Capitolul I
Subiectele de drept
Secţiunea 1
Persoana fizică
§ 1. Aspecte generale
Cei care particip la raporturile de drept poart denumirea de subiecte ale unor
astfel de raporturi juridice. Sunt subiecte ale raporturilor juridice, persoanele fizice,
adic omul privit în individualitatea sa i persoanele juridice, adic un colectiv de
oameni având o organizare de sine st t toare.
A fi subiect de drept înseamn a fi titular de drepturi i obliga ii1. Calitatea de
subiect de drept presupune existen a capacit ii juridice, care reprezint aptitudinea
general i abstract a subiectului de drept de a avea drepturi i obliga ii2.
În ara noastr calitatea de subiect de drept a omului, cu capacitate juridic , a
ap rut dup punerea în aplicare a Codului civil român3.

§ 2. Capacitatea civilă a persoanei fizice
Capacitatea civil este definit ca „acea parte a capacit ii juridice a persoanei
care const în capacitatea de a avea i de a- i executa drepturile civile i de a avea

1

E. Lupan, D.A. Popescu, Drept civil. Persoana fizic , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1993,
p. 7; O. Ungureanu, Manual de drept civil. Parte general , ed. a IV-a, Ed. All Beck, Bucure ti,
1999, p. 42. În societatea sclavagist nu oric rui om i se recuno tea posibilitatea de a participa
la raporturile juridice ca titular de drepturi i obliga ii. În acest sens, a se vedea
V. Hanga, M. Jacot , Drept privat roman, E.D.P., Bucure ti, 1964, p. 105.
2
Persoanele considerate simple lucruri (res) sau unelte gr itoare (instrumenta vocalia) nu
puteau fi subiecte de drept i nu aveau capacitate juridic . Prin urmare, mult vreme numai
oamenii liberi aveau capacitate, putând fi subiecte de drept, titulari de drepturi i obliga ii.
Sclavii, lipsi i de capacitate juridic , erau supu i st pânilor lor, care aveau dreptul de a
dispune de sclavi, ca orice lucru, aveau asupra lor drept de via i de moarte. Ini ial, pedeapsa
cu moartea aplicat unui sclav de st pânul s u constituia un fapt obi nuit, lipsit de consecin e
juridice pentru st pân. Ulterior îns , st pânul care se purta cu cruzime fa de sclav era obligat
s -l vând , iar cel care i-a ucis sclavul f r motive r spunderea ca de uciderea unui sclav
str in. Mai târziu a fost oprit executarea sclavilor de c tre st pânii lor.
3
Codul Caragea pune robii i iganii în acela i rând cu dobitoacele. Robia a fost
desfiin at în Moldova prin Legea din 1855, iar în Valahia în 1856. A se vedea,
M.A. Dumitrescu, Manual de drept civil, Bucure ti, 1920, p. 34.
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i de a- i asuma obliga iile civile, prin încheierea de acte juridice ”. Ea are 2 elemente componente: capacitatea de folosin i capacitatea de exerci iu2.
Capacitatea de folosin reprezint aptitudinea general i abstract a unei
persoane de a avea drepturi i obliga ii civile3.
Capacitatea de folosin prezint o serie de caracteristici: legalitate (nu se poate
reglementa decât prin lege), generalitate (aptitudinea omului de a avea toate drepturile i obliga iile civile), inalienabilitate (nu se poate renun a la capacitatea de folosin i nici nu poate fi înstr inat ), intangibilitate (nu poate fi limitat sau îngr dit
decât numai prin lege), egalitate (sexul, rasa, na ionalitatea, religia, gradul de cultur
nu au influen asupra capacit ii de folosin ), universalitate (ea este atribuit
tuturor oamenilor)4.
Capacitatea de exerci iu reprezint aptitudinea persoanei de a- i exercita drepturile i a- i îndeplini obliga iile prin încheierea de acte juridice civile.
Caracterele juridice ale capacit ii de exerci iu sunt: legalitate (începutul, con inutul, încetarea se reglementeaz numai prin lege), generalitate (aptitudinea omului
de a exercita drepturi i îndeplini obliga ii prin încheierea oric ror acte juridice
civile), inalienabilitate (nu se poate renun a la capacitatea de exerci iu i nici nu
poate fi înstr inat ), intangibilitate (nimeni nu poate fi lipsit de capacitatea de exerci iu decât în cazurile prev zute de lege), egalitate (sexul, rasa, na ionalitatea, religia,
opiniile politice, gradul de cultur nu au influen asupra capacit ii de exerci iu).
Spre deosebire de capacitatea de folosin , capacitatea de exerci iu este lipsit de
caracteristica universalit ii.
Vom analiza modalit ile de dobândire i de pierdere a capacit ii de folosin i a
celei de exerci iu în cazul persoanelor fizice, urmând ca problema capacit ii persoanei juridice s fie abordat în cadrul capitolului destinat analizei persoanei juridice.

