cu totul noi în materia urmăririi penale şi privesc acele 

situaţii în care există riscul ca anumite probe să nu mai poată fi administrate în faţa instanţei (de 

exemplu, riscul ca anumite probe să dispară sau când există pericolul deteriorării lor) înainte de etapa 

administrării probelor.  Procedura se poate aplica exclusiv în cursul urmăririi penale şi debutează la 

cererea procurorului.  Prin excepţie de la regimul general al probelor, în cursul urmăririi penale, 

procedura administrării anticipate a probelor se derulează în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 

(alin.(1)).  Textul nu prevede în mod expres dacă judecătorul de drepturi şi libertăţi sesizat cu o astfel 

de cerere de către procuror se pronunţă asupra cererii, în sensul de a aprecia dacă aceasta este sau nu 

întemeiată şi a dispune, după caz, admiterea sau respingerea ei, ci, doar că stabileşte de îndată data şi 

locul administrării probelor (alin.(2)), practica urmând să ofere interpretarea dispoziției legale. 

[Art.309] Punerea în mişcare a acţiunii penale se dispune de către procuror, prin ordonanţă, 

atunci când se constată că „există probe din care rezultă motive întemeiate de a crede” că suspectul a 

săvârşit infracţiunea şi nu există vreun impediment legal, dintre cele reglementate la Art.16 alin.(1) din 

NCPP.  De la acest moment, suspectul dobândeşte calitatea de inculpat.  Textul păstrează 

reglementarea actuală (Art.235-237 din NCPP), inclusiv sub aspectul aducerii la cunoştinţa 

inculpatului a învinuirii. 

[Art.310] Textul reglementează dispoziţii privind luarea de măsuri faţă de făptuitorul 

infracţiunilor flagrante.  Persoana care reţine pe făptuitor are obligaţia să îl predea de îndată, împreună 

cu corpurile delicte şi înscrisurile ridicate organelor de urmărire penală. 

[Art.311] Reglementarea este similară cu cea actuală, exceptând faptul că în sistemul CPP în 

vigoare, extinderea cercetării penale sau, după caz, schimbarea încadrării juridice se dispun de către 

procuror, la propunerea organelor de cercetare penală.  Textul ar putea fi completat în sensul de a 

reglementa ipoteza în care procurorul efectuează urmărirea penală, caz în care, în mod obligatoriu, tot 

procurorul dispune schimbarea încadrării juridice sau, după caz, extinderea urmăririi penale.  Tot ca 

element de noutate, este reglementată expres obligaţia organului judiciar ca, după extinderea urmăririi 

penale sau schimbarea încadrării juridice, să aducă acest lucru la cunoştinţa suspectului sau 

inculpatului. 

4.2.(e). Soluţii dispuse de procuror  

[Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea 3, Art.314-320, Secţiune 4, Art.321-323, Secţiune 5, Art.324-

326, Capitolul V, Art.327-331] Soluţiile ce pot fi dispuse de procuror sunt reglementate în 

cadrul Secţiunii a 3-a din Capitolul IV al Titlului I.  Spre deosebire de reglementarea actuală care 

reglementează, ca soluţii posibile, încetarea urmăririi penale (Art.242-248), scoaterea de sub urmărire 

penală (Art.249-2491), procedura prezentării materialului (Art.250-254), terminarea urmăririi penale 

(Art.255-260) şi trimiterea în judecată (Art.216-269).  Soluţiile de neurmărire şi netrimitere în judecată 
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sunt numai două (clasarea, ori de câte ori există un impediment legal pentru punerea în mişcare a 

acţiunii penale) şi, respectiv, renunţarea la acţiunea penală, când procurorul face aplicarea principiului 

oportunităţii.  Procedura prezentării materialului de urmărire penală a fost integral eliminată, iar 

trimiterii în judecată i se substituie procedura  înaintării dosarului judecătorului de cameră preliminară. 

[Impact]  Noua reglementare prezintă o serie de elemente de noutate de natură să simplifice 

și să accelereze procedura soluționării cauzelor în această etapă a procesului penal, cu toate 

consecințele asociate din perspectiva impactului financiar-bugetar și de resurse umane (ce urmează a fi 

evaluate în etapele viitoare ale executării Contractului). 

[Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea 3, Art.314-320] Secţiunea a 3-a este dedicată soluţiilor de 

neurmărire sau de netrimitere în judecată. 

[Art.314] Soluţiile de neurmărire sau de netrimitere în judecată pot fi date de procuror numai 

după ce organele judiciare, sesizate în vreunul dintre modurile prevăzute de lege, au procedat la 

strângerea probelor necesare cu privire la existenţa sau inexistenţa infracţiunii, respectiv, la identitatea 

persoanei care a săvârşit-o, după examinarea cărora se poate dispune fie clasarea, fie renunţarea la 

urmărirea penală.  Noua reglementare precizează că procurorul dispune printr-un act unic, indivizibil, 

chiar dacă lucrările dosarului privesc mai multe fapte sau mai mulţi suspecţi sau inculpaţi şi chiar dacă 

soluţiile cu privire la fiecare dintre aceştia sunt diferite, facilitând astfel exercitarea controlului judiciar 

asupra soluţiilor procurorului. 

[Art.315] Soluţia de clasare poate fi dispusă înainte de începerea urmăririi penale, precum şi 

înainte sau după punerea în mişcare a acţiunii penale, atunci când procurorul constată existenţa unui 

impediment legal dintre cele prevăzute la Art.16 alin.(1).  Dincolo de unificarea terminologiei, în 

sensul adoptării termenului de ”clasare”, reglementarea nu conţine modificări majore în raport de cea 

actuală, sub aspectul motivelor care pot justifica o soluţie de netrimitere în judecată.  Clasarea se 

dispune prin ordonanţă, care conţine toate menţiunile prevăzute de lege (alin.(2)), elementul de noutate 

sub acest aspect este reprezentat de menţiunea privind sesizarea judecătorului de drepturi şi libertăţi, în 

vederea confiscării sau, după caz, restituirii cauţiunii (alin.(2) lit.e). 

[Art.316] Spre deosebire de Art.246 din actualul CPP, noul text de lege prevede că ordonanţa de 

clasare se comunică atât suspectului sau inculpatului, cât şi persoanelor interesate „care au solicitat 

comunicarea soluţiei”.  Cu alte cuvinte, partea vătămată nu va mai fi înştiinţată din oficiu, astfel cum 

se procedează în reglementarea actuală, ci numai dacă a formulat o cerere în acest sens. 

[Art.318] Instituţia renunţării la urmărirea penală reprezintă o noutate absolută în sistemul 

dreptului procesual penal românesc, concretizând principiul oportunităţii reglementat de Art.7 alin.(2) 

din NCPP. 

Deoarece dispoziţiile legale transferă o serie de atribuţii privind soluţionarea definitivă a unor cauze 

penale de la instanţă procurorului, legiuitorul a reglementat aprecierea oportunităţii ca fiind una legală, 

limitată la cazurile şi cu îndeplinirea condiţiilor, expres prevăzute de lege, cu posibilitatea exercitării 

controlului judiciar asupra soluţiilor procurorului, în faţa judecătorului de cameră preliminară. 

Aplicarea principiului oportunităţii vizează acele cauze minore (pentru care legea prevede pedeapsa 

închisorii de maximum 5 ani) şi unde, în considerarea circumstanţelor personale ale cauzei şi de 

persoana făptuitorului, nu există interes public în exercitarea urmăririi penale. 
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Textul prevede că, prin ordonanţa de renunţare la urmărirea penală, procurorul poate impune o serie de 

obligaţii în sarcina inculpatului (alin.(3)), între care şi „să prezinte scuze public” sau „obligaţia să 

repare paguba produsă ori să convină cu partea civilă o modalitate de reparare a acesteia” (lit.a))386.  

Repararea prejudiciului material sau moral cauzat prin infracţiune se reglează potrivit normelor de 

drept civil şi nu poate influenţa răspunderea penală. 

[Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea 4, Art.321-323] Secţiunea a 4-a din Capitolul IV al Titlului I 

din Partea specială este dedicată terminării urmăririi penale, reglementarea fiind similară celei 

anterioare, dar prezentând elementul de noutate că terminarea urmăririi penale presupune, în toate 

situaţiile, existenţa unei acţiuni penale puse în mişcare, eliminându-se posibilitatea terminării urmăririi 

penale fără acţiunea penală pusă în mişcare, reglementată de Art.255 din actualul CPP. 

[Titlul I, Capitolul IV, Secţiunea 5, Art.324-326] Într-un efort de sistematizare, noua 

reglementare grupează într-un capitol unic, prevederile în materia efectuării urmăririi penale de către 

procuror, texte care se regăseau, într-o formă similară, în cadrul Capitolului II şi III din Titlul I al CPP 

în vigoare. 

[Art.324] Urmărirea penală se efectuează obligatoriu de către procuror, în cazurile prevăzute de 

lege dar, în acelaşi timp, textul dă posibilitatea procurorului de a prelua în anchetă proprie oricare 

dintre cazurile cu privire la care exercită supravegherea.  Procurorul poate delega efectuarea unor acte 

de urmărire penală organelor de cercetare penală, cu excepţia competenţelor exercitate în mod 

imperativ, care sunt ţinute să acţioneze în limitele acestei delegări. 

[Art.325] Prin decizie motivată a conducătorului parchetului de nivel superior, acesta poate 

prelua în anchetă cauze de la parchetele inferioare.  Noua reglementare dă expresie controlului 

ierarhic, dar nu prevede niciun fel de criterii legale pentru aplicarea instituţiei preluării, spre deosebire 

de dispoziţiile Art.209 alin.(41) din CPP în vigoare. 

[Art.326] Textul nou introdus permite trimiterea cauzei între parchete egale în grad, în condiţiile 

în care există o suspiciune rezonabilă că activitatea de urmărire penală este afectată.  Trimiterea poate 

interveni la cererea părţilor ori subiecţilor procesuali principali sau din oficiu şi se justifică prin 

necesitatea de a asigura funcţionarea eficientă a activităţii de urmărire penală. 

[Titlul I, Capitolul V, Art.327-331]  Capitolul V al Titlului I reglementează modalităţile de 

rezolvare a cauzei de către procuror, care pot viza fie o soluţie de clasare ori renunţare la judecată, 

astfel cum acestea au fost analizate mai sus, fie sesizarea instanţei. 

Principalele elemente de noutate în această materie sunt impuse de noua reglementare a procedurii 

camerei preliminare, ele vizând necesitatea comunicării rechizitoriului, dispoziţii legale cu privire la 

care estimăm că vor genera costuri suplimentare pentru parchete. 

                                                      
386 În conformitate cu jurisprudența actuală a Curții Constituționale, condiţionarea luării unei unei măsuri de politică penală 
cu grave consecinţe de soluţionarea unei probleme de drept extrapenal creează un regim de discriminare între cetăţeni şi vine 
în contradicţie cu prevederile Art.4 alin.(2) şi ale Art.16 din Constituţie.  Accesul inculpatului la unele măsuri de politică 
penală neprivative de libertate, la care el este îndreptăţit din punctul de vedere al politicii penale şi al dreptului penal, nu-i 
poate fi interzis pe criterii străine justiţiei penale, cum ar fi acoperirea integrală a prejudiciului.  În considerarea caracterului 
evolutiv atât al legislației, cât și al jurisprudenței, va reveni Curții Constituționale, conform propriei competențe, rolul fie de 
a confirma jurisprudența anterioară, fie de a genera o nouă jurisprudență. 
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[Art.329] Principalele elemente de noutate referă la obligaţia parchetului de a comunica, alături 

de rechizitoriu, copii certificate pentru a fi comunicate inculpaţilor, iar în cazul în care aceştia nu 

înţeleg limba română, sau solicită comunicarea în limba maternă, traduceri certificate ale acestora. 

4.2.(f). Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală 

[Titlul I, Capitolul VII, Art.336-341] Prevederile acestui Capitol păstrează în linii mari 

dispoziţiile Capitolului VII din Titlul I al Părţii Speciale din actuala reglementare.  Ceea ce aduce în 

plus NCPP în această materie (alături de modificările impuse de noile principii care stau la baza 

reglementării şi, în special, de principiul separării funcţiilor judiciare în procesul penal, concretizat, 

între altele, prin reglementarea competenţelor judecătorului de cameră preliminară), este un plus de 

rigoare şi precizie în materia plângerii împotriva actelor şi măsurilor dispuse, în cadrul urmăririi 

penale, de către procuror sau organele de cercetare penală, în special, prin aceea că responsabilizează 

şi profesionalizează procurorul, prin stabilirea obligaţiei de comunicare a soluţiei motivate dispuse.   

[Impact] Din punct de vedere al impactului asupra resurselor umane şi materiale, reiterăm 

concluziile exprimate în cadrul secţiunii dedicate judecătorului de cameră preliminară.  Suplimentar, 

remarcăm simplificarea (Art.338, Art.339 alin.(5), Art.339) și accelerarea (Art.341) procedurilor, cu 

implicații asupra eficienței acestora și costurilor asociate. 

[Art.338] Dacă reglementarea actuală prevede numai obligativitatea comunicării soluţiei dispuse 

de procuror, NCPP prevede obligativitatea comunicării a chiar ordonanţei prin care procurorul 

soluţionează plângerea împotriva actelor organelor de cercetare penală.  Aceasta presupune ca 

procurorul să se pronunţe prin ordonanţă motivată, în termenul legal imperativ de 20 de zile de la 

primirea plângerii.  Noua reglementare vine să răspundă nevoilor practicii, care se confruntă, sub 

imperiul legii actuale cu situaţia în care ulterior comunicării soluţiei, parchetele primesc cereri de 

comunicare a motivelor pe care se sprijină soluţia, pentru a da posibilitatea părţilor de a exercita căile 

de atac prevăzute de lege.  Această dublă comunicare, o dată a soluţiei şi, ulterior, a motivării, care nu 

făcea decât să îngreuneze activitatea de urmărire penală și să dubleze costurile asociate procedurilor de 

comunicare, a fost eliminată prin instituirea obligaţiei de comunicare a ordonanţei. 

[Art.339] În materia plângerii împotriva actelor procurorului, este păstrată reglementarea 

actuală, cu unele modificări ce ţin de nevoia de sistematizare şi rigoare a normei juridice (menţionăm, 

cu titlul de exemplu, noua redactare, mai sintetică, a Art.339 alin.(1) şi (2), faţă de Art.278 alin.(1) şi 

(2) din actualul CPP, deşi soluţia adoptată pe fond este aceeaşi).  Ca un element de noutate, alin.(3) 

reglementează situaţia structurilor Ministerului Public a căror ierarhie este stabilită prin lege specială, 

şi cărora li se aplică, mutatis mutandis, aceleaşi prevederi legale, soluţie de altfel consacrată în practică 

şi în lipsa unei prevederi exprese de lege lata. 

În conformitate cu dispoziţiile generale în materia urmăririi penale, actele prin care se soluţionează 

asemenea plângeri sunt ordonanţele, renunţându-se la instituţia rezoluţiei.  O altă prevedere cu caracter 

de noutate este cea conţinută de alineatul (5), care elimină expres posibilitatea contestării ordonanţelor 

prin care au fost soluţionate plângerile împotriva actelor procurorului să mai fie contestate, la rândul 

lor, la procurorul ierarhic superior, soluţie care pune capăt interpretărilor divergente din practica 

judiciară. 

[Art.340] Ca şi în reglementarea actuală, persoana a cărei plângere împotriva soluţiei de clasare 

sau de renunţare la urmărirea penală, dispusă prin ordonanţă sau prin rechizitoriu, a fost respinsă de 
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prim-procuror sau, după caz, de procurorul general ori de procurorul ierarhic superior, poate contesta 

măsura în faţa unui magistrat independent. 

Elementul major de noutate introdus de actul normativ în această materie referă la transferul 

competenţei de soluţionare care a operat între judecătorul de scaun şi judecătorul de cameră 

preliminară.  Astfel, plângerea se adresează judecătorului de cameră preliminară de la instanţa căreia i-

ar reveni competenţa de a soluţiona în primă instanţă cauza pe fond.  Şi în această situaţie, ceea ce se 

comunică este copia actului prin care s-a dispus soluţia, aşadar, ordonanţa motivată (Art.341 alin.(4)). 

Un alt element de noutate este cel reglementat de alin.(2) al textului analizat, constând în posibilitatea 

petentului de a contesta nu numai o eventuală soluţie de respingere a plângerii formulate, dar şi lipsa 

unui răspuns al procurorului competent în termenul legal.  Astfel, procedura în faţa judecătorului de 

cameră preliminară poate fi declanşată în cadrul unui termen de decădere de 20 de zile care începe să 

curgă de la data la care trebuia soluţionată plângerea, dar nu mai târziu de 20 de zile de la data 

comunicării modului de rezolvare.  Deşi textul de lege vorbeşte despre comunicarea „modului de 

rezolvare”, potrivit dispoziţiilor Art.339 alin.(4), ceea ce se comunică este ordonanţa motivată. 

[Art.341] Elementul major de noutate al reglementării constă în procedura de soluţionare în 

camera preliminară, în cameră de consiliu, fără prezenţa părţilor, a intimatului şi a procurorului.  

Soluţiile ce pot fi pronunţate sunt aceleaşi ca şi în reglementarea actuală, cu precizarea că dacă 

plângerea este admisă, cauza va fi înaintată instanţei de judecată.  Conform alin.(6), încheierea prin 

care a fost soluţionată plângerea în procedura camerei preliminare este definitivă, prin excepţie de la 

dreptul comun al procedurii camerei preliminare (Art.347 din NCPP). 

4.2.(g). Judecata în procedura de cameră preliminară 

[Titlul II, Art.342-348] Titlul II al NCPP reglementează procedura camerei preliminare, care 

concretizează exercitarea celei de-a treia funcţii a procesului penal. 

Notăm că, spre deosebire de alte sisteme de drept (de exemplu, italian, spaniol, portughez) pe care 

legiuitorul le-a folosit ca sursă de inspiraţie în redactarea NCPP, judecătorul de cameră preliminară nu 

este chemat să analizeze dacă probele administrate de organele de urmărire penală sunt suficiente 

pentru a justifica  trimiterea în judecată a inculpatului.  Dimpotrivă, învestirea instanţei rămâne strict o 

atribuţie a procurorului, în vreme ce judecătorul de cameră preliminară nu face decât să analizeze 

legalitatea probelor și urmăririi penale.  Această etapă preliminară are un rol major în evoluţia şi 

rezultatul procesului, întrucât hotărârea judecătorului de cameră preliminară este de natură a avea 

consecinţe asupra unei potenţiale hotărâri de condamnare ce ar fi pronunţată în cauză. 