2.1. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice
Potrivit art. 7 din Decretul nr. 31/1954, capacitatea de folosin începe de la
na terea persoanei i înceteaz odat cu moartea acesteia.
Rezult a adar c , persoana fizic dobânde te capacitate de folosin în momentul
na terii. Prin excep ie, persoana fizic are capacitate de folosin din momentul
concep iei, cu condi ia ca i copilul s se nasc viu, situa ie în care vorbim de
capacitate de folosin anticipat . Dovada na terii se face cu certificatul de na tere.
Capacitatea de folosin înceteaz în momentul mor ii persoanei fizice. Moartea
poate fi fizic constatat , când dovada mor ii se face cu certificatul de deces sau

1

E. Lupan, D.A. Popescu, op. cit., p. 10; Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, 1982, p. 41.
G. Boroi, Drept civil: partea general , ed. a II-a revizuit i ad ugit , Ed. All Beck,
Bucure ti, 1999, p. 49.
3
O. Ungureanu, Manual de drept civil. Parte general , ed. a IV-a, Ed. All Beck, Bucure ti,
1999, p. 44.
4
G.C. Fren iu, Institu ii de drept civil român, Ed. Casa C r ilor, Oradea, 2002, p. 32.
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declarat pe cale judec toreasc , când dovada mor ii se face cu hot rârea judec toreasc declarativ de moarte r mas definitiv .
Dar cum se poate declara moartea unei persoane fizice?
Regula este aceea c declararea judec toreasc a mor ii este precedat de declararea dispari iei acelei persoane. Excep ia o constituie declararea judec toreasc a
mor ii neprecedat de declararea dispari iei1. A adar, în func ie de împrejur rile
dispari iei unei persoane, declararea judec toreasc a mor ii poate fi sau nu precedat
de declararea dispari iei2.
2.1.1. Înregistrarea naşterii unei persoane fizice
Potrivit Legii nr. 119/19963 cu privire la actele de stare civil , întocmirea actului
de na tere se face la autoritatea administra iei publice locale în a c rei raz administrativ-teritorial s-a produs evenimentul, pe baza declara iei verbale a urm toarelor
persoane: oricare dintre p rin i, iar dac , din diferite motive, ace tia nu o pot face, a
medicului, a persoanelor care au fost de fa la na tere sau a personalului din unitatea
în care a avut loc na terea, a rudelor ori vecinilor care au luat cuno tin despre na terea unui copil, pe baza actului de identitate al mamei i al declarantului, a certificatului medical constatator al na terii i, dup caz, a certificatului de c s torie al
p rin ilor.
Actul de na tere este centralizatorul înregistr rilor de stare civil , el fiind un
receptacul destinat s culeag men iunile tuturor faptelor sau actelor juridice care
afecteaz personalitate de-a lungul vie ii, precum na terea, c s toria, adop ia.
Declararea na terii se face în termen de 15 zile pentru copilul n scut viu i în
termen de 3 zile pentru copilul n scut mort. Termenele se socotesc de la data na terii.
În cazul în care copilul n scut viu a decedat în untrul termenului de 15 zile,
declararea na terii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul
n scut mort se întocme te numai actul de na tere.
Când declara ia de na tere a fost f cut dup expirarea termenelor mai sus
amintite, îns înl untrul termenului de un an de la na tere, întocmirea actului de
na tere se face cu aprobarea primarului, respectiv a efului misiunii diplomatice sau
al oficiului consular de carier , în cazul în care na terea a avut loc în str in tate.
Dac na terea s-a produs în str in tate i întocmirea actului nu a fost f cut la
misiunea diplomatic sau la oficiul consular de carier al României ori la autoritatea
local din str in tate, întocmirea actului de na tere se face în ar , la autoritatea
administra iei publice locale de la domiciliul p rin ilor, dup ce Ministerul Internelor
i Reformei Administrative verific , prin intermediul Ministerului Afacerilor
Externe, dac na terea nu a fost înregistrat în str in tate.