Procedura reglementată de NCPP este o procedură nepublică.  O soluție similară a fost adoptată și de 

legiuitorul spaniol (Art.302 CPPS).  Durata procedurii preliminare este, ca și în sistemul NCPP, de o 

lună, prevăzându-se posibilitatea ca în etapa camerei preliminare, suspectul să nu fie informat despre 

anumite activități ale judecătorului, în scopul de a evita ca suspectul să împiedice strângerea probelor.  

Totuși, aceste restricții, justificate prin necesitatea strângerii probelor, sunt ridicate cu 10 zile înainte 

de expirarea termenului de procedură de o lună, pentru a permite suspectului accesul la probatoriu, în 

scopul pregătirii apărării.  Procurorul și apărătorii părților pot depune note scrise, indicând probele de 

care înțeleg să se folosească (Art.656 și Art.657 CPPS), care sunt analizate de judecător și, respectiv, 

admise ori respinse (Art.658 și Art.659 CPPS). 
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În același sens, din perspectiva dreptului reglementat de Art.6 alin..(1) CEDO, la judecarea în mod 

public, de către un tribunal independent, a cauzei sale, trimitem la interpretarea oferită de Curtea 

CEDO, în sensul că textul convențional invocă mai curând ideea de organizație, de instituție, decât de 

procedură (Golder c./ Marea Britanie, 1975, par.32).  Ca atare, procedura nepublică nu este în sine 

incompatibilă cu garanţiile procesului echitabil, câtă vreme se realizează condiţiile pentru salvgardarea 

celorlalte drepturi şi garanţii procesuale.  Mai mult, caracterul nepublic al procedurilor în camera 

preliminară are o durată determinată în timp (30 de zile, conform legii), după care procesul devine 

public, în faza de judecată. 

[Art.342] În cadrul procedurii camerei preliminare, judecătorul de cameră preliminară verifică 

legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală de către 

organele de urmărire penală.  Practic, judecătorul de cameră preliminară soluţionează, în cadrul 

procedurii reglementate de Titlul II din NCPP, excepţiile de procedură având ca obiect actele de 

urmărire penală în termenul cel mai larg, inclusiv sub aspectul excluderii sau menţinerii unor probe, cu 

alte cuvinte, asupra viciilor de procedură care fac imposibilă trecerea în faza de judecată. 

[Art.343] Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă (prin încheiere, astfel cum rezultă din 

dispoziţiile Art.347) în termen de minim 15 şi maximum 30 de zile de la data înregistrării cauzei la 

instanţă, pe care judecătorul îl stabileşte „în funcţie de complexitatea cauzei” (Art.344 alin.(2) NCPP). 

[Art.344] Textul reglementează măsurile administrative ce se impun a fi luate în scopul 

soluţionării cauzei.  Este reglementată obligaţia comunicării „de îndată” către toate părţile, precum şi 

către persoana vătămată, a unei copii certificate de pe rechizitoriu, precum şi, acolo unde este cazul, o 

traducere autorizată a acestuia. 

Alin.(4) reglementează drepturile inculpatului în cadrul procedurii camerei preliminare.  În cazul în 

care inculpatul este asistat de avocat, se prevede un termen de decădere pentru formularea de cereri şi 

excepţii de procedură, care trebuie depuse la dosarul cauzei cu 10 zile (respectiv, 3 zile, pentru 

avocatul din oficiu, în acele situaţii în care asistenţa juridică este obligatorie) înainte de termenul fixat 

pentru soluţionarea cauzei. 

Alin.(5) stabileşte că excepţiile şi cererile formulate de inculpat, de celelalte părţi sau de partea 

vătămată se comunică parchetului, care are dreptul de a răspunde în scris până la termenul de 

soluţionare stabilit de judecătorul de cameră preliminară.  Din perspectiva faptului că observațiile 

parchetului nu se comunică celorlalte părți, menționăm că în jurisprudenţa sa, în interpretarea Art.6 

din CEDO, Curtea CEDO a decis că principiul contradictorialităţii implică, în esenţă, posibilitatea 

pentru toate părţile la un dosar de a lua cunoştinţă despre toate piesele şi observaţiile prezentate 

judecătorului, chiar şi cele care ar proveni de la un magistrat, de natură să îi influenţeze decizia şi de a 

le discuta387, iar legislaţiile naţionale trebuie să garanteze că „partea adversă” va fi înştiinţată despre 

depunerea observaţiilor şi va avea posibilitatea să le comenteze388. 

[Art.346] Textul reglementează soluţiile pe care le poate dispune judecătorul de cameră 

preliminară, respectiv, începerea judecăţii (încheierea învestind instanţa de judecată) sau restituirea 

                                                      
387 Curtea CEDO, 31 martie 1998, Reinhardt & Slimane-Kaid c/ Franța, par.103. 
388 Curtea CEDO, 28 august 1991, Brandstetter c/ Austria, par.67. 
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cauzei la parchet, în cazul în care constată că nu au fost acoperite omisiunile din rechizitoriu (în 

condiţiile Art.344 alin.(6) NCPP) sau, după caz, dispune excluderea tuturor probelor sau constată 

nelegalitatea actului de sesizare.  Încheierea judecătorului de cameră preliminară nu este executorie. 

[Art.347] Calea de atac împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară este contestaţia 

care se poate introduce în termen de 3 zile de la comunicarea soluţiei judecătorului de cameră 

preliminară, la judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară.  Procedura de 

soluţionare a contestaţiei este cea reglementată de Art.343-345. 

[Art.348] Judecătorul de cameră preliminară se pronunţă, în mod excepţional, asupra măsurilor 

preventive în această etapă a procesului, în care urmărirea penală este finalizată (excluzând, aşadar, 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi), iar instanţa de judecată nu este legal învestită. 

4.2.(h). Dispoziţii generale privind judecata 

[Titlul III, Capitolul I, Art.349-370]  Reglementările din materia judecăţii în prima instanţă 

au suferit, odată cu apariţia NCPP, numeroase ajustări, unele benefice actului de justiţie, iar altele care, 

în opinia noastră, lasă loc de subiectivism în ceea ce priveşte respectarea garanţiilor procesuale. 

Spre deosebire de procesul civil, care urmăreşte cu precădere repararea unor prejudicii materiale sau 

morale, fie în natură, fie în modalitatea unor juste compensaţii, în materie penală, de esenţa actului de 

justiţie este asigurarea funcţiei preventive şi punitive a sancţiunii penale, astfel încât afectată să nu fie 

decât persoana responsabilă de încălcarea normelor legale, asigurându-se, în acelaşi timp şi în egală 

măsură, restabilirea ordinii de drept şi a securităţii sociale în ansamblul său. 

[Impact] Noile prevederi permit accelerarea procedurilor penale.  Dată fiind scurtarea unor 

termene procedurale, ele pot antrena modificarea politicii de personal, dar și a infrastructurii 

instanțelor, dar și a infrastructurii acestora (de exemplu, săli de ședință, bază materială), pentru a 

permite aplicarea eficientă a acestora.  Notăm și noile dispoziții generale în materia procedurilor de 

citare, de natură a evita incidentele de procedură întâlnite astăzi în practică, precum și dispozițiile 

destinate să asigure eficiența măsurilor administrative dispuse în scopul judecății (Art.361) cu toate 

implicațiile asupra celerității procesului penal și costurilor asociate acestuia. 

[Art.349] Potrivit Art.349 din NCPP, judecătorul este obligat să asigure, în cadrul procedurilor 

penale, respectarea drepturilor subiecţilor procesuali şi administrarea probelor, pentru lămurirea 

completă a împrejurărilor cauzei, în scopul aflării adevărului. 

Textul actual nu mai prevede cu titlu general rolul activ al instanţei de judecată, astfel cum se întâmplă 

în reglementarea actuală.  Din această perspectivă, noile dispoziţii legale operează o modificare majoră 

a rolului judecătorului în procesul penal.  Astfel, legiuitorul român din 2009 adoptă elemente specifice 

modelul specific procesului adversarial.  În cadrul acestui model de proces, rolul judecătorului este 

acela de stabili faptele şi circumstanţele (ceea ce doctrina anglo-saxonă desemnează prin sintagma fact 

finder), de a examina fără părtinire probele prezentate de părţi şi de a soluționa cu obiectivitate cauza, 

fără nicio implicare în prezentarea argumentelor părţilor, pentru a evita astfel o antepronunţarea.  Rolul 

judecătorului în sistemul adversarial contrastează cu rolul judecătorului în sistemul inchizitorial, în 

care instanţa investighează faptele, ascultă martori şi pronunţă o decizie bazată pe propria convingere. 

Noua reglementare a rolului judecătorului în NCPP reunește elemente ale ambelor sisteme, astfel cum 

au procedat și alţi legiuitori europeni (Franța, Germania, Italia, Spania etc.), în considerarea 
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dispozițiilor Art.6 CEDO și interpretării date acestora de Curtea CEDO.  Astfel, alături de elementele 

sistemului adversarial, Art.139 NCPP continuă să facă vorbire despre „aflarea adevărului”, la fel cum 

dispoziţiile Art.4, în materia prezumţiei de nevinovăţie, vorbesc pe de o parte despre „îndoiala 

rezonabilă” care profită celui acuzat, iar pe de altă parte despre „formarea convingerii organelor 

judiciare”389.  Art.375 alin.(7), în materia judecăţii în primă instanţă, prevede, în continuare, dreptul 

judecătorului de a administra din oficiu probele necesare aflării adevărului, ceea nu reprezintă altceva 

decât o dimensiune a rolului activ al judecătorului, iar prevederile Art.395, în materia judecării cauzei 

pe fond, conțin referiri la „cercetarea judecătorească”. 

Similar, în sistemul procesual-penal spaniol, părțile și procurorul stabilesc probele pe care le vor folosi 

în cadrul procesului (model adversarial), dar judecătorul are dreptul de a interveni pentru a cenzura, de 

exemplu, întrebările irelevante sau tendențioase, în cazul audierii de martori (Art.709 secțiunea (1) 

CPPS), dar și să adreseze întrebări suplimentare (Art.701, secțiunea (6), Art.708 CPPS), îndeplinind, 

totodată, rolul de gardian al procedurilor penale și al orientării acestora în sensul descoperirii 

adevărului, elemente specifice procesului inchizitorial.  O reglementare similară există și în Italia, 

unde judecătorul are dreptul de a elimina martorii inutili (Art.468 secțiunea (2) CPPI), de a respinge 

întrebările irelevante (Art.499 secțiunea (6) CPPI), de a adresa noi întrebări (Art.506 secțiunea (2) 

CPPI) sau de a dispune administrarea de noi dovezi, în cazul în care acest lucru este „absolut necesar” 

(Art.507 CPPI). 

[Art.351] Acest text adaugă principiilor contradictorialităţii, nemijlocirii şi oralităţii, consacrate 

în mod tradiţional în sistemul de drept procesual penal român, şi obligativitatea de a pune în discuţie, 

ca un corolar al contradictorialităţii, toate cererile şi excepţiile ridicate de părţi, procuror sau de 

instanţă din oficiu.  De asemenea, judecătorul este obligat să motiveze orice măsură luată în cursul 

judecăţii, prin aceasta înţelegându-se şi oricare dintre măsurile preventive şi alte măsuri procesuale390, 

indiferent dacă acestea sunt atacabile separat sau odată cu fondul. 

[Art.352] Preocuparea pentru ocrotirea minorilor şi a integrităţii lor psihice şi intelectuale se 

reflectă în dispoziţiile alin.(2), care majorează limita de vârstă a minorilor care pot asista la şedinţele 

de judecată de la 16 la 18 ani. 

O altă noutate introdusă în reglementarea cu caracter general a fazei de judecată se referă la 

posibilitatea instanţei de a declara şedinţa nepublică, la cererea unui martor, dacă audierea sa în public 

ar crea prejudicii personale acestuia, dar şi la cererea procurorului ori a unei părţi, dacă o audiere în 

public ar pune în pericol confidenţialitatea unor informaţii (alin.(4)). 

Alin.(8) şi (9) ale aceluiaşi text vin să protejeze imaginea şi demnitatea participanţilor la proces, 

deoarece se prevede că persoanele care participă la şedinţa de judecată au obligaţia de a respecta 

confidenţialitatea informaţiilor, statuând şi sancţiunea amenzii în cazul încălcării ei. 

Privitor la dispozițiile alin.(10)-(12), menționăm că, în jurisprudența sa, Curtea CEDO a analizat 

situația informațiilor clasificate, reținând că dreptul inculpatului de acces la probe nu este absolut, iar 

în procedurile penale anumite interese contradictorii, precum siguranța națională sau nevoia de a 

                                                      
389 A se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.1(a). 
390 A se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.1(m). 
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proteja un martor care riscă represalii sau de a ține secrete metodele investigative ale poliției, trebuie 

să fie puse în balanță cu interesele acestuia.  Totuși, asemenea măsuri restrictive ale dreptului la 

apărare sunt admisibile, prin prisma Art.6 alin.(1) al Convenției CEDO, în măsura în care sunt strict 

necesare.  De asemenea, pentru a salvgarda caracterul echitabil al procesului, orice impedimente 

cauzate apărării ca urmare a unei restrângeri de drepturi trebuie contrabalansate în mod suficient în 

procedurile în fața autorităților judiciare (Edwards & Lewis c/ Marea Britanie, 27.10.2004, par.46).  În 

acele cazuri în care accesul apărării la unele probe a fost refuzat pe motive de interes public, este 

necesar a analiza dacă procedura, în ansamblul său, întrunește cerințele procesului adversarial și ale 

egalității de arme, respectiv, dacă a încorporat suficiente garanții pentru a proteja interesele acuzatului 

(Jasper c./ Marea Britanie, 16.02.2000, par.53).  O asemenea analiză revine, în mod corespunzător, 

instanțelor competente, în fiecare caz concret. 

[Art.353] Citarea şi procedura de realizare efectivă a acestei operaţiuni se circumscriu, în linii 

generale, reglementărilor actuale, câteva elemente de noutate fiind totuşi prezente.  Astfel, alin.(3) 

prevede că partea vătămată se citează la primul termen cu menţiunea că se poate constitui parte civilă, 

iar în ceea ce priveşte participanţii la procesul penal în ansamblul lor, se prevede că se citează din 

oficiu părţile, aşa cum, de altfel, se obişnuieşte în practica judiciară şi sub imperiul reglementării 

actuale, care nu conţine însă o dispoziţie expresă în acest sens. 

În NCPP, ca şi în reglementările civile, părţile civile sau alte persoane ale căror interese au fost 

vătămate pot solicita în mod expres judecarea în lipsă. 

[Art.355] Art.355 stabileşte un interval recomandat de 7 zile pentru acordarea termenelor de 

judecată în cauzele cu arestaţi, acest termen putând varia doar pentru motive temeinic justificate. 

Dreptul la apărare a suferit modificări semnificative, în scopul eficientizării procedurilor, de la 

persoanele aflate în stare de deţinere şi pentru care instanţa numeşte apărător din oficiu şi până la 

inserarea unor prevederi în sensul că părţile au dreptul la un singur termen în vederea asigurării 

apărării, doar în cazuri excepţionale putând beneficia de mai multe termene în acest scop. 

[Art.356] O prevedere importantă, aceea a termenului rezonabil ce trebuie respectat în 

exercitarea dreptului la apărare, este reţinută în alin.(5) al Art.356 din NCPP, în încercarea de 

armonizare a legislaţiei interne cu prevederile Art.6 CEDO. 

[Art. 356-360] Dispoziţiile Art.356-359 reglementează atribuţiile preşedintelui de complet, care sunt 

similare celor din reglementarea actuală.  Cât priveşte infracţiunile de audienţă şi constatarea acestora, 

atribuţii ale judecătorului care, în reglementarea actuală, constată infracţiunea şi poate dispune 

arestarea preventivă a învinuitului ce a săvârşit infracţiunea de audienţă, trec în sarcina procurorului 

care, în noua reglementare, poate reţine pe suspect şi pune în mişcare acţiunea penală chiar în şedinţa 

de judecată, printr-o simplă declaraţie, similar actualei reglementări din materia extinderii procesului 

penal (Art.336 alin(1) lit.a) CPP). 

[Art.361] Art.361 introduce în NCPP dispoziţiile privind repartizarea aleatorie a cauzelor, pe 

care legiuitorul le-a inclus în pachetul de legi privind reforma în justiţie din perioada precedentă 

adoptării acestuia şi pe care le-a contopit în acest text cu regulile administrative din actuala 

reglementare referitoare la afişarea listelor de şedinţă şi întocmirea acestora, transmiterea cauzelor la 

arhivă şi registratură etc. 
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O dispoziţie specială se regăseşte în materia citării şi asigurării reprezentării persoanelor juridice, 

situaţie în care preşedintele numeşte un practician în insolvenţă să reprezinte persoana juridică ce nu 

are reprezentat legal desemnat potrivit legii, chiar fără respectarea prevederilor speciale cuprinse în 

legea insolvenţei.  În ipoteza în care ulterior, persoana juridică ar intra în procedură de insolvenţă, 

conflictul dintre legislaţia procesual-penală şi legislaţia civilă specială ar putea fi rezolvat prin legea de 

punere în aplicare a NCPP,  în sensul că practicianul în insolvenţă desemnat de instanţa civilă 

specializată înlocuieşte practicianul desemnat de instanţa penală, deoarece nu se poate admite o 

extindere a competenţei judecătorului penal în afara cauzei cu soluţionarea căreia a fost învestit, în 

vreme ce reprezentantul desemnat de judecătorul de insolvenţă are o competenţă generală, definită de 

Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. 

[Art.362] Întrucât s-au introdus reglementări speciale în materia camerei preliminare391, care au 

preluat procedura verificării şi menţinerii arestării şi a celorlalte măsuri preventive la momentul 

sesizării instanţei, noul text nu mai reglementează decât obligaţia instanţei de a verifica periodic 

legalitatea şi temeinicia menținerii măsurii preventive, în condiţiile şi urmând procedura reglementate 

de dispoziţiile Art.208 din NCPP.  Reglementarea este simplificată şi nu lasă loc de interpretare, fiind 

precis şi delimitând atât rolul instanţei, cât şi procedura aplicabilă. 

[Art.363] Art.363 din NCPP reglementează rolul procurorului în mod detaliat, menţionând 

obligaţia acestuia de a formula concluzii de achitare sau încetare a procesului penal, dacă se constată 

intervenţia uneia dintre cauzele care împiedică exercitarea acţiunii penale.  Dispoziţia este similară 

Art.316 din actualul CPP, inclusă de lege lata în materia judecăţii pe fond.  Nu se mai regăsesc, însă, 

aspectele referitoare la participarea diferenţiată a procurorului în procesul penal, statuându-se regula 

participării obligatorii la judecarea tuturor cauzelor penale, un alt element al procesului adversarial, 

care presupune o dezbatere între părţi şi procuror. 