1

G.C. Fren iu, op. cit, p. 33.
B.D. Moloman, Încheierea, desfiin area, încetarea i desfacerea c s toriei, Ed. Karuna,
Bistri a, 2008, p. 83.
3
Publicat în M. Of. nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modific rile si complet rile
ulterioare.
2
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Dac declara ia a fost f cut dup trecerea unui an de la data na terii, întocmirea
actului se face în baza hot rârii judec tore ti definitive i irevocabile, care trebuie s
con in toate datele necesare întocmirii actului de na tere.
Ac iunea pentru înregistrarea tardiv a na terii se introduce la judec toria în a
c rei raz teritorial î i are domiciliul persoana interesat sau unde are sediul
institu ia de ocrotire a copilului. În vederea solu ion rii, instan a solicit poli iei
verific ri pentru stabilirea identit ii, precum i avizul medicului legist cu privire la
vârsta i sexul persoanei al c rei act de na tere se cere a fi întocmit. Judecarea cauzei
se face cu participarea procurorului.
Aceste dispozi ii sunt aplicabile în mod corespunz tor i în cazul în care na terea
unui cet ean român s-a produs în str in tate, iar declara ia de na tere se face în ar .
Dac na terea are loc în tren, pe o nav sau aeronav , ori într-un alt mijloc de
transport în timpul c l toriei pe teritoriul României, întocmirea actului de stare civil
se face la autoritatea administra iei publice locale a locului de coborâre sau de
debarcare.
În cazul în care na terea are loc pe o nav , în timpul unei c l torii în afara apelor
teritoriale române, evenimentul se înregistreaz în jurnalul de bord de c tre
comandantul navei.
Dac na terea are loc pe o aeronav , în timpul unei c l torii în afara teritoriului
României, evenimentul se înregistreaz de comandantul aeronavei în carnetul de
drum.
Comandantul navei sau al aeronavei elibereaz persoanelor îndrept ite o dovad
cu privire la înregistrarea f cut , iar la sosirea în ar înainteaz prin c pit nia
portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord
sau de pe carnetul de drum, autorit ii administra iei publice locale a sectorului 1 al
municipiului Bucure ti, care va întocmi actul de stare civil .
Orice persoan are dreptul de a cunoa te toate datele privitoare la propria na tere.
S-a considerat atingere adus vie ii private, conform jurispruden ei Cur ii Europene a
Drepturilor Omului, refuzul autorit ilor britanice de a furniza unui tân r, care î i
petrecuse copil ria în mai multe c mine de copii, dosarele cu privire la aceast
perioad din via a sa, aflate la asisten a public , pe motiv c informa iile cu privire la
tân r fuseser furnizate de persoane care au solicitat p strarea confiden ialit ii. În
acest caz C.E.D.O. a pus în balan interesul tân rului de a ob ine informa ii privind
propria sa via (dreptul la protec ia vie ii private) i cel al ter ilor de a p stra
caracterul confiden ial al informa iilor1.
2.1.2. Înregistrarea morţii unei persoane fizice
În cazul în care decesul are loc în tren, pe o nav sau aeronav ori într-un alt
mijloc de transport în timpul c l toriei pe teritoriul României, conform art. 8 din