De asemenea, este reglementat expres rolul activ al procurorului (alin.(2)), care se regăseşte şi în 

reglementarea actuală, rezultând din interpretarea coroborată a dispoziţiilor Art.1 alin.(2) şi Art.62 din 

CPP, fără a fi însă reglementat expres.  Concepţia în sine a reglementării este diferită, producându-se 

transferul acestei competenţe de la instanţă la procuror, în sensul că acestuia i se pun la dispoziţie o 

paletă largă de posibilităţi procesuale în dovedirea acuzaţiei.  În măsura în care procurorul nu reuşeşte 

să probeze acuzaţiile dincolo de îndoiala despre care face vorbire Art.4 din NCPP, judecătorul nu mai 

are decât în mod excepțional posibilitatea de a interveni pentru completarea probatoriului, iar în 

celelalte cazuri trebuie să pronunţe o soluţie de achitare. 

[Art.364] În ceea ce priveşte drepturile inculpatului, Art.364 din NCPP introduce o nouă 

reglementare, în scopul de a asigura celeritatea procesului penal şi respectarea termenului rezonabil de 

soluţionare a cauzelor.  Astfel, pe lângă obligativitatea aducerii la judecată a inculpatului arestat sau 

reţinut, textul statuează că judecata poate avea loc şi în lipsa inculpatului care, schimbându-şi adresa, 

nu a încunoştinţat despre aceasta organele judiciare sau dacă, deşi legal citat, lipseşte nejustificat. 

Deși legiuitorul nu defineşte şi nici nu determină sfera noţiunii de „lipsă nejustificată”, notăm că, 

potrivit interpretării Curții CEDO asupra dreptului celui acuzat de a fi prezent la procedurile în fața 

                                                      
391 A se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.2(f). 
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instanței, renunțarea la acest drept trebuie să fie stabilită în mod neechivoc (Colozza c./ Italia, 

12.02.1985, par.28).  Mai mult decât atât, noul text recunoaşte inculpatului posibilitatea de a solicita 

judecata în lipsă, printr-o simplă cerere depusă la dosar, chiar şi în situaţia în care este arestat, dar sub 

condiţia de a fi reprezentat de avocat ales sau din oficiu, un alt element al procesului adversarial, care 

lasă loc disponibilităţii părţilor.  Totuşi, pentru a asigura posibilitatea realizării imperativelor justiţiei 

penale, se prevede (alin.(5)) că instanţa poate dispune aducerea inculpatului, cu mandat, în condiţiile 

legii. 

[Art.367] Instituţia suspendării, reglementată de Art.367 din NCPP, prezintă, ca elemente de 

noutate, înlăturarea dispoziţiilor privind suspendarea obligatorie a cauzei pe durata soluţionării 

excepţiilor de neconstituţionalitate, precum şi obligativitatea suspendării pe durata procedurii de 

mediere.  Pe durata suspendării, instanţa are obligaţia să verifice periodic legalitatea măsurilor 

preventive, potrivit dispoziţiilor Art.208, ca şi în prezent.  Ca modalitate de atac a dispoziţiilor 

instanţei în această materie, calea de atac a contestaţiei înlocuieşte recursul, dar, pe fond, conţinutul 

remediului procesual este acelaşi în ambele reglementări. 

[Art.368] În materia extrădării active, se distinge majorarea perioadei de judecare a contestaţiei 

de la 3 la 5 zile, ca şi reglementarea unui nou termen, de 48 de ore, în care dosarul trebuie depus la 

instanţa superioară în vederea judecării contestaţiei.  Nu se mai regăseşte însă dispoziţia referitoare la 

disjungerea cauzei, dacă există mai mulţi arestaţi, ceea ce denotă intenţia legiuitorului de a asigura o 

soluţionare unitară a cauzei, atât în scopul restrângerii numărului de cauze cu care instanţa este 

învestită, cât şi pentru a asigura o practică unitară, umbrită de cât mai puţine soluţii contradictorii. 

[Art.370] Atât dispoziţiile privitoare la notele de şedinţă, cât şi cele privind felul şi conţinutul 

hotărârilor pronunţate de instanţă, sunt identice cu actuala reglementare, exceptând termenul de 

redactare a încheierilor de şedinţă, care s-a majorat, din motive obiective, de la 24 la 72 de ore.  

Diferenţa constă în sistematizarea diferită a dispoziţiilor în cadrul reglementării, NCPP transportând 

întreaga problematică a deliberării şi pronunţării hotărârii din secţiunea dedicată regulilor generale în 

materia judecăţii în cadrul unui capitol distinct, respectiv, în cadrul Secţiunii a 2-a a Capitolului II din 

acest Titlu, dedicat judecăţii în prima instanţă. 

4.2.(i). Judecata în primă instanţă 

[Titlul III, Capitolul II, Art.371-407] Titlul II reglementează judecata în primă instanţă, 

fiind structurat în două secţiuni, una dedicată procedurii de judecată, iar cea de-a doua, deliberării şi 

pronunţării hotărârii instanţei. 

În ansamblu, procedura judecăţii în prima instanţă consacră principiile consacrate în mod tradiţional în 

sistemul nostru de drept, dar şi cele impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale în 

materia drepturilor omului, faza procesuală analizată fiind supusă principiilor publicităţii şi 

contradictorialităţii, dar şi formalismului specific sistemelor de drept roman, perceput aici ca o garanţie 

a respectării CEDO şi a Cartei Internaţionale a Drepturilor Omului. 

[Impact]  Impactul noii reglementări este atât legal, cât și practic.  Din punct de vedere legal, 

procedurile sunt, în general, accelerate, pentru a se conforma imperativului termenului rezonabil, 

concomitent cu eliminarea unor instituții de natură să tergiverseze soluționarea cauzelor, precum 

restituirea cauzei la procuror, fiind oportun a se analiza efectele asociate din perspectiva costurilor de 

procedură, gradului de încărcare al instanțelor și resurselor umane.  De asemenea din perspectivă 
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practică, remarcăm în special instituția judecății simplificate în cazul recunoașterii vinovăției, de 

natură a permite scoaterea mai rapidă de pe rolul instanțelor judecătorești a anumitor cauze penale, cu 

imediate și directe consecințe pozitive asupra gradului de încărcare a instanțelor judecătorești. 

[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 1, Art.371–391] Secţiunea 1 a Capitolului II din Titlul III 

reglementează procedura de judecată în faţa primei instanţe. 

[Art.371] Obiectul judecăţii este limitat la faptele şi persoanele indicate în actul de sesizare a 

instanţei, respectiv, rechizitoriu.  Textul nu reia excepţia existentă în reglementarea actuală, privind 

cazurile de extindere a procesului penal, ceea ce denotă intenţia legiuitorului de a elimina o asemenea 

posibilitate acordată procurorului de a extinde procesul penal în cursul judecăţii, punând în mişcare 

acţiunea penală, soluţie care poate duce la pronunţarea unei condamnări, cu excluderea etapei de 

urmărire penală, cu toate drepturile şi garanţiile pe care legea le oferă persoanei acuzate în această 

etapă a procesului penal. 

[Art.372] Nu se mai regăsesc în noua reglementare procedurile premergătoare judecăţii, 

referitoare la comunicarea actului de inculpare, deoarece sub imperiul NCPP, aceasta are loc în cadrul 

procedurii camerei preliminare392.  Rămâne însă reglementată obligaţia preşedintelor de complet de a 

verifica identitatea inculpatului, iar în cazul persoanelor juridice, a prezenţei şi identităţii 

reprezentantului legal ori, după caz, obligaţia de a desemna un reprezentant legal din rândurile 

practicienilor în insolvenţă, după regulile stabilite de Art.361 din NCPP. 

[Art.374] Art.374 reglementează judecata simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei, o 

instituţie complet nouă în dreptul procesual penal românesc.  Deoarece instituţia face obiectul unei 

analize în cadrul lucrării de faţă393, menţionăm aici numai faptul căprocedura permite reducerea 

limitelor de pedeapsă cu o treime faţă de cele prevăzute de lege, fiind reglementată ca o dispoziţie de 

favoare pentru acei inculpaţi care dau dovadă de o atitudine sinceră în etapa de judecată. 

Procedura simplificată în cazul recunoaşterii vinovăţiei se va aplica însă numai dacă instanţa admite 

cererea formulată de inculpat şi niciodată în cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta 

imputată este detenţia pe viaţă.  În cazul în care cererea este respinsă, în locul procedurii reglementate 

de dispoziţiile Art.374 se va aplica procedura de drept comun. 

[Art.375] Printre lămuririle pe care instanţa trebuie să le dea părţilor se regăsesc şi cele 

referitoare la probe şi administrarea lor, în special în cazul în care nu se aplică procedura acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei sau când inculpatul nu adoptă acest comportament procedural. 

În această fază procesuală se discută în contradictoriu şi se readministrează probele din cursul 

urmăririi penale, dar şi alte probe noi, solicitate de părţi.  Probele necontestate nu se readministrează.  

Alin.(7) reglementează, astfel cum am arătat mai sus, prin excepție de la normele cu caracter general 

din materia judecăţii, expuse în Capitolul I al Titlului de faţă, o dimensiune a rolul activ al 

judecătorului în procesul penal, întru-un mod similar sistemului procesual-penal italian (Art.507 

CPPI).  O altă noutate este preluarea de către procuror a atributelor care, în reglementarea actuală, sunt 

îndeplinite de preşedintele completului de judecată, vizând citirea actului de sesizare şi aducerea la 

                                                      
392 A se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.2(f). 
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cunoştinţă a învinuirii, respectiv, dreptul inculpatului de a nu face nicio declaraţie.  În noua 

reglementare, procurorul este cel care citeşte sau expune succint actul de sesizare, iar judecătorul 

explică inculpatului acuzaţia, asigurând concomitent şi respectarea celorlalte drepturi procesuale. 

[Art.378] Cât priveşte audierea inculpatului, singurul element de noutate referă la posibilitatea 

procurorului de a pune întrebări asupra acordului de a presta muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, în cazul în care legea prevede această alternativă la pedeapsa închisorii cu executare.  

Refuzul de a da declaraţii nu poate avea consecinţe juridice pentru inculpat, iar dacă acesta nu îşi mai 

aminteşte ceea ce a declarat anterior, se dă citire declaraţiei date la urmărirea penală în prezenţa 

avocatului său.  Prezenţa avocatului şi acordarea de prioritate acestei declaraţii, în care inculpatul a 

fost asistat, este o recunoaştere implicită a importanţei a dreptului la apărare, ca garanţie procesuală 

fundamentală. 

[Art.379] Regula este, ca şi în reglementarea actuală, că ascultarea se face în prezenţa tuturor 

inculpaţilor, atunci când în cauză există mai mulţi inculpaţi, şi numai prin excepţie separat. 

[Art.381] Elemente de noutate deosebite şi mai complexe apar în cazul audierii martorilor şi al 

administrării probelor, atât ca urmare a introducerii unor norme elaborate de protecţie a martorilor, cât 

şi ca urmare a intervenţiei unor prevederi speciale în legătură cu probatoriul în procedura penală, 

reglementate în partea generală.  Noile dispoziţii sunt însă condensate considerabil în cinci articole din 

NCPP, de la Art.381 la Art.385. 

[Art.383] Dacă în reglementarea anterioară participanţii la procesul penal puteau renunţa la 

martori, în noua reglementare termenul de martori este înlocuit cu cel de „probe” sau „administrare a 

probelor”.  În cazul în care administrarea probelor este imposibilă, instanța, luând concluziile 

procurorului și părților, poate dispune ca acestea să nu mai fie administrate.  Dacă imposibilitatea 

priveşte o probă deja administrată în faza de urmărire penală, atunci ea este pusă în discuţia părţilor 

astfel cum a fost administrată. 

[Art.384] Potrivit textului de la Art.384, instanţa dispune aducerea şi prezentarea mijloacelor 

materiale de proba, dacă este posibil, iar nu, ca în reglementarea actuală, dacă este necesar, nou-

introdusele elemente ale procesului adversarial presupunând că necesitatea este prezumată de legiuitor.  

Ca element de maximă importanţă prin prisma impactului pozitiv asupra caracterului echitabil și 

termenului rezonabil al procesul penal, notăm dispariţia completă a instituţiei „restituirii cauzei la 

procuror”, indiferent de forma în care era reglementată anterior, ca şi a instituţiei extinderii procesului 

penal pentru alte fapte. 

[Art.386] Raportat la schimbarea încadrării juridice, alin.(2) prevede expres că înainte de a 

proceda la judecarea cauzei în cazul unei infracţiuni pentru care, în urma schimbării încadrării juridice, 

este necesară plângerea prealabilă, instanţa trebuie să cheme partea vătămată, care să învedereze dacă 

înţelege să formuleze plângere, în caz contrar procesul neputând continua. 

[Art.388] În privinţa terminării dezbaterilor, adică a fazei publice a procesului penal în primă 

instanţă, două elemente de noutate au apărut: pe de o parte, limitarea cuvântului avocaţilor părţilor, în 

sensul că dacă partea are mai mulţi avocaţi, numai unul poate vorbi, la alegerea părţii, iar pe de o parte, 

reducerea perioadei de suspendare a dezbaterilor de la 15 la 3 zile. 
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[Titlul III, Capitolul II, Secţiunea 2, Art.391-407] Secţiunea a 2-a a Capitolului II este dedicată 

deliberării şi hotărârii instanţei. 

În noua reglementare, faza deliberării nu mai este caracterizată de publicitate, ea fiind atributul 

exclusiv al judecătorului.  Trăsătura esenţială, pe lângă lipsa de publicitate, o constituie expresia 

acordului membrilor completului de judecată, care deliberează asupra chestiunilor de fapt şi de drept 

ale cauzei, sub toate aspectele ei.  Soluţionarea cauzei, deliberarea, luarea hotărârii, reluarea 

dezbaterilor sau a cercetării judecătoreşti sunt instituţii stabile, care nu au suferit modificări faţă de 

dispoziţiile actualului CPP. 

[Art.396] Prima modificare notabilă apare la rezolvarea acţiunii penale.  Nu ne referim aici la 

detalierea soluţiilor pe care instanţa le are la îndemână dacă pronunţă o soluţie de achitare ori dacă 

inculpatul cerere continuarea procesului penal, ci la o prevedere expresă, ce rezultă din aplicarea 

controlului judiciar pe cauţiune şi care prevede că, odată cu soluţionarea acţiunii penale, dacă pedeapsa 

aplicată este amenda, instanţa dispune plata acesteia din cauţiune, urmând procedura prevăzută în 

Art.217, sediul general în materia controlului judiciar (alin.(9) al textului menţionat). 

Esenţial sub aspectul soluţiilor ce pot fi pronunţate de instanţa de judecată este că o soluţie de 

condamnare poate fi pronunţată numai în situaţia în care instanţa constată, dincolo de orice îndoială 

rezonabilă, că fapta există, constituie infracţiune şi a fost săvârşită de inculpat (alin.(2)).  În această 

materie, legiuitorul reglementează în mod expres standardul de probă al îndoielii rezonabile.  De 

asemenea, în cazul în care inculpatul optează pentru a continua procesul penal, legiuitorul a făcut 

aplicarea teoriei dreptului câştigat, în sensul că un astfel de inculpat nu va fi condamnat dacă va fi găsit 

vinovat, ci va beneficia de existenţa cauzelor de împiedicare a exercitării acţiunii penale, ca şi cum ar 

fi dorit reformarea unui drept deja câştigat (alin.(7)), conform principiului non reformatio in pejus. 

[Art.397] O situaţie similară generată de aplicarea controlului judiciar se regăseşte şi în textul 

referitor la rezolvarea acţiunii civile, unde legiuitorul statuează că şi despăgubirile acordate în 

repararea pagubei se pot compensa din cauţiunea deja depusă.  În cadrul rezolvării acţiunii civile, un 

rol important este acordat măsurilor asiguratorii, ca mijloace imediate de reparare a pagubelor produse 

prin fapta ilicită, căci, chiar şi în situaţia în care instanţa lasă nesoluţionată acţiunea civilă, măsurile 

asiguratorii subzistă, ele încetând de drept numai în situaţia în care persoana vătămată nu manifestă 

diligenţa de a depune acţiune în faţa instanţei civile, în maximum 30 de zile, ca şi în vechea 

reglementare394. 

[Art.399] Dispoziţiile referitoare la măsurile preventive reiau vechea reglementare, elemente de 

noutate apărând doar cu referire la dispoziţiile ce reglementează instituţii precum amânarea aplicării 

pedepsei şi controlul judiciar pe cauţiune, în situaţia în care este necesar a se restitui cauţiunea şi în 

măsura în care aceasta nu serveşte la achitarea despăgubirilor sau la plata amenzii penale (alin.(7)).  

Alin.(9) al textului de lege conţine prevederi speciale în cazul arestului la domiciliu, arătând în mod 

firesc că acesta de deduce din durata pedepsei aplicate, prin echivalarea a 3 zile de arest la domiciliu 

cu o zi de pedeapsă. 

                                                      
394 Pentru o analiză asupra măsurilor asiguratorii, a se vedea supra, secțiunea II.A.4 4.1(m). 
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[Art.400] Conţinutul hotărârii judecătoreşti, respectiv, al minutei şi dispozitivului, astfel cum 

sunt reglementate de NCPP, dar şi aspectele referitoare la redactarea şi semnarea hotărârii 

judecătoreşti (Art.401-407), sunt similare prevederilor de la Art.355-360 din actualul CPP.  În mod 

firesc, faţă de noile prevederi legislative, nu se mai regăsesc dispoziţii referitoare la executarea 

pedepselor într-o închisoare militară şi nici cele privind executarea la locul de muncă. 

[Art.405] O dispoziţie specială este aceea că părţile nu se citează la pronunţarea hotărârii. Noua 

prevedere consfinţeşte ceea ce practica judiciară stabilise ca regulă nescrisă, în lipsa unei prevederi 

exprese în legislaţia actuală. 

[Art.407] În ceea ce priveşte comunicarea hotărârii judecătoreşti, este de notat că, spre deosebire 

de Art.360 din actualul CPP, Art.407 din NCPP nu mai face distincţie între situaţia părţilor care au fost 

prezente şi a celor care au lipsit de la pronunţare, cărora li se comunică o copie a minutei, iar după 

redactare, o copie a hotărârii judecătoreşti, dispoziţii care sunt, de asemenea, aplicabile procurorului.  

Prevederea este importantă deoarece, astfel cum vom arăta în analiza dedicată instituţiei apelului, 

termenul de apel curge de la pronunţare. 