1

C.E.D.O., cauza Gaskin contra Regatul Unit, Hot rârea din 7 iulie 1989, publicat pe
site-ul Cur ii Europene a Drepturilor Omului www.echr.coe.int
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Legea nr. 119/1996, întocmirea actului de stare civil se face la autoritatea administra iei publice locale a locului de coborâre sau de debarcare.
Dac decesul are loc pe o nav , în timpul unei c l torii în afara apelor teritoriale
române, evenimentul se înregistreaz în jurnalul de bord de c tre comandantul navei.
Dac decesul are loc pe o aeronav , în timpul unei c l torii în afara teritoriului
României, evenimentul se înregistreaz de comandantul aeronavei în carnetul de
drum.
Înregistr rile f cute în jurnalul de bord sau în carnetul de drum cuprind toate
datele necesare întocmirii actului de stare civil , precum i semn turile cerute de
lege, ele f când dovada evenimentului pân la întocmirea actului în condi iile prev zute de lege.
Comandantul navei sau al aeronavei elibereaz persoanelor îndrept ite o dovad
cu privire la înregistrarea f cut , iar la sosirea în ar înainteaz prin c pit nia portului, respectiv prin comandantul aeroportului, un extras de pe jurnalul de bord sau
de pe carnetul de drum, autorit ii administra iei publice locale a sectorului 1 al
municipiului Bucure ti, care va întocmi actul de stare civil .
În caz de mobilizare, r zboi, participare la misiuni de men inere a p cii sau în
scop umanitar, Ministerul Ap r rii Na ionale desemneaz cadrele militare care
înregistreaz actele i faptele de stare civil ale militarilor i ale personalului civil i
le comunic autorit ilor administra iei publice competente.
Potrivit art. 34 din Legea nr. 119/1996, întocmirea actului de deces se face la
autoritatea administra iei publice locale în a c rei raz administrativ-teritorial s-a
produs decesul, pe baza declara iei verbale f cute de c tre membrii familiei decedatului, iar în lipsa acestora, de c tre colocatari, vecini, administratorul imobilului,
medicul sau alt cadru din unitatea sanitar unde s-a produs decesul, i a certificatului
medical constatator al decesului.
Declarantul va depune certificatul medical constatator al decesului, actul de identitate i, dac este cazul, livretul militar sau adeverin a de recrutare ale celui decedat.
Declararea decesului se face în termen de 3 zile de la data încet rii din via a
persoanei. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât i ziua
în care se face declara ia.
Când decesul se datoreaz unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente,
precum i în cazul g sirii unui cadavru, declararea se face în termen de 48 de ore,
socotit din momentul decesului sau al g sirii cadavrului. În aceast situa ie este
necesar i dovada eliberat de poli ie sau de Parchet, din care s rezulte c una
dintre aceste autorit i a fost sesizat despre deces.
În cazul în care se declar decesul unui copil n scut viu, care a încetat din via
f r ca declararea na terii s fi fost f cut în termenele prev zute de lege, ofi erul de
stare civil va întocmi mai întâi actul de na tere i apoi pe cel de deces. Dac , din
motive temeinice, actul de na tere nu poate fi întocmit, ofi erul de stare civil
întocme te actul de deces i ulterior urm re te înregistrarea na terii.
Certificatul medical constatator al decesului, în care se consemneaz cauza
decesului, se întocme te i se semneaz de c tre medic sau, în lipsa acestuia, de c tre
un cadru mediu sanitar care a f cut constatarea.
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Dac decesul s-a produs pe o nav sau pe o aeronav i nu exist medic la bord,
constatarea decesului se va face în primul port sau aeroport de escal , de c tre un
medic.
În situa ia în care durata c l toriei navei pân la primul port de escal este mai
mare de 24 de ore, constatarea decesului se face de c tre comandant, împreun cu
consiliul de bord, i se consemneaz în jurnalul de bord. În caz de moarte violent ,
comandantul navei va efectua cercet ri, potrivit legii.
Întocmirea actului de deces privind un cadavru g sit se face la autoritatea
administra iei publice locale în a c rei raz administrativ-teritorial a fost g sit.
Dac decesul unui cet ean român s-a produs pe o aeronav aflat în afara
teritoriului României sau pe o nav aflat în afara apelor teritoriale române, iar
cadavrul este transportat în ar , înhumarea sau incinerarea se face pe baza dovezii
eliberate de comandantul navei sau al aeronavei.
2.1.3. Declararea judecătorească a morţii precedată de declararea
dispariţiei
Ori de câte ori moartea unei persoane nu poate fi dovedit cu certificatul de deces
se recurge la procedura declar rii judec tore ti a mor ii, dup caz precedat sau
neprecedat de declararea dispari iei.
Cererea de declarare a dispari iei se poate formula de orice persoan interesat ,
dac de la data ultimelor tiri din care rezult c persoana a fost în via a trecut 1 an.
Data ultimelor tiri se poate stabili prin diferite mijloace de prob : înscrisuri,
martori. În cazul în care aceast prob nu se poate realiza, deoarece nu exist probe
cu ajutorul c rora s se dovedeasc ziua ultimelor tiri, art. 17 alin. (1) din Decretul
nr. 31/1954 indic modul de determinare a datei ultimelor tiri, stabilind c termenele
de 1 an, respectiv de 4 ani se vor socoti de la sfâr itul lunii ultimelor tiri, iar dac nu
se poate stabili nici luna, de la sfâr itul anului calendaristic. Prin urmare, în acest caz,
termenele se vor calcula cu începere din ultima zi a lunii sau ultima zi a anului calendaristic, dup caz, în care se plaseaz tirile din care rezult c persoana era în via 1.
Cererea se depune la judec toria2 în raza c ruia persoana a c rei dispari ie se cere
a fi declarat i-a avut ultimul domiciliu. Pre edintele instan ei, primind cererea, dispune afi area acesteia la ultimul domiciliu al persoanei a c rei dispari ie s-a cerut a fi
declarat i la sediul prim riei în raza c reia se afl ultimul domiciliu al persoanei, cu
invita ia ca orice persoan care de ine vreo informa ie necesar solu ion rii cauzei s
o comunice instan ei.
1

Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil., Ed.
Casa de editur i pres „ ansa” S.R.L., Bucure ti, 1994, p. 271; Proiectul viitorului Cod civil
prevede la art. 36 alin. (2) c în situa ia în care nu se poate stabili data primirii ultimelor tiri
despre cel disp rut, termenul de 4 ani se calculeaz de la sfâr itul lunii în care s-au primit
ultimele tiri, iar dac nu se poate stabili nici luna, de la sfâr itul anului calendaristic.
2
În reglementarea Codului de procedur civil , anterioar modific rilor aduse prin O.U.G.
nr. 58/2003, aprobat prin Legea nr. 195/2004, competen a solu ion rii cererii revenea
tribunalului.
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Totodat , se va dispune efectuarea de cercet ri, prin organele prim riei i ale
poli iei, cu privire la persoana a c rei dispari ie s-a solicitat a fi declarat .
Dup 45 de zile de la afi are, pre edintele instan ei fixeaz termen de judecat ,
dispune citarea p r ilor, persoana a c rei dispari ie se cere a fi declarat urmând a fi
citat de la ultimul s u domiciliu. La judecat este obligatorie participarea procurorului.
Hot rârea definitiv se va afi a timp de 30 de zile la u a instan ei i a prim riei de
la ultimul domiciliu. Existen a unei asemenea hot râri nu influen eaz capacitatea de
folosin , deoarece persoana fizic disp rut se prezum a fi în via atâta timp cât nu
exist o hot râre declarativ de moarte r mas definitiv .
Ulterior, se poate solicita, aceleia i instan e, declararea judec toreasc a mor ii,
dac sunt întrunite urm toarele condi ii: exist o hot râre declarativ a dispari iei,
r mas definitiv , care a fost afi at timp de 30 de zile; de la data ultimelor tiri din
care rezult c persoana a fost în via au trecut 4 ani; de la data afi rii hot rârii
judec tore ti declarative a dispari iei a trecut 6 luni.
Odat îndeplinite aceste condi ii, instan a va pronun a o hot râre judec toreasc
declarativ a mor ii.
Capacitatea de folosin se pierde la data r mânerii definitive a hot rârii
judec tore ti declarative a mor ii.
Data mor ii se poate stabili cu orice mijloc de prob 1 în raport de împrejur rile în
care s-a produs [art. 18 alin. (2) i (3) din Decretul nr. 31/1954]. Dac ziua mor ii nu
poate fi stabilit se va considera ca dat a mor ii ultima zi a termenului dup care se
poate cere declararea judec toreasc a mor ii, adic de regul ziua în care s-au
împlinit 4 ani de la data ultimelor tiri (dac dispari ia fusese declarat cu cel pu in 6
luni înainte) sau ziua în care s-au împlinit 6 luni de la data r mânerii definitive a
hot rârii de dispari ie (dac aceast zi este ulterioar împlinirii celor 4 ani).
Dac cel declarat mort reapare, hot rârea judec toreasc declarativ de moarte
este anulat .
Atât hot rârea declarativ de moarte, cât i cea de anulare a unei asemenea
hot râri, odat r mase definitive se comunic serviciului de stare civil pentru a se
înscrie în registrul actelor de stare civil .
2.1.4. Declararea judecătorească a morţii neprecedată de declararea
dispariţiei
În cazul în care o persoan a disp rut în timpul r zboiului, într-un accident de cale
ferat , într-un naufragiu, incendiu, cutremur, catastrof de cale ferat , aerian sau alt
împrejurare care îndrept e te a se presupune decesul poate fi declarat moart doar
dac de la data dispari iei persoanei a trecut cel pu in 1 an2.
Dovada împrejur rii se face cu orice mijloc de prob .