4.2.(j). Judecata în cazul recunoaşterii vinovăţiei 

[Art.374] Până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul poate declara, printr-un înscris 

autentic sau personal, că recunoaşte săvârşirea faptelor reţinute în sarcina sa, situaţie în care judecata 

se face pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.  Aceasta este, de altfel, unica situaţie 

în care judecata se face exclusiv în baza probelor administrate în cursul urmăririi, în toate celelalte 

cazuri judecătorului având obligaţia să permită şi să faciliteze administrarea tuturor probelor pertinente 

şi utile cauzei, indiferent dacă au fost sau nu administrate de procuror. 

Condiţiile esenţiale pentru aplicare acestei forme a judecăţii în primă instanţă este ca inculpatul să 

recunoască în totalitate faptele şi să nu solicite administrarea de probe noi.  Chiar şi într-o asemenea 

situaţie însă este necesar ca probele administrate în cursul urmăririi penale să fie indubitabile, adică să 

răstoarne, cu privire la persoana inculpatului, prezumţia de nevinovăţie dincolo de orice îndoială că 

faptele sunt stabilite şi sunt suficiente pentru o soluţie de condamnare, astfel cum pretinde Art.4 din 

NCPP. 

[Impact] Instituția judecății simplificate în cazul recunoașterii vinovăției permite scoaterea mai 

rapidă de pe rolul instanțelor judecătorești a anumitor cauze penale, cu imediate și directe consecințe 

pozitive asupra gradului de încărcare a instanțelor judecătorești, cu implicații asupra gradului de 

încărcare, resurse umane și financiare, ce urmează a fi analizate în etapele ulterioare ale executării 

Contractului. 

4.2.(k). Apelul 

[Titlul III, Art.408-425] Titlul III al NCPP reglementează apelul ca singură cale ordinară de 

atac, prin care se face o reexaminare a cauzei şi a judecăţii anterioară de către instanţa superioară în 

grad.  Cu toate acestea noua reglementare introduce o serie de limitări în ceea ce priveşte limitele în 

care pot declara apel părţile civilă și responsabilă civilmente, dar reglementează și posibilitatea ca alți 

subiecți procesuali să poată exercita calea de atac, sub aspecte limitate însă (martorul, expertul, 

interpretul şi avocatul, sub aspectul amenzilor judiciare și indemnizațiilor ce li se cuvin).  Instanţa de 

apel are, potrivit NCPP, dreptul de a readministra probele administrate de judecata în primă instanţă, 
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poate administra probe noi, având obligaţia ca în afară de temeiurile invocate şi cererile formulate de 

apelant, să examineze cauza şi să verifice legalitatea şi temeinicia hotărârii primei instanţe sub toate 

aspectele de fapt şi de drept.  NCPP a renunţat la instituţia apelului peste termen, instituind un termen 

unic pentru exercitarea căii de atac. 

[Impact] Modificările introduse de NCPP sunt justificate de regândirea sistemului căilor 

ordinare de atac.  Renunțarea la calea ordinară de atac a recursului a atras necesitatea introducerii unor 

importante modificări în materia judecării apelului, în sensul instituirii unui control riguros și complet 

asupra temeninciei și legalității hotărârii pronunțate de instanța de fond în cadrul acestei căi unice, 

ordinare, de atac.  Modificările sunt de natură să determine o soluționarea definitivă mai rapidă a 

cauzelor și, implicit, o reducere a duratei procedurilor judiciare, cu toate efectele pozitive asociate, din 

perspectiva costurilor asociate procesului penal, atât în termeni de resurse umane, cât și financiare, ce 

vor fi cuantificate în etapele ulterioare ale executării Contractului. 

[Art.408] Principala noutate pe care NCPP o aduce în materia căilor ordinare de atac, este 

reglementarea unei singure căi ordinare de atac, apelul.  În raport de această nouă configuraţie a 

sistemului judiciar românesc, având în vedere obligaţia pozitivă a statului român de a asigura dublul 

grad de jurisdicţie, prevăzut de Art.2 alin.(1) al Protocolului 7 la CEDO, legiuitorul a renunţat la 

enumerarea sentinţelor ce nu pot fi atacate cu apel. Conţinutul alin.(2) şi (3) beneficiază de o 

reglementare similară cu cea din materia recursului a CPP în vigoare. 

[Art.409] Potrivit NCPP spre deosebire de CPP în vigoare procurorul poate declara apel în ceea 

ce priveşte latura civilă în toate cazurile, indiferent dacă partea civilă înţelege sau nu să facă apel, în 

acord cu decizia Curţii Constituţionale nr.190/2008, potrivit căreia condiţionarea din textul legal în 

vigoare a fost stabilită drept contrară prevederilor Art.131 alin.(1) din Constituţie. 

De asemenea, noua reglementare aduce modificări în ceea ce priveşte apelul declarat de partea civilă şi 

partea responsabilă civilmente, conform NCPP dreptul părţilor mai sus menţionate de a face apel în 

ceea ce priveşte latura penală este limitat la „în măsura în care soluţia din această latură a influenţat 

soluţia în latura civilă”, perspectivă din care trimitem la argumentele invocate de Curtea 

Constituţională în decizia nr.482/2004395.  Amintim totodată, că se completează obiectul apelului la 

care sunt îndreptăţi martorul, expertul, interpretul şi avocatul.  Astfel, aceştia pot face apel şi cu privire 

la indemnizaţiile cuvenite şi amenzile judiciare nu numai la cheltuielile judiciare. 

[Art.410] NCPP stabileşte ca regulă generală un termen unic de declarare a apelului pentru toate 

părţile procesuale şi persoana vătămată, respectiv 10 zile de la comunicare copiei minutei, fiind 

simplificată procedura declarării apelului. 

[Art.411] NCPP aduce modificări şi în ceea ce priveşte instituţia repunerii în termenul de apel.  

Astfel, o primă modificare se referă la termenul în care trebuie formulată de cererea de repunere în 

termenul de apel, respectiv 10 zile de la încetarea cauzei de împiedicare.  Totodată, NCPP prevede în 

                                                      
395 În măsura în care acestea ar fi contestate în fața Curții Constituționale, având în vedere că după ultima modificare a Legii 
nr.47/1992 prin Legea nr.177/2010, prin care prevederile Art.29 alin.(5) au fost abrogate, astfel încât ridicarea excepţiei de 
constituţionalitate rămâne fără efect asupra cursului justiţiei la instanţa la care se ridică, o asemenea contestare nu ar avea un 
impact direct la momentul intrării în vigoare a NCPP, dar, în considerarea motivului de revizuire introdus de NCPP (Art.453 
lit.f)), un asemenea efect s-ar putea produce la un moment ulterior. 
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mod expres ca dispoziţiile din materia repunerii în termenul de apel nu se aplică în situaţia 

redeschiderii procesului penal de cerute de persoana condamnată în lipsă, în condiţiile în care NCPP 

renunţă la instituţia apelului peste termen. 

[Art.412] NCPP introduce o serie de cerinţe privind forma cererii de apel, suplimentare 

cerinţelor din actuala reglementare, respectiv numărul dosarului, data şi numărul sentinţei sau 

încheierii atacate, denumirea instanţei care a pronunţat hotărârea atacată.  De asemenea, noua 

reglementarea introduce o serie de cerinţe cu privire la înscrisul prin care se formulează motivele de 

apel dacă motivele nu sunt cuprinse în cererea de declarare a apelului.  Astfel, potrivit alin.(4), 

următoarele menţiuni sunt obligatorii:  motivele de nelegalitate sau de netemeinicie invocate, un scurt 

rezumat al cauzei, faptele şi împrejurările care nu au fost elucidate şi probele pe care se întemeiază 

criticile hotărârii apelate şi care urmează a fi prezentate ori solicitate instanţei de control la primul 

termen fixat pentru judecarea apelului, formularea exactă a cererilor pentru îndreptarea pretinselor 

nelegalităţi ori netemeinicii ale hotărârii atacate şi reparaţia solicitată. 

Noua reglementare, aduce modificări şi în ceea ce priveşte termenul pentru depunerea motivelor de 

apel, respectiv depunerea motivelor trebuie făcută cel mai târziu cu 3 zile înainte de primul termen de 

judecată.  Apare și o reglementare a termenului în care nu pot fi depuse motivele de apel („nu mai 

devreme de 5 zile de la comunicarea hotărârii”) deşi conform legii declaraţia de apel poate fi făcută în 

acest termen, și nimic nu se opune ca motivele de apel să fie trecute în chiar cererea de declarare a 

apelului.  Observăm totodată că apelantul nu mai beneficiază de posibilitatea de a formula motivele de 

apel oral în ziua judecăţii. 

[Art.413] NCPP renunţă la prevederea privind declararea orală a apelului şi constatarea acestuia 

printr-un proces verbal, o soluţie corelată cu prevederile Art.412 potrivit căruia declararea apelului se 

face prin cerere scrisă. 

[Art.420] NCPP aduce modificări importante în ceea ce priveşte judecata apelului, una dintre 

acestea privind ascultarea inculpatului în apel.  Astfel, indiferent de soluţia pronunţată de instanţa de 

fond, instanţa de apel este obligată să-l asculte pe inculpatul prezent.  NCPP stabileşte reguli 

derogatorii privind judecata apelului împotriva încheierilor care, potrivit legii, pot fi atacate cu apel 

separat.  Astfel, apelul împotriva acestor încheieri se judecă în camera de consiliu fără prezenţa părţilor 

(spre deosebire de apelul de drept comun ce se judecă în şedinţă publică cu citarea părţilor).  Părţile, 

deşi nu se citează, au dreptul de a depune concluzii scrise. 

[Art.422] NCPP introduce obligaţia deducerii din pedeapsa privativă de libertate durata arestului 

la domiciliu şi a internării medicale.  Obligaţia de a deduce durata internării medicale apare insuficient 

corelată cu durata şi scopul măsurii astfel cum sunt reglementate de Art.247 din NCPP, potrivit căruia 

măsura internării medicale se dispune pentru înlăturarea unui pericol concret şi actual pentru siguranţa 

publică ca urmare a bolii mintale de care suferă inculpatul sau a consumului de substanţe psihotrope, 

atfel încât ea nu are şi nici nu poate avea o durată prestabilită.  Este posibil ca prevederea să nu se 

poată aplica în ipoteza în care la data pronunțării hotărârii, condamnatul se află încă sub imperiul 

măsurii de siguranță. 

[Art.424] Alin.(4) al textului instituie o prezumţie absolută privind desfiinţarea tuturor actelor 

procedurale în situaţia în care instanţa de apel dispune rejudecarea cauzei fără a nominaliza ultimul act 



 

769 
 

procedural rămas valabil.  Totodată în alin.(5) se instituie expres obligaţia comunicării tuturor părţilor 

şi persoanei vătămate decizia instanţei de apel. 

4.2.(l). Contestaţia în anulare 

[Titlul III, Capitolul IV, Art.426-432] În economia NCPP contestaţia în anulare este 

reglementată în afara căilor extraordinare de atac, grupate în cadrul Capitolului V al aceluiaşi titlu, 

succesiunea textelor dedicate acestei materii urmând celor din materia apelului.  Aceasta presupune că, 

deși este similară căilor extraordinare de atac din perspectiva vocației normei, a sferei restrânse a 

subiecţilor care au la îndemână acest remediu procesual, a motivelor limitate ce pot fi invocate și a 

principiului, specific căilor ordinare de atac, privind competenţa de soluţionare, ce aparţine (exceptând 

situaţia particulară a ÎCCJ) instanţei ierarhic superioare, legiuitorul a optat pentru calificarea acesteia 

drept cale ordinară, din motive de politică penală. 

[Art.426] Motivele de contestaţie în anulare au fost reduse de la un număr de cinci, cum prevede 

Art.386 din actualul CPP, la numai două, respectiv, nelegalitatea citării sau, după caz, imposibilitatea 

obiectivă de prezentare a părţii legal citate şi de a înştiinţa instanţa despre o asemenea imposibilitate 

(lit.a)), precum şi condamnarea inculpatului, când existau probe cu privire la o cauză de încetare a 

procesului penal.  Celelalte motive enumerate la Art.386 din actualul CPP se regăsesc în noua 

reglementare, în cadrul motivelor de recurs în casaţie (Art.438)396. 

Contestaţia în anulare poate fi îndreptată numai împotriva hotărârilor definitive, pronunţate pe fondul 

cauzei, de către instanţele de apel.  Această concluzie rezultă din interpretarea corelată a prevederilor 

Art.426 alin.(1) şi Art.429 alin.(1), care determină sfera competenţei de soluţionare a contestaţiei în 

anulare, ca aparţinând exclusiv „instanţei de apel” care a pronunţat hotărârea.  Mai mult, aceste motive 

trebuie să rezulte din chiar probatoriul existent la dosarul cauzei (Art.431). 

[Art.427] Sfera subiecţilor la îndemâna cărora se află calea de atac este aşadar limitată la părţi, 

persoana vătămată (lit.a)), respectiv, inculpat (lit.b)) şi procuror, norma neavând vocaţia generală a 

unei căi ordinare de atac. 

[Art.428] Termenul în care se poate introduce contestaţia în anulare pentru motivul prevăzut la 

Art.426 lit.a) este termenul de 10 zile, specific căilor ordinare de atac, iar nu cel de 30 de zile, prevăzut 

pentru căile extraordinare de atac în cadrul Capitolului V.  Pentru motivul reglementat de Art.426 

lit.b), contestaţia în anulare poate fi formulată oricând. 

[Art.429] Reglementând competenţa de soluţionare, textul o atribuie instanţei de apel care a 

pronunţat hotărârea atacată (alin.(1)).  Alin.(2) al aceluiaşi articol face referire la un motiv de 

contestaţie în anulare care nu se regăseşte în noua reglementare, deşi el există în cea actuală (Art.386 

lit.d) din CPP în prezent în vigoare), vizând autoritatea de lucru judecat.  Este vorba despre o evidentă 

eroare de redactare, în raport de prevederile Art.426, ușor de eliminat prin legea de punere în aplicare 

a NCPP. 

[Art.431] Soluţionarea contestaţiei în anulare presupune o etapă a admisibilităţii în principiu, de 

asemenea, specifică pentru căile extraordinare de atac, iar nu pentru cele ordinare. 

                                                      
396 A se vedea infra, secțiunea II.A.4 4.2.(l) pct.(i). 
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[Art.432] Procedura de judecată este publică, iar participarea procurorului este obligatorie. 

Soluţiile ce pot fi pronunţate sunt similare celei din actuala reglementare, păstrând modificările impuse 

de eliminarea recursului, ca o cale ordinară de atac.  Menţionăm o altă eroare materială, şi anume 

faptul că alin.(2) al acestui text continuă să se refere la situaţia particulară a autorităţii de lucru judecat, 

ca motiv de contestaţie în anulare, care nu se regăseşte, însă, între cele reglementate de noua lege 

procedurală, de asemenea, ușor de remediat prin legea de punere în aplicare. 

4.2.(m). Căile extraordinare de atac 

[Titlul III, Capitolul V, Art.433-477] NCPP reglementează căile extraordinare de atac, 

respectiv, recursul în casaţie, revizuirea, redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsa 

persoanei condamnate şi recursul în interesul legii.  Noul act normativ aduce, ca element esenţial de 

noutate, transformarea recursului, reglementat de lege lata ca o cale ordinară de atac, într-o cale 

extraordinară de atac.  De asemenea, NCPP instituie, cu caracter de noutate absolută, procedura 

redeschiderii procesului penal în cazul judecăţii în lipsă a persoanei condamnate.  Un alt element de 

diferenţiere faţă de reglementarea actuală este eliminarea căii extraordinare de atac a contestaţiei în 

anulare, care devine cale ordinară de atac. 

[Impact]  Impactul instituţional al noilor dispoziţii va fi unul pozitiv, pe de o parte, sub 

aspectul asigurării premiselor unei practici unitare la nivelul întregii ţări, prin reglementarea recursului 

în casaţie, în competenţa exclusivă de soluţionare a ÎCCJ.  De asemenea, se asigură şi caracterul 

echitabil al procedurilor penale, când etapa de judecată a fost parcursă în lipsa inculpatului, prin 

posibilitatea redeschiderii procesului, cu respectarea garanţiilor de procedură. 

Impactul asupra resurselor umane şi asupra resurselor financiare este identificat în analiza punctuală a 

textelor de lege relevante și urmează să fie cuantificat în etapele ulterioare ale executării Contractului. 

(i). Recursul în casaţie 

[Titlul III, Capitolul V, Secţiunea 1, Art.433-451] Reglementarea recursului în casaţie ca şi 

cale extraordinară de atac reprezintă rezultatul regândirii rolului, funcţiilor şi scopului căilor de atac în 

procesul penal.  Acest proces de regândire s-a întemeiat pe noile reglementări privind introducerea 

procedurilor judecătorului de drepturi şi libertăţi şi a judecătorului de cameră preliminară, precum şi a 

modificărilor intervenite pentru creşterea calităţii urmăririi penale.  Pe baza acestor noi reglementări au 

fost create premizele ca hotărârea judecătorească să fie aptă de a ajunge la o soluţie temeinică şi legală 

încă de la instanţa de fond, iar în cazurile unor netemeinicii sau nelegalităţi, acestea să poată fi 

remediate prin exercitarea unei singure căi de atac, apelul. 

Prin reconsiderarea recursului ca şi cale extraordinară de atac, s-a urmărit crearea unui instrument 

juridic eficient care să asigure îndeplinirea principalului rol şi scop constituţional al ÎCCJ, acela de a 

asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii penale la nivelul întregii ţări.  Textele Capitolului V din 

NCPP, reglementează acest scop şi rol al recursului în casaţie, procedura declarării şi soluţionării, în 

două etape (cea a admisibilităţii în principiu a cererii de recurs în casaţie şi respectiv cea a judecării 

recursului după admiterea în principiu), precum şi soluţiile la judecarea recursului în casaţie. 

Noua reglementare urmăreşte, implicit, o reducere a duratei procesual penal în aşa fel încât să se 

realizeze dezideratul pronunţării unei soluţii într-un termen rezonabil.  Prevederile din cadrul acestui 

Capitol urmăresc asigurarea unei rigori şi discipline procesuale în exercitarea noii căi extraordinare de 
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atac şi evitarea, folosirii, în mod abuziv a acesteia, cu implicaţii pozitive asupra gradului de încărcare a 

ÎCCJ, asupra duratei procedurilor şi, în ultimă instanţă, a calităţii justiţiei penale. 