1
2

Este vorba de înscrisuri, martori.
Proiectul noului Cod civil reduce termenul la 6 luni [art. 37 alin. (1)].
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Dac ziua împrejur rii în care a avut loc dispari ia nu poate fi stabilit , atunci
termenul de 1 an se va socoti de la sfâr itul lunii în care s-a produs împrejurarea, iar
dac nu se poate stabili nici luna, se va socoti de la sfâr itul anului calendaristic.
i în aceast situa ie sunt aplicabile dispozi iile art. 18 alin. (2) i (3) ale Decretului nr. 31/1954, conform c rora „data mor ii se stabile te potrivit cu împrejur rile”,
iar „în lips de indicii îndestul toare se va stabili ca dat a mor ii ultima zi a
termenului dup care se poate cere declararea judec toreasc a mor ii”, adic ziua în
care s-a împlinit 1 an de la data dispari iei persoanei în împrejur rile excep ionale în
care nu este necesar declararea dispari iei. În literatura juridic 1 s-a subliniat faptul
c în aceste împrejur ri excep ionale este posibil ca instan a s stabileasc data mor ii
chiar pe data producerii evenimentului în cursul c ruia persoana a disp rut, dac din
probe rezult suficiente indicii c moartea s-a produs chiar cu acel prilej (spre
exemplu, accident aviatic, naufragiu, r zboi, cutremur catastrofal).
Efectele hot rârii judec tore ti declarative de moarte, dispozi iile privind anularea
acesteia sunt identice celor men ionate anterior în cadrul subpunctului Declararea
judec toreasc a mor ii precedat de declararea dispari iei.
În practica judiciar , pornindu-se de la faptul c art. 16 alin. (3) al Decretului
nr. 31/1954 cuprinde doar o enumerare exemplificativ a împrejur rilor care pot duce
la declararea judec toreasc a mor ii, s-a apreciat c aceasta poate fi pronun at i în
cazul altor împrejur ri asem n toare care îndrept esc a se presupune decesul, f r a
mai fi necesar parcurgerea procedurii prealabile a declar rii judec tore ti a dispari iei.
Astfel, într-o spe 2, instan a a declarat moartea prezumat a lui R.N., fratele petentului, re inând c „exist suficiente elemente care îndrept esc aplicarea prezum iei mor ii”. În fapt, în baza probatoriului administrat, s-a re inut c la data de 28
octombrie 1998, în jurul orei 13, R.N., fiind în stare de ebrietate, s-a urcat în barca
condus de martorul D.G. i, dezechilibrându-se, a produs r sturnarea ambarca iunii
în Dun re. Martorul a fost salvat de câ iva s teni, dar R.N. s-a scufundat i, în ciuda
c ut rilor, nu a mai fost g sit.