[Impact] Din perspectivă instituţională, noile prevederi creează premisele unei practici unitare 

în materie penală la nivel naţional.  De asemenea, estimăm că impactul noilor prevederi se va traduce 

într-o modificare a volumului de activitate al instanțelor judecătorești, ce trebuie analizată și 

cuantificată la nivelul întregului sistem judiciar.  Pe de o parte, urmează a se avea în vedere 

consecințele redirecționării tuturor recursurilor în casație la nivelul ÎCCJ, iar pe de altă parte, 

modificările de competență în materia apelului, redirecționat la nivelul curților de apel, și care au 

potențialul de a remedia eventualele erori de judecată încă din stadiul căii ordinare de atac.  Totodată, 

este necesar a se avea în vedere și reglementarea instituțiilor care permit fie ca anumite cauze să nu 

mai ajungă în fața instanței de fond (de exemplu, renunțarea la urmărirea penală), fie soluționarea lor 

rapidă (judecata simplificată, acordul de recunoaștere a vinovăției), toate având incidență asupra 

gradului de încărcare al instanțelor.  În sfârșit, fiind în prezența unei căi extraordinare de atac, accesul 

la acest remediu legal este supus unor restricții specifice, dintre care menționăm, alături de temeiurile 

legale limitate ce pot fi invocate, posibilitatea exercitării numai prin avocat cu un anumit grad de 

experiență profesională și, respectiv, controlul de legalitate exercitat de judecătorul filtru, toate acestea 

de natură a reduce gradul de încărcare.  În etapele ulterioare ale executării Contractului, impactul 

asupra gradului de încărcare al instanței supreme, cu toate consecințele financiare și de resurse umane 

asociate, urmează a fi cuantificat, în corelație cu efectele celorlalte modificări sistemice realizate de 

NCPP. 

[Art.433]  Textul defineşte scopul recursului în casaţie care este acela de a supune judecăţii 

ÎCCJ, în condiţiile legii, conformitatea hotărârii atacate prin recursul în casaţie, cu regulile de drept 

aplicabile şi de a se îndrepta nelegalităţile constatate în aşa fel încât soluţia să se înscrie în 

jurisprudenţa unitară de la nivelul întregii ţări. 

[Art.434] Textul prevede că pot fi atacate cu recurs în casaţie deciziile pronunţate în apel, ca 

instanţă de apel, cu excepţia deciziilor prin care s-a dispus rejudecarea cauzelor şi enumeră expres şi 

limitativ hotărârile care nu pot fi atacate cu recurs în casaţie, constituind fine legale de neprimire.  

Deosebit de relevantă este dispoziţia ultimului aliniat al textului Art.434 NCPP, care prevede că 

recursul în casaţie exercitat de procuror împotriva hotărârilor prin care s-a dispus achitarea inculpatului 

nu poate avea ca scop obţinerea condamnării acestuia de către instanţa de recurs în casaţie.  Raţiunea 

acestei dispoziţii se explică prin caracterul esenţialmente de iure al recursului în casaţie şi prin natura 

juridică conceptuală a reglementării acestuia de a fi un instrument extraordinar de îndreptare a 

hotărârilor judecătoreşti în favoarea şi nu în defavoarea inculpatului. 

[Art.435] Acest text de lege reglementează titularii acestei căi extraordinare de atac, care sunt 

părţile sau procurorul.  Termenul de declarare a recursului în casaţie care este de 30 de zile de la data 

comunicării deciziei instanţei de apel, cererea de recurs în casaţie şi condiţiile de fond şi de formă ale 

acesteia, noul act normativ stabilind, aşadar, un termen mai lung decât termenele de procedură din 

reglementarea actuală. 

[Art.436] Relevante sunt, în materia declarării recursului în casaţie, prevederile că inculpatul, 

partea civilă şi partea responsabilă civilmente pot formula cereri de recurs în casaţie numai prin 

intermediul unui avocat, cu un anumit standard profesional, care să îi permită să pună concluzii în faţa 
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ÎCCJ, precum şi cele care reglementează posibilitatea retragerii recursului în casaţie de către părţi şi 

procuror până la închiderea dezbaterilor, în condiţiile strict prevăzute de lege, între care menţionăm, cu 

privire la situaţia specifică a procurorului, faptul că recursul în casaţie declarat de procuror poate fi 

retras numai de procurorul ierarhic superior.  Aceste prevederi urmăresc să prevină declararea abuzivă 

a recursurilor în casație, în acele cauze în care un specialist ar putea concluziona că nu există motivele 

prevăzute de lege. 

[Art.437] Actul prin care se declară recursul în casaţie care este cererea de recurs.  Noua 

reglementare impune forma scrisă a cererii de recurs în casaţie, care trebuie să cuprindă menţiunile 

expres arătate în Art.437, precum şi să aibă anexate toate înscrisurile invocate în motivarea cererii. 

[Art. 438] Textul reglementează cazurile în care se poate face recurs în casaţie şi care trebuie 

indicate în mod expres în cuprinsul cererii de recurs în casaţie.  Cele 14 cazuri în care se poate face 

recurs în casaţie, constau, aproape în totalitate, în încălcări ale unor dispoziţii legale imperative 

(alin.(1) pct.1-9).  Prin excepţie, alături de aceste cazuri de nelegalitate, NCPP prevede şi alte trei 

cazuri care antamează şi aspecte de netemeinicie ale hotărârii definitive, şi anume: când instanţa nu a 

procedat la audierea inculpatului prezent, dacă audierea era legal posibilă (alin.(1) pct.10), când 

instanţa şi-a întemeiat hotărârea pe probe pentru care a fost aplicată sancţiunea excluderii, sau când în 

mod greşit s-a aplicat sancţiunea excluderii cu privire la probe legal administrate (Art.438 pct.13); 

când instanţa nu s-a pronunţat asupra unuia sau mai multor motive de apel (Art.438 pct.14). 

O condiţie, generală de admisibilitate a tuturor acestor cazuri, este aceea că pentru a constituii temei al 

casării hotărârii, trebuie să se facă dovada că ele au fost invocate pe calea apelului sau în cursul 

judecării apelului, ori că deşi au fost invocate, au fost respinse sau instanţa a omis să se pronunţe 

asupra lor (Art.438 alin.(2) NCPP). 

O altă dispoziţie relevantă este aceea că, în cazul în care cererea de recurs în casaţie a fost respinsă, 

partea sau procurorul care a declarat recurs în casaţie nu mai poate formula o nouă cerere împotriva 

aceleiaşi hotărâri, indiferent de motivul invocat (alin.(3)). 

[Art.439] Pentru aceleaşi considerente de rigoare şi de eficienţă, se prevăd condiţii precise în 

procedura de depunere şi comunicare a cererii de recurs în casaţie.  Astfel, cererea de recurs în casaţie 

trebuie însoţită de înscrisurile anexate şi se depun la instanţa a cărei hotărâre se atacă, iar preşedintele 

acestei instanţe, ori judecătorul delegat va comunica cererea şi înscrisurile doveditoare procurorului şi 

părţilor, în copie, cu menţiunea că se pot depune concluzii scrise, la aceiaşi instanţă, în termen de 10 

zile de la primirea comunicărilor.  În termen de 5 zile de la depunerea concluziilor scrise, sau de la 

expirarea termenului pentru depunerea lor, preşedintele instanţei sau judecătorul delegat, va înainta, 

dosarul cauzei, cererea de recurs în casaţie şi înscrisurile anexate împreună cu concluziile scrise şi 

dovezile de comunicare efectuate la ÎCCJ.  Observăm instituirea unor termene scurte de procedură, dar 

și măsuri administative de natură să asigure celeritatea judecării căii extraordinare de atac.  La 

primirea dosarului, împreună cu toate actele sus menţionate la ÎCCJ, un magistrat asistent va verifica 

îndeplinirea procedurii de comunicare mai sus menţionată şi în raport de constatări va îndeplini sau va 

completa procedura neîndeplinită sau incompletă, iar apoi va întocmi un raport referitor la cererea de 

recurs în casaţie, pe care, evident, îl va prezenta judecătorului desemnat cu verificarea admisibilităţii în 

principiu. 
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[Art.440] Textul reglementează prima etapă a acestei noi căi extraordinare de atac, 

admisibilitatea în principiu a celei de recurs în casaţie.  Examinarea admisibilităţii în principiu a cererii 

de recurs în casaţie are loc în camera de consiliu de către un complet format dintr-un singur judecător, 

după depunerea raportului magistratului asistent şi dacă procedura de comunicare este legal 

îndeplinită.  Soluţiile, în această etapă, dispuse de judecătorul de filtru, prin încheiere, pot fi de 

respingere a cererii de recurs în casaţie dacă se constată nerespectarea condiţiilor de admisibilitate 

formală, ori de admitere în principiu a cererii de recurs în casaţie şi trimiterea cauzei în vederea 

judecării recursului în casaţie atunci când se constată îndeplinirea condiţiilor mai sus menţionate.  În 

cazul retragerii de recurs în casaţie, judecătorul de filtru va lua act de retragere prin încheiere. 

[Art.441] Acest articol, ca şi următoarele şase texte, reglementează efectele devolutiv, extensiv 

şi al neagravării situaţiei în propriul recurs ale căii extraordinare de atac, care păstrează, cu mici 

modificări acelaşi conţinut şi aceleaşi limite ca şi în cazul efectelor apelului. În ceea ce priveşte, 

efectul suspensiv, evident, el nu există şi nu operează din oficiu datorită caracterului definitiv şi 

executoriu al hotărârii judecătoreşti.  Instanţa, care admite în principiu cererea de recurs în casaţie sau 

completul care judecă recursul în casaţie, poate suspenda motivat, în tot sau în parte executarea 

hotărârii şi poate impune condamnatului respectarea de către acestuia a unora dintre obligaţiile 

prevăzute în Art.215 alin.(1) şi (2) în cazul controlului judiciar.  Dacă persoana condamnată nu 

respectă obligaţiile impuse, completul care judecă recursul în casaţie poate dispune revocarea măsurii 

suspendării şi reluarea executării pedepsei, din oficiu sau la cererea procurorului. 

[Art.442] În ceea ce priveşte efectul devolutiv, examinarea cauzei de către completul investit cu 

recursul în casaţie se face numai în limitele motivelor de casare prevăzute expres de textul Art.438, 

invocate în cererea de recurs în casaţie (alin.(2)). 

[Art.443] În ceea ce priveşte efectul extensiv, procurorul care a declarat recursul în casaţie, 

poate cere, după expirarea termenului de recurs în casaţie, extinderea recursului şi faţă de alte 

persoanei decât acelea la care s-a referit iniţial, fără a le putea crea acestora o situaţie mai grea 

(alin.(2)). 

[Art.446] Judecarea recursului în casaţie admis în principiu se face cu citarea părţilor, cu 

asistenţa juridică obligatorie a inculpatului atunci când aceasta este obligatorie potrivit legii, potrivit 

Art.90 şi 93 alin.(5) din NCPP şi, bineînţeles, cu participarea obligatorie a procurorului. 

Ordinea în care se dă cuvântul de către preşedintele completului care judecă recursul în casaţie este de 

asemenea expres prevăzută, şi anume, mai întâi recurentului, apoi intimatului şi apoi procurorului, cu 

excepţia cazului în care între recursurile declarate se află şi cel al procurorului, caz în care, acesta are 

primul cuvântul. 

Cu privire la chestiunile noi ivite cu ocazia dezbaterilor recursului, codul prevede dreptul la replică al 

procurorului şi părţilor, conform principiilor procedurii adversariale. 

[Art.447] Verificarea hotărârii judecătoreşti definitive, reprezintă obiectul controlului 

completului de judecată care este obligat să se pronunţe asupra tuturor cazurilor de recurs în casaţie 

invocate prin cerere de procuror sau de părţi. 

[Art.448] Acest text reglementează soluţiile ce pot fi pronunţate de instanţa de judecată, care 

sunt similare celor ce pot fi pronunţate sub imperiul legii actuale ca efect al admiterii recursului. 
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(ii). Revizuirea  

[Titlul III, Capitolul V, Secţiunea 2, Art.452-465] Secţiunea a 2-a a Capitolului V din Titlul III 

al Părţii speciale reglementează calea extraordinară de atac a revizuirii, ca mijloc procesual prin care 

sunt atacate hotărârile judecătoreşti definitive în materie penală, prin care se rezolvă fondul cauzei şi 

care conţin grave erori de fapt.  Reglementarea revizuirii în NCPP este în general similară 

reglementării actuale, cu unele diferenţe care valorifică soluţiile propuse în doctrină şi în jurisprudenţă 

şi vin să înlăture dificultăţile practice de aplicare generate de actuala reglementare. 

Este reglementat un nou caz de revizuire, când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost 

declarată neconstituţională după ce hotărârea a devenit definitivă, în situaţia în care consecinţele 

încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea 

hotărârii pronunţate.  Acest remediu procesual a fost adoptat în considerarea eliminării suspendării 

cauzelor penale, pe perioada efectuării controlului de constituţionalitate a posteriori, pe calea excepţiei 

de constituţionalitate.  Tot ca element de noutate, competenţa de soluţionare a cererii de revizuire 

revine instanţei care a judecat cauza în primă instanţă. 

[Impact]   Impactul noilor prevederi este unul legal, prin prisma noului caz de revizuire 

reglementat de Art.448 alin.(1) lit.f), privind neconstituţionalitatea, în sensul că, în măsura în care ar fi 

admise excepţii de neconstituţionalitate, există posibilitatea cel puțin teoretică a redeschiderii unor 

procese.Totuși, în măsura în care se va produce, un asemenea efect nu va impacta direct asupra intrării 

în vigoare a NCPP.  Din perspectiva impactului asupra costurilor asociate procedurii, textele sunt în 

general mai riguroase, iar procedurile sunt accelerate (de exemplu, menționăm depunerea direct la 

instanţa care a soluţionat cauza în primă instanţă), în scopul creșterii celerității și eficienței actului de 

justiție.  Au fost incluse și prevederi (cum ar fi Art.464) de natură să limiteze încărcarea inutilă a 

instanțelor de judecată. 

[Art.453] Cazurile de revizuire, în general, acelaşi ca şi cele prevăzute la Art.394 din actualul 

CPP, cărora li se adaugă şi cazul în care hotărârea s-a întemeiat pe o dispoziţie declarată ulterior 

neconstituţională, au fost reformulate, mai riguros, fiind introdusă condiţionarea expresă ca eroarea de 

fapt care constituie motiv de revizuire să fi influenţat soluţia pronunţată în cauză.  Alin.(2) al acestui 

text introduce un alt element de noutate, şi anume, precizarea că ori de câte ori revizuirea priveşte 

exclusiv latura civilă a hotărârii penale poate fi cerută în faţa instanţei civile, în conformitate cu 

dispoziţiile în materie din CPC. 

[Art.456] Un element central de noutate introdus de NCPP referă la depunerea cererii de 

revizuire direct la instanţa care a soluţionat cauza în primă instanţă, spre deosebire de prevederile 

Art.399 CPP, care presupune introducerea cererii la procuror şi efectuarea de acte de cercetare, în 

scopul simplificării procedurii şi scurtării duratei acesteia. 

[Art.457] Dacă revizuirea în favoarea persoanei condamnate se poate face oricând, ca şi în 

sistemul legislaţiei în prezent în vigoare, termenul în care poate fi formulată cererea de revizuire în 

defavoarea persoanei condamnate a fost redus semnificativ, de la 1 an la numai 3 luni.  Textul este în 

mod evident mai favorabil persoanei condamnate şi, în acelaşi timp, responsabilizează procurorul, care 

trebuie să acţioneze cu celeritate, în considerarea noului termen de decădere. 

[Art.459] Procedura admiterii în principiu a fost, de asemenea, modificată, în sensul că aceasta 

se derulează în cameră de consiliu, în lipsa părţilor, spre deosebire de Art.403 din reglementarea 
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actuală, care presupunea şedinţă publică şi luarea concluziilor părţilor şi procurorului.  În această 

procedură, judecătorul examinează îndeplinirea cerinţelor de formă şi pipăie fondul cauzei, prin prisma 

criteriilor expres enumerate de lege, pronunţând fie o soluţie de admitere în principiu, fie una de 

respingere a cererii de revizuire.  Încheierea prin care se admite în principiu cererea de revizuire este 

definitivă, în vreme ce sentinţa de respingere este supusă aceleiaşi căi de atac ca şi hotărârea la care se 

referă revizuirea. 

[Art.460] Un alt element de noutate îl reprezintă posibilitatea exercitării căii de atac a 

contestaţiei împotriva încheierii de suspendare a executării hotărârii a cărei revizuire se cere, precum şi 

posibilitatea revocării măsurii suspendării, în cazul în care condamnatul nu respectă obligaţiile stabilite 

prin încheierea de suspendare. 

[Art.461] În materia rejudecării, elementul de noutate introdus de noua reglementare constă în 

dreptul instanţei de a dispune efectuarea de cercetări asupra situaţiei de fapt, acordând în acest sens 

procurorului un termen imperativ de 3 luni. 

[Art.464] Cu caracter de noutate, dispoziţiile acestui articol reglementează inadmisibilitatea unei 

a doua cereri de revizuire formulate pentru aceleaşi motive, în scopul de a evita exercitarea abuzivă a 

căi extraordinare de atac. 

(iii). Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei 

condamnate 

[Titlul III, Capitolul V, Secţiunea 3, Art.466-470] Secţiunea a 3-a a Capitolului V din Titlul 

dedicat judecăţii reglementează o nouă cale extraordinară de atac de retractare.  Textele acestei 

secţiuni reglementează cazurile în care se poate solicita declanşarea acestei căi extraordinare de atac; 

titularii şi conţinutul cererii de redeschidere, măsurile premergătoare examinării cererii; admisibilitatea 

în principiu a cererii şi procedura rejudecării cauzei. 

[Impact]  Impactul major al acestor dispoziţii estimăm că va fi instituţional, vizând 

înlăturarea erorilor şi dificultăţilor apărute prin aplicarea textului Art.5221 din actualul CPP şi 

compatibilizarea legislaţiei noastre la cerinţele jurisprudenţei Curţii CEDO. 

[Art.466] Textul prevede că titular al acestei căi de atac este persoana condamnată definitiv, care 

a fost judecată în lipsă şi că termenul de a formula cererea de redeschidere este de 6 luni din ziua în 

care a luat la cunoştinţă că s-a desfăşurat un proces penal împotriva sa.  În text este explicat înţelesul 

noţiunii de ,,persoana judecată în lipsă”, care este inculpatul care nu a avut cunoştinţă de proces sau 

care, deşi a avut cunoştinţă de proces în orice mod, a lipsit justificat de la judecarea cauzei şi nu a avut 

posibilitatea de a încunoştinţa instanţa de această imposibilitate (alin.(2) al textului de lege).  Asimilat 

situaţiei sus menţionate acelaşi text prevede că procesul penal în care a fost condamnată o persoană 

judecată în lipsă, poate fi redeschis şi în situaţia în care un stat străin a dispus extrădarea sau predarea 

condamnatului în baza unui mandat european de arestare, iar condamnatul a formulat o cerere de 

redeschidere în termen de 6 luni de la predarea sa către autorităţile române.  Excepţie de la posibilitate 

redeschiderii procesului într-o asemenea situaţie este atunci când persoana condamnată a solicitat ea 

însăşi să fie judecată în lipsă. 

[Art.467] Cererea de redeschidere se formulează în formă scrisă, trebuie motivată cu referire la 

condiţiile de admisibilitate expres prevăzute de lege şi trebuie însoţită de înscrisurile doveditoare, ca şi 
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în cazul recursului în casaţie, cu posibilitatea complinirii lipsurilor formale în termenul acordat de 

instanţă. 

[Art. 469] Soluţionarea cererii de redeschidere se face în două etape, similar recursului în casaţie, 

şi debutează cu etapa admisibilităţii în principiu, în cadrul căreia instanţa, ascultând concluziile 

procurorului şi ale părţilor, examinează dacă cererea îndeplineşte condiţiile formale prevăzute de lege, 

pronunţând o soluţie de admitere în principiu sau, după caz, de respingere.  Admiterea în principiu a 

cererii de redeschidere a procesului penal are ca efect desfiinţarea de drept a hotărârii pronunţate în 

lipsă.  Sentinţa prin care este respinsă redeschiderea procesului penal, este supusă aceleiaşi căi de atac 

ca şi hotărârea pronunţată în lipsa persoanei condamnate.  Tot în această etapă instanţa, dacă admite în 

principiu cererea, supune dezbaterii necesitatea luării faţă de persoana care a formulat cererea a 

vreuneia dintre măsurile preventive, prevăzute în Art.202 alin.(4) lit.b) şi e). 

[Art.470] Rejudecarea cauzei în urma redeschiderii procesului penal are loc potrivit regulilor de 

procedură aplicabile etapei procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea. 

(iv). Recursul în interesul legii 

[Titlul III, Capitolul VI, Secţiunea 1, Art.471-474] Reglementat în cadrul Capitolului VI, având 

denumirea de ”Dispoziţii privind asigurarea unei practici unitare”, alături de procedura de sesizare a 

ÎCCJ în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, 

recursul în interesul legii cunoaşte modificări substanţiale, menite să asigure accesul la această 

procedură unei sfere mai largi de subiecţi, alături de introducerea unor condiţii de admisibilitate şi 

reglementarea detaliată a procedurii de soluţionare. 

(v). Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei 

hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept 

[Titlul III, Capitolul VI, Secţiunea 1, Art.475-477] În scopul de a crea premisele unei practici 

unitare la nivelul instanţelor judecătoreşti, NCPP reglementează în această Secţiune un mecanism 

procesual nou, menit să contribuie la o jurisprudenţă unitară și previzibilă, în scopul creşterii calităţii 

actului de justiţie şi asigurării celerităţii procedurilor penale. 

[Impact]  Impactul va fi, în principal, legislativ, prin prisma instituției de drept reglementate, 

dar cu posibile implicații asupra gradului de încărcare al ÎCCJ. 

4.2.(n). Proceduri speciale 

[Titlul IV, Art.478-549] Pentru prima dată în legislaţia noastră sunt introduse formele abreviate 

ale procesului penal, într-un demers de reglementare a modalităţilor de realizare a justiţiei restaurative, 

în scopul simplificării procesului penal, reducerii duratei desfăşurării urmăririi penale şi a judecăţii, 

precum şi a încărcăturii de volum, al cauzelor aflate pe rolul organelor judiciare.  Astfel, în baza 

principiului oportunităţii introdus prin reglementarea de la Art.7 alin.(2) din NCPP, au fost preluate 

din sistemele juridice europene procedura renunţării la urmărire penală, pentru cazurile în care 

procurorul constată inexistenţa unui interes public în urmărirea unor infracţiuni, procedura judecăţii 

simplificate pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, atunci când inculpatul nu contestă, 

ci îşi însuşeşte aceste probe şi procedura recunoaşterii vinovăţiei şi negocierii pedepsei. 
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[Impact]  Aceste proceduri au ca efect estimat responsabilizarea părţilor, reducerea 

volumului de încărcare la urmărirea penală şi la instanţe şi implicit costuri mai reduse pentru stat dar şi 

pentru părţi. 

(i). Acordul de recunoaştere a vinovăţiei 

[Titlul IV, Capitolul I, Art.478-488]  Procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei 

penale este inspirată din legislaţia SUA, unde este cunoscută sub denumirea de „guilty pleas and 

bargaining”.  Ea a fost preluată, adaptată şi aplicată cu succes în legislaţia mai multor ţări europene, 

cum sunt Germania, Franţa şi Grecia.  În reglementarea acordului de recunoaştere a vinovăţiei, prin 

textele Capitolului I al Titlului IV, legiuitorul român s-a inspirat din legislaţia germană şi franceză, cu 

adaptări impuse de specificul judiciar românesc.  Din analiza reglementării rezultă că în cadrul acestei 

proceduri, inculpatul are oportunitatea de a negocia cu procurorul şi de a participa, în acest mod la 

luarea hotărârii asupra sancţiunii. 

Acest acord, încheiat între procuror şi inculpat, fără a se ignora şi neglija drepturile persoanei 

vătămate, are ca obiect recunoaşterea de către inculpat a comiterii faptei şi acceptarea încadrării 

juridice, pentru care a fost pusă în mişcare acţiunea penală şi priveşte felul, ci cuantumul pedepsei, 

precum şi forma de executare a acesteia.  Încheierea acordului presupune îndeplinirea unor condiţii 

care sunt, apoi, supuse controlului instanţei.  Astfel, acordul se poate încheia numai atunci când din 

probele administrate rezultă suficiente date cu privire la existenţa faptei, pentru care s-a pus în mişcare 

acţiunea penală şi cu privire la vinovăţia persoanei, condiţii care se verifică de către instanţă, iar în 

cazul în care ele nu sunt îndeplinite, instanţa respinge acordul şi trimite dosarul procurorului în 

vederea continuării urmăririi penale. 

[Impact]  Raţiunea de bază a acestei proceduri simplificate este cea a beneficiilor economice, 

dar şi morale, constând în costuri mult mai reduse pentru stat, pentru societate şi pentru părţi, în 

instrumentarea şi înfăptuirea justiţiei penale, precum şi a altor beneficii concretizate în stimularea 

identificării unor alte soluţii decât cele clasice, în stingerea unor conflicte de drept penal prin asemenea 

modalităţi şi forme de realizare ale justiţiei.  De asemenea, prevederile vizează scăderea gradului de 

încărcare a instanțelor judecătorești, deoarece etapa în fața instanței de fond va fi mult scurtată și 

simplificată.  În etapele ulterioare ale executării Contractului, urmează a se avea în vedere și cuantifica 

elementele de impact asupra resurselor umane și bugetare menționate în cadrul analizei de față. 

[Art.478] Titularii acordului de recunoaştere a vinovăţiei sunt inculpatul major şi procurorul 

(minorii neputând încheia asemenea acorduri).  Iniţierea acordului poate aparţine atât procurorului cât 

şi inculpatului, în egală măsură.  După momentul iniţierii, procurorul informează pe procurorul 

ierarhic superior asupra intenţiei de încheiere a acordului, care stabileşte limitele încheierii acordului, 

printr-un aviz prealabil şi scris. 

Pe baza avizului prealabil şi scris dat de procurorul ierarhic superior, intervin negocieri între procuror 

şi inculpat şi se poate ajunge la încheierea acordului, dar numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de 

lege.  În ceea ce priveşte efectele, deşi legea nu o prevede expres, din economia reglementării, rezultă 

că a acestea se concretizează, sub aspectul laturii penale, în stingerea conflictului de drept penal, iar în 

ceea ce priveşte latura civilă, în stingerea acţiunii civile.  Aceste efecte sunt supuse avizării 

procurorului ierarhic superior celui care a încheiat acordul. 
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În cazurile în care, acţiunea penală s-a pus în mişcare faţă de mai mulţi inculpaţi, se poate încheia câte 

un acord distinct cu fiecare dintre aceştia.  Deosebit de relevantă este precizarea că încheierea 

acordului nu aduce atingere prezumţiei de vinovăţie a inculpaţilor pentru care nu s-a încheiat acordul. 

[Art.479] Legiuitorul a prevăzut expres că acordul de recunoaştere a vinovăţiei are ca obiect 

recunoaşterea de către inculpat a comiterii faptei şi acceptarea încadrării juridice, pentru care a fost 

pusă în mişcare acţiunea penală, felul şi cuantumul pedepsei, precum şi forma de executare a acesteia. 

[Art.480] Din analiza textului de lege rezultă că pentru încheierea acordului este necesară 

îndeplinirea unor condiţii obiective şi subiective.  Sub aspectul condiţiilor obiective, acordul se poate 

încheia numai cu privire la infracţiunile pentru care legea prevede pedeapsa amenzii sau a închisorii de 

cel mult 7 ani, după momentul punerii în mişcare a acţiunii penale, de către titularii acestui acord, care 

sunt procurorul şi inculpatul, în prezenţa apărătorului ales sau din oficiu.  Sub aspectul condiţiilor 

subiective, se prevede că, acest acord se încheie în momentul în care, din probele administrate rezultă 

suficiente date privind existenţa faptei, pentru care s-a pus în mişcare urmărirea penală şi cu privire la 

vinovăţia inculpatului. 

În ceea ce priveşte beneficiile acestui acord pentru inculpat, s-a prevăzut că, în cazul acceptării 

încheierii acordului, inculpatul beneficiază de o reducere au o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute 

de lege, în cazul închisorii şi cu o pătrime a limitelor amenzii. 

[Art.481] În ceea ce priveşte forma acordului şi efectele acestuia asupra soluţiei dată de 

procuror, legiuitorul a prevăzut că acordul se încheie în formă scrisă, iar drept urmare procurorul nu 

mai întocmeşte rechizitoriul cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acordul. 

[Art.482] Acest acord, încheiat în formă scrisă, trebuie să cuprindă un set de date şi elemente 

expres arătate de lege, care să permită instanţei să verifice îndeplinirea condiţiilor obiective şi 

subiective necesare încheierii acordului (data şi locul încheierii; numele, prenumele şi calitatea celor 

între care se încheie; date privind persoana inculpatului; descrierea faptei; încadrarea juridică şi 

pedeapsa prevăzută de lege; probele şi mijloacele de probă; declaraţia expresă a inculpatului de 

recunoaştere a faptei şi de acceptare a încadrării juridice; cererile procurorului, precum şi semnăturile 

procurorului, ale inculpatului şi a avocatului). 

[Art.483] După încheierea acordului, legiuitorul a reglementat o nouă modalitate de sesizare a 

instanţei căreia iar reveni competenţa să judece cauza în fond.  Deşi textul nu prevede care este natura 

juridică, conţinutul şi scopul acestei sesizări, din economia reglementării se desprinde că această 

sesizare este în vederea verificării respectării condiţiilor prevăzute de lege şi a validării de către 

instanţă a acordului.  Sesizarea procurorului este însoţită de acordul de recunoaştere a vinovăţiei şi a 

dosarului de urmărire penală. 

În cazul în care acordul s-a încheiat numai cu privire la unele dintre fapte sau numai cu privire la unul 

dintre inculpaţi, iar pentru celelalte fapte sau inculpaţi se dispune trimiterea în judecată, sesizarea 

instanţei se face separat, caz în care, procurorul nu înaintează instanţei întregul dosar, ci numai actele 

de urmărire penală, care se referă la faptele şi persoanele care au făcut obiectul acordului de 

recunoaştere a vinovăţiei. 

În situaţia în care, alăturat acţiunii penale, în cauză există şi acţiune civilă, între inculpat, partea civilă 

şi partea responsabilă civilmente poate interveni o tranzacţie sau un acord de mediere, privitor la 
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modul de stingere a acţiunii civile.  Evident că, acordul presupune acceptarea de către inculpat a 

pretenţiilor civile, urmată de stingerea acestor pretenţii, fie printr-o tranzacţie, fie printr-un acord de 

mediere, în condiţiile prevăzute de Art.23 alin.(2) din NCPP, adică atunci când există partea 

responsabilă civilmente, recunoaşterea inculpatului în tot sau în parte a pretenţiilor părţii civile trebuie 

să aibă loc cu acordul părţii responsabile civilmente.  Tranzacţia sau acordul de mediere trebuie 

înaintat instanţei odată cu acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

[Art.484] Verificarea condiţiilor de valabilitate ale încheierii acordului de recunoaştere a 

vinovăţiei şi de validare sau de invalidare a acordului, are loc în faţa instanţei şi presupune două etape: 

verificarea îndeplinirii condiţiilor obiective şi subiective prevăzute de lege, pentru încheierea acordului 

şi, respectiv, verificarea conţinutului acordului şi a legalităţii sesizării instanţei, sub aspectul datelor şi 

menţiunilor obligatorii pe care trebuie să le conţină acordul, precum şi actul de sesizare al instanţei. 

În urma efectuării verificării, instanţa poate constata fie îndeplinirea condiţiilor, fie neîndeplinirea 

acestora, ori lipsa unor menţiuni obligatorii dintre cele privind conţinutul acordului şi a actului de 

sesizare al instanţei.  În cazul în care constată neîndeplinirea condiţiilor, ori lipsa menţiunilor 

obligatorii privind conţinutul acordului sau actul de sesizare al instanţei, instanţa dispune acoperirea 

acestor nereguli şi omisiuni în termen de cel mult 5 zile, scop în care sesizează pe conducătorul 

parchetului care a emis acordul. 

Întreaga procedură este necontradictorie, se realizează în şedinţă publică cu obligativitatea ascultării 

procurorului, a inculpatului şi a avocatului acestuia, precum şi a părţii civile, atunci când este prezentă. 

(ii). Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice 

[Titlul IV, Capitolul II, Art.489-503] NCPP reglementează asemănător cu actualul CPP, 

procedura urmăririi penale, judecăţii şi punerii în executare a hotărârii judecătoreşti, în cazul în care 

subiect activ al in fracţiunii este persoană juridică.  Diferenţa de reglementare se referă doar la 

adaptarea realizării actelor procesuale şi procedurale la elementele de noutate introduse prin NCPP, la 

care ne vom referi în cele urmează. 

[Impact]  Din perspectiva impactului estimat, întrevedem, în continuare, puţine cazuri în care 

se vor aplica dispoziţiile din acest capitol, având în vedere dificultăţile de înţelegere şi aplicare a 

dispoziţiilor din NCP referitoare la condiţiile speciale ce trebuie îndeplinite de către subiectul activ al 

infracţiunii şi a celor privind răspunderea penală al acestor subiecţi. 

[Art.489] Textul redă, în esenţă aceeaşi regulă că, în cazul infracţiunilor săvârşite de persoana 

juridică se aplică dispoziţiile generale ale NCPP, cu derogările şi completările prevăzute în acest 

capitol, dar se face precizarea nouă că, în procedura tragerii la răspundere a persoanei juridice se aplică 

şi dispoziţiile de cameră preliminară. 

[Art.491] NCPP a reglementat prin texte distincte, obiectul acţiunii penale, exercitarea acesteia 

şi reprezentarea persoanei juridice în îndeplinirea actelor procesuale şi procedurale.  În cazul în care, 

pentru aceeaşi faptă sau pentru fapte conexe, s-a pus în mişcare acţiunea penală şi împotriva 

reprezentantului legal al persoanei juridice, iar aceasta nu şi-a desemnat un mandatar, el este desemnat 

nu de către organul de urmărire penală sau de instanţa de judecată (cum prevede actualul CPP), ci de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi (alin.(3)). 
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[Art.492] Ca şi în reglementarea din actualul CPP, persoana juridică se citează la sediul acesteia, 

dar, dacă sediul este fictiv, ori persoana juridică nu mai funcţionează la sediul declarat, iar noul sediu 

nu este cunoscut, citaţia nu se mai afişează la sediul consiliului local în a cărei rază teritorială s-a 

săvârşit infracţiunea (aşa cum prevede CPP), ci la sediul organului judiciar, corespunzător fazei 

procesuale în care se află cauza. 

[Art.493] Măsurile preventive care pot fi luate faţă de persoana juridică sunt aceleaşi ca şi în 

actualul cod, însă ele au fost trecute în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, iar limita 

inferioară a cauţiunii a fost ridicată de la 5.000 lei la 10.000 lei. 

NCPP nu a mai prevăzut restituirea cauţiunii de către procuror, în cazul în care s-a dispus faţă de 

persoana juridică o soluţie de netrimitere în judecată, iar persoana juridică a respectat măsurile 

preventive.  Nereglementarea acestei ipoteze nu poate fi explicată decât printr-o omisiune a 

legiuitorului, ce poate fi ușor remediată prin legea de punere în aplicare a NCPP.  Calea de atac 

împotriva măsurilor preventive dispuse de judecătorul de drepturi şi libertăţi faţă de persoana juridică 

nu mai este recursul în termen de 3 zile, ca în actualul CPP (Art.4795 alin.(7)), ci contestaţia, în 24 de 

ore de la pronunţare pentru cei prezenţi şi de la comunicare pentru cei lipsă, la judecătorul de drepturi 

şi libertăţi de la instanţa ierarhic superioară. 

Persoana juridică poate face contestaţie numai împotriva încheierii prin care s-a dispus luarea uneia 

sau mai multor măsuri preventive, iar procurorul poate ataca cu contestaţie numai încheierea prin care 

s-a respins propunerea de luare a uneia sau mai multor măsuri preventive. 

Cu titlul de noutate, a fost introdus un ultim alineat în textul Art.493 din NCPP, care prevede că luarea 

măsurilor preventive nu împiedică luarea măsurilor asiguratorii conform Art.249-256.  Aceasta 

înseamnă că, potrivit Art.249 alin.(1) din NCPP, în cursul urmăririi penale, procurorul are competenţa 

de a dispune măsuri asiguratorii faţă de persoana juridică, deși acestea reprezintă restrângeri ale 

dreptului constituţional la proprietate, de competența generală a judecătorului de drepturi și libertăți. 

[Art.494] În materia măsurilor asiguratorii, noul text prevede că acestea pot fi dispuse faţă de 

persoana juridică, la cererea procurorului, în vederea confiscării speciale, reparării pagubei produse 

prin infracţiune, precum şi pentru garantarea pedepsei amenzii. 

[Art.512] Remarcăm faptul că din Capitolul II al acestui titlu lipseşte reglementarea punerii în 

executare a pedepsei complementare a plasării persoanei juridice sub supraveghere judiciară, o nouă 

pedeapsă complementară, prevăzută în Art.136 alin.(1) lit.e) NCP.  Dintr-o eroare de sistematizare, 

reglementarea punerii în executare a acestei pedepse complementare noi a fost inclusă în Art.512 din 

Capitolul III, referitor la procedura în cauzele cu infractori minori, deşi în mod evident locul 

reglementării era în Capitolul II, aspect ce se poate remedia prin legea de punere în aplicare a NCPP. 