2.2. Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice
Capacitatea deplin de exerci iu se dobânde te la împlinirea vârstei de 18 ani.
Persoana (femeia sau b rbatul) care se c s tore te înainte de împlinirea acestei
vârste, dobânde te, prin c s torie, capacitate deplin de exerci iu3.

1

M. Mure an, Drept civil. Persoanele. note de curs, Ed. S.C. „Cordial” S.R.L., ClujNapoca, 1992, p. 27.
2
C.S.J., sec ia civil , decizia nr. 1396/2002, în „Dreptul” nr. 12/2003, p. 230.
3
Conform art. 4 C. fam. (Legea nr. 4/1973, în forma modificat prin Legea nr. 288/2007,
(M. Of. nr. 749 din 5 noiembrie 2007)], vârsta minim de c s torie este 18 ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate c s tori în
temeiul unui aviz medical, cu încuviin area p rin ilor s i ori, dup caz, a tutorelui i cu auto-
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Întrucât textul, în forma sa modificat , se refer la persona care se c s tore te, i
nu la minor , a a cum se prevedea în forma anterioar Legii nr. 288/2007, suntem de
p rere c nu numai femeia minor , ci i b rbatul minor se poate c s tori anterior
vârstei majoratului, dac exist motive temeinice, avizul medical, încuviin area
p rin ilor s i ori, dup caz, a tutorelui, precum i autorizarea direc iei generale de
asisten social i protec ia copilului în a c rei raz teritorial î i are domiciliul.
Minorii sub 14 ani i interzi ii judec tore ti sunt lipsi i total de capacitate de
exerci iu, iar cei cu vârsta cuprins între 14 i 18 ani au capacitate de exerci iu
restrâns , în sensul c actele se încheie personal, dar cu încuviin area reprezentantului legal.
Capacitatea de exerci iu înceteaz :
- prin moartea persoanei fizice;
- prin punerea sub interdic ie judec toreasc ;
- prin anularea c s toriei minorului c s torit înainte ca acesta s împlineasc 18
ani. În acest ultim caz, suntem în prezen a unei încet ri temporare a capacit ii de
exerci iu, care dureaz pân la împlinirea vârstei de 18 ani sau pân la încheierea
unei noi c s torii înainte de aceast vârst .

§ 3. Identificarea persoanei fizice
Identificarea persoanei fizice se realizeaz cu ajutorul unor drepturi subiective nepatrimoniale: dreptul la nume, dreptul la domiciliu, dreptul la re edin , starea civil ,
numite atribute ale persoanei fizice. Aceste drepturi prezint caracterele juridice
proprii drepturilor subiective nepatrimoniale: caracterul absolut (în sensul c aceste
drepturi sunt opozabile fa de oricare persoan , care are obliga ia de a nu face nimic
pentru a stânjeni realizarea lor), caracterul inalienabil (imposibilitatea transmiterii
prin acte juridice între vii sau mortis causa), caracterul imprescriptibil (imposibilitatea stingerii prin neuz, respectiv imposibilitatea dobândirii prin folosin îndelungat ), caracterul strict personal (imposibilitatea exercit rii prin reprezentare), caracterul universal (drepturile apar in tuturor persoanelor fizice).
No iunea de identificare a persoanei juridice presupune individualizarea persoanei
fizice în raporturile juridice civile cu ajutorul unor elemente care caracterizeaz omul
ca subiect de drept civil. Scopul identific rii îl constituie necesitatea de a se putea realiza o distinc ie între o persoan fizic i alta, participante la raporturile de drept civil.
Omul, ca persoan fizic este înregistrat de la na tere, care este o prim
identificare. Pe parcursul minorit ii el este ocrotit de p rin i, de tutore sau de