Această nouă pedeapsă complementară a fost preluată din legislaţia statelor UE şi constă în 

desemnarea de către instanţă a unui administrator judiciar sau a unui mandatar judiciar, care o va 

supraveghea pe o perioadă de la 1 la 3 ani, desfăşurarea activităţii ce a ocazionat săvârşirea 

infracţiunii. 

Potrivit textului Art.512 (care apreciem că îşi avea locul după Art.501 din Titlul II), mandatarul 

judiciar şi atribuţiile acestuia privind supravegherea persoanei juridice sunt cuprinse în dispozitivul 

hotărârii de condamnare prin care s-a aplicat pedeapsa plasării sub supraveghere.  Desemnarea 
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administratorului judiciar de către instanţă are loc atunci când se apreciază că este necesară 

implementarea unui plan de măsuri speciale pentru a se preveni comiterea de noi infracţiuni.  El asistă 

persoana juridică în elaborarea planurilor de măsuri, ce va fi supus aprobării judecătorului delegat cu 

executarea şi va supraveghea respectarea acestuia de către persoana juridică.  La rămânerea definitivă 

a hotărârii de condamnare, aceasta se comunică administratorului judiciar sau mandatarului judiciar.  

Aceştia au obligaţia de a sesiza instanţa atunci când constată că persoana juridică nu a luat măsurile 

necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infracţiuni, iar în urma sesizării instanţa poate dispune 

înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa suspendării activităţii persoanei juridice, atunci când constată 

că sesizarea administratorului sau mandatarului judiciar este întemeiată397. 

(iii). Procedura în cauzele cu infractori minori 

[Titlul IV, Capitolul III, Art.504-520] Procedura în cauzele cu infractori minori reglementată 

în NCPP este în mare parte similară cu procedura actuală (Art.480 şi următoarele din CPP).  

Principalele elemente de diferenţiere se referă la obligativitatea citării părinţilor minorului care nu a 

împlinit 16 ani, ori după caz, a tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea, ori supravegherea 

căreia se află minorul, precum şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului din 

localitatea unde se desfăşoară audierea, în cursul urmăririi penale precum şi prevederea expresă că 

procesele cu inculpaţi minori se judecă de urgenţă şi cu precădere. 

De asemenea, au fost regândite procedurile de punere în executare a măsurilor educative neprivative şi 

privative de libertate şi punerea lor în executare numai după rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti, urmărindu-se punerea de acord a reglementării cu reglementarea din NCP, care prevede 

că faţă de minorul care a săvârşit o infracţiune nu se pot lua decât măsuri educative neprivative de 

libertate sau măsuri educative privative de libertate. 

În cursul judecăţii, ascultarea minorului va avea loc o singură dată, prevăzându-se că reascultarea 

acesteia va fi o excepţie, admisă de judecător, doar în cazuri temeinic justificate, reglementare prin 

care s-a urmărit oferirea unei protecţii suplimentare pentru minor în faţa instanţei. 

[Impact]  Noua reglementare este în acord cu practica europeană în materie, noile 

reglementări având potențialul de a ridica nivelul de calitate al actului de justiție, în cauzele cu 

infractori minori.  Totodată, noile texte presupun o intervenție sporită a serviciilor de probațiune 

(Art.511, Art.515, Art.516) și a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului 

(Art.505) în desfăşurarea urmăririi penale şi a judecăţii minorului, fiind oportun a analiza în ce măsură 

este necesară redefinirea politicii financiare și de resurse umane a acestor instituții. 

[Art.505] Textul prevede că atunci când suspectul, ori inculpatul este minor care nu a împlinit 

16 ani, la orice ascultare sau confruntare a minorului, în faza de urmărire penală, se citează obligatoriu 

părinţii minorului, ori după caz, a tutorele, curatorul sau persoana în îngrijirea, ori supravegherea 

căreia se află minorul, precum şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului.  

Noua reglementare a urmărit implicarea directă, încă de la începutul procesului penal, din faza de 

urmărire penală, a părinţilor, ori a acelora în îngrijirea cărora se află minorul, precum şi a statului prin 

                                                      
397 Trimitem, în completare, și la analiza instituției răspunderii penale a persoanei juridice, în secțiunea dedicată Titlului IV 
al NCP (secțiunea II.A.3 3.1(d)). 
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Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, în instrumentarea cauzelor în care 

autorii infracţiunii sunt minori, care nu au împlinit 16 ani. 

[Art.509] Privitor la desfăşurarea judecăţii, noutatea introdusă de noul articol constă în 

prevederea expresă că în cauzele cu inculpaţi minori, judecata se realizează de urgenţă şi cu precădere.  

O altă noutate este aceea că ascultarea minorului, în cursul judecăţii, va avea loc o singură dată, iar 

reascultarea sa va fi admisă de judecător doar în cazuri temeinic justificate. 

[Art.510] În situaţia în care, în aceeaşi cauză sunt mai mulţi inculpaţi, dintre care unii minori, 

alţii majori, şi nu este posibilă disjungerea, judecata tuturor are loc în complete formate din judecători 

anume desemnaţi potrivit legii pentru minori, după procedura obişnuită. 

[Art.511] Noutatea constă în schimbarea reglementării, privind punerea în executare a măsurilor 

educative neprivative de libertate, care se va realiza numai după rămânerea definitivă a hotărârii 

judecătoreşti, prin fixarea unui termen la care se dispune aducerea minorului şi chemarea 

reprezentantului serviciului de probaţiune. 

[Art.512] Noua reglementare priveşte situaţiile când în cursul executării unei măsuri educative 

privative de libertate, persoana internată, care a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin 

care influenţează negativ, sau împiedică procesul de recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane 

integrate.  În asemenea situaţii continuarea executării măsurii educative se poate dispune potrivit legii 

de executare a pedepselor, de către instanţă, în a cărei circumscripţie teritorială se află centrul 

educativ, sau centrul de detenţie, corespunzătoare în grad instanţei de executare. 

[Art.513] Diferit de actualul CPP, NCPP a reunit cazurile de prelungire sau înlocuire a măsurilor 

educative neprivative de libertate, prevăzând că, prelungirea măsurii educative se dispune, în cazul în 

care minorul, nu respectă, cu rea credinţă condiţiile de executare şi obligaţiile impuse, iar înlocuirea 

măsurii luate iniţial cu altă măsură educativă neprivativă de libertate mai severă, ori cu o măsură 

educativă privativă de libertate, se dispune de către instanţa care a pronunţat măsura. 

[Art.514] Punerea în executare a internării într-un centru educativ nu se mai poate face potrivit 

actualului CPP, prin dispoziţiile aceleiaşi hotărâri prin care s-a luat măsura, ci are loc prin trimiterea 

unei copii de pe hotărâre organului de poliţie de la locul unde se află minorul, după rămânerea 

definitivă a acesteia. 

[Art.515] Textul este integral nou şi reglementează punerea în executare a unei noi măsuri 

educative prevăzută în Art.125 din NCP, aceea a internării într-un centru de detenţie.  Ea se realizează 

prin trimiterea unei copii a hotărârii definitive prin care s-a luat măsura, organului de poliţie, de la 

locul unde se află minorul, când acesta este liber, ori comandantului locului de deţinere, când acesta 

este arestat preventiv.  Odată cu punerea în executare a măsurii internării, judecătorul delegat cu 

executarea va emite şi ordinul prin care interzice minorului să părăsească ţara.  Conducătorul centrului 

de detenţie are obligaţia de a comunica, de îndată, instanţei care a dispus măsura, despre efectuarea 

internării. 

[Art.516] Textul reglementează situaţiile în care trebuie menţinută, prelungită, ori înlocuită 

măsura internării minorului într-un centru educativ, cu internarea într-un centru de detenţie, respectiv 

atunci când el a săvârşit o nouă infracţiune, ori este judecat pentru o infracţiune concurentă săvârşită 

anterior.  Aceste schimbări se judecă şi se dispun de către instanţa căruia îi revine competenţa să 
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judece noua infracţiune sau infracţiunea concurentă săvârşită anterior.  Totodată, textul reglementează 

noua instituţie a înlocuirii internării minorului cu măsura educativă a asistării zilnice şi respectiv cea a 

liberării din centrul educativ la împlinirea vârstei de 18 ani, care se dispun de către instanţa în a cărei 

circumscripţie teritorială se află centru educativ, corespunzătoare în grad instanţei executoare. 

De asemenea, acelaşi text prevede că revenirea asupra înlocuirii sau liberării în cazul în care minorul 

nu respectă, cu rea credinţă, condiţiile de executare a măsurii educative, ori obligaţiile impuse, se 

dispun din oficiu, de către instanţa care a judecat cauza în primă instanţă, la sesizarea serviciului de 

probaţiune.  Prin excepţie, în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, până la împlinirea duratei internării, 

de către o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani şi faţă de care s-a dispus înlocuirea internării 

într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice, revenirea se dispune de instanţa care are 

competenţa de a judeca noua infracţiune săvârşită de minor. 

[Art.517] Textul reglementează schimbările care pot interveni, privind măsura educativă a 

internării minorului într-un centru de detenţie. 

În cazul săvârşirii, în perioada internării, de către minor a unei noi infracţiuni, sau când este judecat 

pentru o infracţiune concurentă, comisă anterior, prelungirea măsurii internării minorului în centrul de 

detenţie se dispune de instanţa căreia îi revine competenţa să judece noua infracţiune sau infracţiunea 

concurentă săvârşită anterior. 

În cazul în care pe durata internării minorului, acesta a dovedit interes constant, pentru însuşirea 

cunoştinţelor şcolare şi profesionale şi a făcut progrese evidente, în vederea reintegrării sociale, după 

executarea a cel puţin jumătate din durata internării, instanţa în a cărei circumscripţie teritorială se află 

centrul de detenţie poate dispune înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice. 

De asemenea, liberarea minorului din centrul de detenţie la împlinirea vârstei de 18 ani, se dispune, 

potrivit dispoziţiilor legii, privind executarea pedepselor, de către aceeaşi instanţă. 

Revenirea asupra înlocuirii sau liberării, în cazul în care minorul nu respectă, cu rea credinţă a 

condiţiei de executare a măsurii educative dispuse, ori obligaţiile impuse, se face, din oficiu sau la 

sesizarea serviciului de probaţiune, de către instanţa care la judecat în primă instanţă pe minor. 

În cazul în care, până la împlinirea duratei internării, minorul faţă de care s-a înlocuit măsura internării 

într-un centru de detenţie cu măsura asistării zilnice, săvârşeşte o nouă infracţiune, revenirea asupra 

înlocuirii şi prelungirea duratei internării se dispune de către instanţa competentă să judece noua 

infracţiune. 

(iv). Procedura dării în urmărire 

[Titlul IV, Capitolul IV, Art.521-526] În NCPP, reglementarea procedurii dării în urmărire 

este, în mare parte, aceeaşi ca şi în actualul CPP. 

[Impact]  Impactul acestei reglementări va fi unul legal:  prin extinderea reglementării, s-a 

urmărit să se creeze posibilitatea unei mai mari eficienţe în identificarea, căutarea, localizarea şi 

prinderea celor urmăriţi. 

[Art.523] Textul reglementează atribuţiile judecătorului de drepturi şi libertăţi în dispunerea 

activităţilor de supraveghere tehnică (alin.(2) lit.a) şi b)).  De asemenea, activitatea de punere sub 

supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate de către acestea prevăzute de actualul CPP, 
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a fost încorporată în amplul procedeu probator al monitorizării tranzacţiilor financiare şi al dezvăluirii 

datelor financiare (alin.(1) lit.e)). 

[Art.524] Spre deosebire de reglementarea din actualul CPP, care prevede interceptarea şi 

înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon sau prin alte mijloace, precum şi 

alte înregistrări (Art.4933 alin.(1) lit.a), în NCPP aceste procedee au fost extinse prin reglementarea 

posibilităţii noilor procedee de supraveghere tehnică care se dispun de judecătorul de drepturi şi 

libertăţi.  Tot diferit de actualul CPP, reţinerea şi predarea corespondenţei şi a obiectelor, percheziţia, 

precum şi monitorizarea tranzacţiilor financiare şi dezvăluirea datelor financiare, se vor putea dispune, 

potrivit NCPP, numai de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. 

[Art.525] S-a procedat la extinderea unor activităţi în procedura de urmărire care constau în: 

supravegherea tehnică şi procedura de dispunere a ei a persoanelor arătate la textul Art.521 alin.(2) 

NCPP;  monitorizarea tranzacţiilor financiare şi dezvăluirea datelor financiare (alin.(1) lit.e). 

[Art.526] Conform principiului separării funcţiilor judiciare, judecătorul de drepturi şi libertăţi 

dispune, conform propriei competenţe, asupra revocării măsurii.  Încetarea activităţilor de 

supraveghere a persoanei date în urmărire nu se va mai dispune astfel de către procurorul are 

supraveghează activitatea de urmărire, aşa cum prevede actualul CPP (Art.4937 alin.(3) CPP), ci de 

către judecătorul de drepturi şi libertăţi (alin.(3) al textului analizat). 

(v). Procedura reabilitării 

[Titlul IV, Capitolul V Art.527-537]  Reglementarea este în mare parte asemănătoare cu cea 

din actualul CPP. 

[Impact] Impactul este legal, vizând simplificarea regimului căilor de atac, cauzele având ca 

obiect cerere de reabilitare se vor soluţiona într-un termen mai scurt, ceea ce va însemna o reducere a 

costurilor atât din perspectiva duratei, cât și din perspectivă financiară. 

[Art.528] La împlinirea termenului de 3 ani prevăzut la Art.165 din NCP în cazul reabilitării de 

drept, dacă persoana fizică condamnată nu a mai săvârşit o altă infracţiune, autoritatea care ţine 

evidenţa cazierului judiciar este obligată să şteargă menţiunile privind pedeapsa aplicată 

condamnatului (alin.(1)).  La împlinirea aceluiaşi termen de 3 ani prevăzut la Art.150 din NCP, în 

cazul unei condamnări a persoanei juridice, organul care a autorizat înfiinţarea acelei persoane şi 

organul care a înregistrat persoana juridică este obligată să şteargă menţiunile privind pedeapsa 

aplicată persoanei juridice. 

[Art.535] A fost simplificat şi modificat regimul căilor de atac.  Astfel, spre deosebire de 

actualul cod care prevede că hotărârea prin care instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă 

apelului, iar hotărârea instanţei de apel este supusă recursului, noul cod a prevăzut că sentinţa prin care 

instanţa rezolvă cererea de reabilitare este supusă unei singure căi de atac, denumită contestaţie, care 

se poate formula în 10 zile de la comunicare şi se soluţionează de instanţa ierarhic superioară, în 

şedinţă nepublică, cu citarea petentului şi cu participarea obligatorie a procurorului. 
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(vi). Procedura reparării pagubei materiale sau a daunei morale în caz de eroare 

judiciară sau în caz de privare nelegală de libertate ori în alte cazuri 

[Titlul IV, Capitolul VI, Art.538-542] Întreaga reglementare în această materie a fost pusă de 

acord cu standardele impuse de Art.5 par.(5) din CEDO, precum şi Art.3 din Protocolul adiţional nr.7 

la CEDO. 

[Impact] Impactul noilor dispoziţii va fi în primul rând unul instituţional, deoarece aceasta 

pretinde o exigenţă profesională sporită a judecătorilor şi procurorilor în instrumentarea cauzelor 

penale.  Din această perspectivă, este necesară şi alocarea de costuri pentru pregătirea şi perfecţionarea 

profesională a judecătorilor şi procurorilor, pentru a asigura înţelegerea şi corecta aplicare a noilor 

dispoziţii şi instituţii legale din NCPP. 

[Art.538] Au fost extinse şi explicitate expres cazurile care dau dreptul la repararea pagubei în 

cazul erorilor judiciare (alin.(1)).  Astfel, potrivit NCPP, au dreptul la repararea de către stat a pagubei 

suferite, persoanele condamnate definitiv, indiferent dacă pedeapsa aplicată sau măsura educativă 

privativă de libertate a fost sau nu pusă în executare, în cazul în care, în urma rejudecării cauzei, după 

anularea sau desfiinţarea hotărârii de condamnare pentru un fapt nou sau recent descoperit care 

dovedeşte că s-a produs o eroare judiciară, s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare.  Acelaşi 

drept a fost extins şi la condamnatul judecat în lipsă, în cazul redeschiderii procesului său penal, dacă 

după rejudecare s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare (alin.(2)). 

Textul reglementează şi finele de neprimire ale unei asemenea cereri.  Nu vor fi îndreptăţite să ceară 

repararea de către stat a pagubei, cele două categorii de persoane mai sus arătate, dacă, ele au 

determinat, intenţionat, prin declaraţii mincinoase, sau în orice alt fel, condamnarea lor, cu excepţia 

cazurilor în care aceste persoane au fost obligate să procedeze în acest mod (alin.(3)).  De asemenea, 

nu va avea dreptul la repararea pagubei nici persoana condamnată căreia îi este imputabilă, în tot sau 

în parte, nedescoperirea în timp util a faptului din care reiese că s-a produs o eroare judiciară (alin.(4)). 

[Art.541] Termenul pentru introducerea acţiunii în repararea pagubei nu mai este de 18 luni de 

la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată sau a ordonanţelor procurorului, ci a fost 

scurtat la 6 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii instanţei de judecată, precum şi a ordonanţei 

sau a încheierilor organelor judiciare prin care s-a constat eroarea judiciară, respectiv privarea nelegală 

de libertate (alin.(2)). 

[Art.542] Acţiunea în regres a statului, în noua reglementare nu mai are caracter obligatoriu, ci 

facultativ, spre deosebire de CPP. 

(vii). Procedura în caz de dispariţie a dosarelor judiciare şi a înscrisurilor 

judiciare 

[Titlul IV, Capitolul VII, Art.543-547] Reglementarea este, în linii generale, aceeaşi cu cea 

din actualul CPP.  Elementele de noutate se referă doar la completarea textelor în raport de noile 

instituţii judiciare introduse în NCPP. 

[Impact] Impactul noilor dispoziţii este unul legal, care se traduce în accelerarea procedurilor 

de înlocuire a dosarelor sau înscrisurilor judiciare dispărute și înlăturarea stării de incertitudine juridică 

generată de dispariția acestora. 
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[Art.543] În cazul dispariţiei unui dosar judiciar în cursul procedurii de cameră preliminară s-a 

prevăzută înlocuirea sau reconstituirea se efectuează de instanţa în cadrul căreia funcţionează camera 

preliminară (alin.(3)). 

[Art.547] Calea de atac împotriva hotărârii de reconstituire este doar apelul, spre deosebire de 

reglementarea din actualul CPP, unde hotărârea instanţei de apel este supusă recursului. 

(viii). Procedura privind cooperarea judiciară internaţională şi punerea în 

aplicare a tratatelor internaţionale în materie penală 

[Titlul IV, Capitolul VIII, Art.548-549] În materia asistenţei judiciare internaţionale, au fost 

introduse două elemente de noutate, menite să răspundă imperativului de optimizare a cooperării 

judiciare internaţionale, precum şi să soluţioneze unele probleme cu care se confrunta practica. 

[Impact] Impactul textului este unul instituţional, pozitiv, care permite eficientizarea asistenţei 

juridice internaţionale în materie penală, extrem de importantă în contextul globalizării fenomenului 

criminal. 

[Titlul IV, Capitolul VIII, Secţiunea 1, Art.548] În materia asistenţei judiciare internaţionale, 

au fost introduse două elemente de noutate, credem noi, extrem de oportune.  Alin.(1) al textului face 

trimitere expresă la dispoziţiile legii speciale care reglementează extensiv cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală398.  Alin.(2) stabileşte regimul actelor membrilor străini ai unei echipe 

comune de anchetă, asimilându-le actelor încheiate de organele de urmărire penală române, în scopul 

de a asigura reglementarea unitară a actelor de urmărire penală. 

4.2.(o). Executarea hotărârilor penale 

[Titlul V, Art.550-591] Reglementările cuprinse în Titlul V „Executarea hotărârilor penale” au 

avut în vedere, pe de o parte, introducerea instituţiilor nou reglementate în NCP (spre exemplu, 

pedeapsa complementară a afişării sau publicării hotărârii de condamnare de la Art.145 CP, amânarea 

aplicării pedepsei, reglementată de Art.83-90 CP, înlocuirea pedepsei amenzii cu munca în folosul 

comunităţii etc.), iar pe de altă parte, eliminarea instituţiilor care nu îşi au corespondent în NCP ori 

care nu mai sunt funcţionale (spre exemplu, dispoziţiile referitoare la executarea pedepsei la locul de 

muncă ori cele referitoare la executarea pedepsei de către militari, înlocuirea răspunderii penale). 

În materie execuţional-penală, actul normativ caută să realizeze un echilibru între respectarea 

drepturilor persoanelor condamnate ori cu privire la care organele judiciare au dispus luarea unor 

măsuri restrictive, şi necesitatea simplificării şi accelerării procedurilor judiciare.  Reglementările 

privind executarea hotărârilor penale din NCPP au în vedere şi dispoziţiile NCP, înscriindu-se astfel 

într-un tot unitar şi conţinând trimiteri la elementele de noutate introduse în partea generală a acestuia 

din urmă. 

[Impact] Astfel cum am arătat și în cadrul analizei dedicate NCP și, în special, reglementării 

principiului aplicării obligatorii a legii penale mai favorabile399, intrarea în vigoare a NCP poate atrage 

                                                      
398  Legea nr.302/2004. 
399 Secțiunea II.3 3.1(a), sub-secțiunea (ii), litera a). 
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schimbări în executarea unor hotărâri definitive pronunțate sub imperiul legii actuale, astfel cum am 

detaliat în sub-secțiunea (vi) de mai jos. 

(i). Dispoziții generale 

[Titlul V, Capitolul I, Art.550-554]  Capitolul I al Titlului V conţine dispoziţiile generale 

în materia punerii în executare a hotărârilor penale. 

[Art.551] În corelaţie cu principiul celor două grade de jurisdicţie, textul de lege analizat 

stabileşte regula rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti care antamează fondul cauzei la 

momentul epuizării căilor ordinare de atac. 

[Art.552] Prin excepţie, hotărârile nedefinitive, care nu vizează fondul cauzei, sunt executorii în 

cazurile prevăzute de lege. 

[Art.553] Reglementând instanţa de executare, NCPP a avut în vedere împrejurarea introducerea 

căii de atac a contestaţiei, ce se judecă de instanţa ierarhic superioară celei care a pronunţat hotărârea 

precum şi modificările intervenite în materia competenţei, astfel încât acestea să capete eficienţă şi în 

faza de executare a hotărârilor. 

(ii). Punerea în executare a pedepselor principale 

[Titlul V, Capitolul II, Secţiunea 1, Art.555-561] Secţiunea 1 a Capitolului II reglementează 

punerea în executare a pedepselor principale, elementele de noutate în această materie fiind analizate 

în continuare. 

[Art.560] Înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea unei munci neremunerate în folosul 

comunităţii se dispune prin raportare la Art.64 alin.(1) NCP.  Aceasta reprezintă o nouă instituție, 

introdusă pentru situația în care pedeapsa amenzii nu poate fi pusă în aplicare cu privire la persoana 

condamnată care, în aceste condiții, consimte să efectueze o prestație alternativă. 

(iii). Punerea în executare a pedepselor complementare 

[Titlul V, Capitolul II, Secţiunea 2, Art.562-565] Dispoziţiile Secţiunii a 2-a a Capitolului II 

reglementează executarea pedepselor complementare. 

[Art.563] Referitor la interzicerea străinului de a se afla pe teritoriul României , când prin 

hotărârea de condamnare la pedeapsa închisorii s-a aplicat pedeapsa complementară a interzicerii 

dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, se face menţiune în mandatul de executare a 

pedepsei închisorii ca la data liberării condamnatul să fie predat organului de poliţie, care va proceda 

la îndepărtarea sa de pe teritoriul României.  Dacă pedeapsa complementară nu însoţeşte pedeapsa 

închisorii, comunicarea se face organului de poliţie, imediat ce hotărârea a rămas definitivă. 

În vederea punerii în executare a pedepsei interzicerii străinului de a se afla pe teritoriul României, 

organul de poliţie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinţa unei persoane fără învoirea acesteia, 

precum şi în sediul unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului legal al acesteia. 
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(iv). Punerea în executare a măsurilor de siguranță 

[Titlul V, Capitolul II, Secţiunea 3, Art.566-576] Această secţiune este dedicată punerii în 

executare a măsurilor de siguranţă.  Elementele majore de noutate se regăsesc în materia măsurilor de 

siguranţă cu caracter medical, unde s-a renunţat la unele prevederi ale actualului CPP care nu erau 

compatibile cu legislaţia în vigoare în domeniu ori cu jurisprudenţa Curţii CEDO în materie, prin 

aceea că reprezentau o intruziune nejustificată a instanţei în prescrierea unui tratament medical, 

atribuţie exclusivă a medicilor specialişti. 

[Art.566] Măsura de siguranţă a obligării la tratament medical luată printr-o hotărâre definitivă 

se pune în executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a copiei de pe raportul de expertiză 

medico-legală autorităţii de sănătate publică din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de 

care s-a luat această măsură.  Autoritatea de sănătate publică va comunica de îndată persoanei faţă de 

care s-a luat măsura obligării la tratament medical unitatea sanitară la care urmează să efectueze 

tratamentul.  Instanţa de executare comunică persoanei faţă de care s-a luat măsura obligării la 

tratament medical că este obligată să se prezinte de îndată la unitatea sanitară la care urmează să i se 

efectueze tratamentul, atrăgându-i-se atenţia că în caz de nerespectare a măsurii luate se va dispune 

internarea medicală.  În cazul în care obligarea la tratament medical însoţeşte pedeapsa închisorii ori a 

detenţiunii pe viaţă sau priveşte o persoană aflată în stare de deţinere, comunicarea se face 

administraţiei locului de detenție. 

[Art.569] Măsura de siguranţă a internării medicale luată printr-o hotărâre definitivă se pune în 

executare prin comunicarea copiei de pe dispozitiv şi a unei copii de pe raportul de expertiză medico-

legală autorităţii de sănătate publică din judeţul pe teritoriul căruia locuieşte persoana faţă de care s-a 

luat această măsură.  Judecătorul delegat cu executarea care funcţionează la instanţa de executare 

comunică judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară la care s-a făcut internarea data 

la care aceasta s-a efectuat, în vederea luării în supraveghere.  După primirea comunicării, judecătorul 

delegat cu executarea de la judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară verifică 

periodic, dar nu mai târziu de 12 luni, dacă internarea medicală mai este necesară.  În acest scop, 

judecătorul delegat cu executarea dispune efectuarea unei expertize medico-legale cu privire la starea 

de sănătate a persoanei faţă de care s-a luat măsura internării medicale şi, după primirea acesteia, 

sesizează judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra 

menţinerii, înlocuirii sau încetării măsurii.  Potrivit Art.432 alin.(4) din CPP actual400,  după primirea 

comunicării, judecătorul delegat al judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară 

verifică periodic, dar nu mai târziu de 6 luni, dacă internarea medicală mai este necesară.  În acest 

scop, judecătorul delegat dispune efectuarea unui raport medico-legal cu privire la starea de sănătate a 

persoanei faţă de care s-a luat măsura internării medicale şi, după primirea acestuia, sesizează 

judecătoria în a cărei circumscripţie se află unitatea sanitară pentru a dispune asupra menţinerii, 

înlocuirii sau încetării măsurii. 

                                                      
400 Alin.(2)-(4) ale Art.432 fuseseră introduse prin Legea nr.356/2006. 
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(v). Punerea în executare a dispozițiilor civile 

[Titlul V, Capitolul II, Secţiunea 6, Art.579-581] Această secţiune este dedicată punerii în 

executare a dispoziţiilor civile din hotărârea penală. 

[Art.579] Punerea în executare a acestor dispoziţii se face tot de judecătorul delegat cu 

executarea, fiind vorba despre o singură hotărâre judecătorească, indivizibilă. 

[Art.580] Dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals în totul sau în parte se 

execută sau se pune în executare de către judecătorul delegat cu executarea.  Când înscrisul declarat 

fals a fost anulat în totalitatea lui, se face menţiune despre aceasta pe fiecare pagină, iar în caz de 

anulare parţială, numai pe paginile care conţin falsul.  Înscrisul declarat fals rămâne la dosarul cauzei.  

În cazul în care este necesar ca despre înscrisul declarat fals să se facă menţiune în scriptele unei 

instituţii publice, i se trimite acesteia o copie de pe hotărâre.  În situaţia în care, din orice motive, 

înscrisul falsificat nu se află, în original, la dosar, instanţa va trimite o copie de pe hotărâre instituţiilor 

publice care deţin o copie a acestuia sau care deţin înregistrarea unor menţiuni cu privire la acesta. 

[Art.581] Dacă dispoziţiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile şi la 

cheltuielile judiciare cuvenite părţilor se execută potrivit legii civile, credem că s-ar fi cuvenit ca şi 

dispoziţia hotărârii penale care declară un înscris ca fiind fals să se execută sau să se pune în executare 

tot  potrivit legii civile. 

De exemplu, potrivit  Art.505 NCPC termenul de revizuire în civil este de o lună şi se va socoti, 

printre altele, în cazurile prevăzute la Art.503 alin.(1) pct. 3 din NCPC, din ziua în care partea a luat 

cunoştinţă de hotărârea instanţei penale de condamnare a judecătorului, martorului sau expertului ori 

de hotărârea care a declarat fals înscrisul, dar nu mai târziu de un an de la data rămânerii definitive a 

hotărârii penale.  În lipsa unei astfel de hotărâri, termenul curge de la data când partea a luat cunoştinţă 

de împrejurările pentru care constatarea infracţiunii nu se mai poate face printr-o hotărâre penală, dar 

nu mai târziu de 3 ani de la data producerii acestora, ori, după cum suspendarea executării este 

obligatorie şi cauţiunea nu este necesară dacă, printre altele  înscrisul care se execută a fost declarat 

fals printr-o hotărâre judecătorească dată în primă instanţă (Art.708 alin.(2) din NCPC).  Având în 

vedere corelaţiile dintre aceste instituţii procedural-civile şi, respectiv, procedural-penale, revine 

instanţelor judecătoreşti rolul esenţial de a interpreta şi aplica în mod corect aceste norme, pentru a 

evita apariţia contradicţiilor în practică. 

(vi). Amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii 

pe viaţă 

[Titlul V, Capitolul III, Art.589-594] Dispoziţii care nu mai corespund realităţilor practice, 

cum este cea privind amânarea sau întreruperea executării pedepsei pentru motive familiale, au fost 

eliminate, fiind avute în vedere totodată multiplele schimbări petrecute în organizarea activităţii 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care permit efectuarea unor activităţi de către deţinuţi în 

incinta locului de detenţie, sau deplasarea acestora, printr-o simplă dispoziţie administrativă, în afara 

locului de detenţie, în situaţii speciale. 

[Impact] Impactul practic asociat noilor reglementări vizează reducerea gradului de încărcare al 

instanțelor judecătorești, prin eliminarea acelor instituţii a căror menținere nu este justificată de 

soluţiile pronunţate în practică, aproape în totalitate de respingere. 
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[Art.589] Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi amânată când se 

constată pe baza unei expertize medico-legale că persoana condamnată suferă de o boală ce nu poate fi 

tratată în reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi face imposibilă executarea 

imediată a pedepsei, iar instanţa constată, pe baza probelor, că specificul bolii nu permite tratarea 

acesteia cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii şi apreciază că 

amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol pentru ordinea publică.  În această 

situaţie, executarea pedepsei se amână pentru o durată determinată sau  când o condamnată este 

gravidă sau are un copil mai mic de un an. În aceste două cazuri, executarea pedepsei se amână până la 

încetarea cauzei care a determinat amânarea.  Expertiza se dispune, în condiţiile Art.100 din NCPP, la 

cerere sau din oficiu, de către organul de urmărire penală, prin ordonanţă motivată, iar în cursul 

judecăţii se dispune de către instanţă, prin încheiere motivată. 

În noua formulare, lăsarea în libertate trebuie să nu prezinte un pericol pentru ordinea publică.    O 

dispoziţie nouă vedem  în cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), când amânarea executării pedepsei nu poate 

fi dispusă dacă cel condamnat şi-a provocat singur starea de boală, prin refuzul tratamentului medical, 

al intervenţiei chirurgicale, prin acţiuni de autoagresiune sau prin alte acţiuni vătămătoare, sau în 

situaţia în care se sustrage efectuării expertizei medico-legale.  Cererea de amânare a executării 

pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi făcută de procuror şi de condamnat.  În cazul în 

care în timpul amânării executării pedepsei pe numele condamnatului este emis un alt mandat de 

executare a pedepsei închisorii, acesta nu poate fi executat până la expirarea termenului de amânare 

stabilit de instanţă sau, după caz, până la încetarea cauzei care a determinat amânarea.  Hotărârea prin 

care instanţa se pronunţă asupra cererii de amânare a executării pedepsei poate fi atacată cu contestaţie 

la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare, de către procuror sau condamnat. 

[Art.590] Printre obligaţiile condamnatului în cazul amânării executării nu o mai regăsim pe 

aceea din actualul Art.4531 alin.(2) lit.)a CPP, ca pe durata amânării executării pedepsei instanţa să 

poată impune condamnatului să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere. 

[Art.592] Executarea pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă poate fi întreruptă în cazurile 

şi în condiţiile prevăzute la Art.589, la cererea persoanelor arătate la alin.(3) al aceluiaşi articol, iar în 

cazul prevăzut la Art.589 alin.(1) lit.a), şi de către administraţia penitenciarului.  Reamintim că actuala 

procedură prevede că cererea de amânare a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă 

poate fi făcută de procuror, de condamnat, de persoanele arătate în Art.362 alineatul ultim din CPP în 

vigoare. 

(vii). Intervenirea unei legi penale noi 

[Art.595] Elementul de noutate constă în extinderea sferei de aplicare a normei, astfel încât să 

includă, alături de hotărârile de condamnare, și hotărârile prin care s-a aplicat o măsură educativă, 

reflectând noua concepție în materia răspunderii penale a minorului.  Ca și sub imperiul legii în 

vigoare, condițiile alternative necesare pentru ca intervenția unei legi penale noi să atragă schimbări în 

modificarea hotărârii penale definitive referă fie la dezincriminarea faptei pentru care s-a pronunțat 

hotărârea a cărei executare se modifică, fie la regimul sancționator mai blând stabilit de legea nouă.  În 

aceste situații, instanța ia măsuri pentru aplicarea legii penale de dezincriminare sau, după caz, a legii 

penale mai favorabile, conform Art.6 NCP, fie din oficiu, fie la cererea procurorului, fie la cererea 

persoanei condamnate. 
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[Impact]  La momentul intrării în vigoare a NCP, instanțele, din oficiu sau la cerere, după 

cum am arătat mai sus, vor trebui să soluționeze contestațiile la executare sub aspectul aplicării 

obligatorii a legii penale mai favorabile, în raport de regimul sancționator mai blând reglementat de 

NCP pentru multe dintre infracțiunile din actualul CP.  Prin prisma competenței de soluționare a 

contestațiilor la executare, dispozițiile în această materie pot influența gradul de încărcare al acestor 

instanțe, cu toate consecințele financiare și de resurse umane asociate.  Este vorba, în principal, despre 

instanțele care au soluționat cauza în primă instanță, dar și tribunalul București ori tribunalul militar, 

în cazul în care hotărârea pusă în executare a fost pronunțată de ÎCCJe vor fi învestite cu soluționarea 

contestațiilor, cu toate consecințele financiare și de resurse umane asociate.  De asemenea, notăm o 

posibilă influență asupra resurselor financiare și prin prisma cazurilor în care asistența juridică este 

obligatorie, urmând a fi desemnați avocați din oficiu, în condițiile Art.597 alin.(1) NCPP. 

(viii). Contestația la executare 

[Art.597] În această materie, remarcăm modificarea căii de atac, prin reglementarea contestației 

care se formulează la instanța ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii 

primei instanțe asupra contestației la executare (alin.(7)).  Judecata se face în prezența condamnatului, 

iar în cazul în care asistența juridică este obligatorie, președintele instanței ia măsuri pentru 

desemnarea unui avocat din oficiu.  Se citează, de asemenea, administrația penitenciarului. 

[Art.598] Semnificative pentru analiza de față sunt dispozițiile alin.(2), care stabilesc instanța 

competentă să soluționeze contestația la executare în cazul reglementat de alin.(1) lit.c) („când se 

ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută”).  În acest caz, instanța competentă să 

soluționeze contestația, dacă nelămurirea privește o hotărâre pronunțată în apel este instanța de apel 

(respectiv, curtea de apel sau ÎCCJ), respectiv, o hotărâre pronunțată în recurs în casație, când instanța 

competentă este ÎCCJ.  În celelalte cazuri, reglementate de Art.598 alin.(1) literele a), b) și d), 

competența revine instanței de executare. 