rizarea direc iei generale de asisten social i protec ia copilului în a c rei raz teritorial î i
are domiciliul.
Dac unul dintre p rin i este decedat sau se afl în imposibilitatea de a- i manifesta voin a,
încuviin area celuilalt p rinte este suficient .
Dac nu exist p rin i, nici tutore care s poat încuviin a c s toria, este necesar
încuviin area persoanei sau autorit ii care a fost abilitat s exercite drepturile p rinte ti.

10

Elemente de dreptul familiei i de procedur civil

curator, ceea ce presupune de asemenea o identificare a sa. În via a omului, de
regul , intervine c s toria, ceea ce are ca efect schimbarea situa iei sale juridice, a
st rii sale civile, fiind vorba din nou de identificarea sa în ipostaz de c s torit.

3.1. Numele persoanei fizice
Reprezint acel atribut de identificare a persoanei fizice care „const în dreptul
omului de a fi individualizat, în familie i societate, prin cuvintele stabilite, în condiiile legii cu aceast semnifica ie”1. Prin urmare, prin nume putem în elege cuvintele
2
sau totalitatea cuvintelor cu ajutorul c rora se individualizeaz persoana fizic .
Reglementarea legal a numelui o g sim în art. 12 alin. (2) din Decretul
nr. 31/1954, conform c ruia numele cuprinde numele de familie i prenumele.
Con inutul dreptului la nume include urm toarele drepturi3:
- dreptul titularului de a purta numele, adic dreptul de folosin a numelui;
- dreptul de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a gre elilor de scriere a numelui strecurate în actele care cuprind numele (acte de stare civil sau acte de identificare);
- dreptul de a se opune la folosirea f r drept a numelui de alt persoan .
Conform literaturii de specialitate4, numele se caracterizeaz prin: opozabilitate
erga omnes (dreptul la nume este opozabil tuturor, având caracter absolut); inalienabilitate (persoana fizic nu poate s renun e la numele s u, nu îl poate vinde sau
dona, adic dispune de el prin acte juridice); imprescriptibilitate (numele nu se pierde
prin neutilizarea lui, respectiv oricât s-ar folosi el nu se poate dobândi prin utilizare
îndelungat ), personalitate (numele este strâns legat de persoana omului, el nu se
poate exercita decât personal, nefiind posibil reprezentarea), universalitate (to i
oamenii au dreptul la nume), legalitate (condi iile de dobândire, de modificare sau de
schimbare a numelui se stabilesc numai prin lege), unitate (de i este alc tuit din
numele de familie i prenume, aceste elemente împreun individualizeaz aceea i
persoan fizic ).
3.1.1. Numele de familie
Numele de familie se dobânde te prin efectul filia iei. Numele de familie este
comun membrilor aceleia i familii.
3.1.1.1. Stabilirea numelui de familie

Stabilirea numelui copilului difer dup cum acesta este sau nu din c s torie.

1

Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere …, p. 316.
E. Lupan, D.A. Popescu, op. cit., p. 99.
3
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere …, p. 316; E. Lupan, D.A. Popescu, op. cit.,
p. 99.
4
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere …, p. 316; E. Lupan, D.A. Popescu, op. cit.,
p. 99.
2
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În cazul copilului din c s torie, acesta ia numele de familie comun al p rin ilor.
Dac p rin ii nu au nume comun, ace tia de comun acord vor stabili numele copilului
lor, care poate fi numele de familie al unuia dintre p rin i sau numele lor reunite. În
caz de neîn elegere autoritatea tutelar este îndrituit s stabileasc numele de familie
al copilului, dup ascultarea obligatorie a p rin ilor1.
În cazul copilului din afara c s toriei, dac acesta i-a stabilit filia ia fa de ambii
p rin i, numele de familie al copilului se stabile te de p rin i de comun acord (numele de familie poate fi fie numele de familie al unuia dintre p rin i, fie numele de
familie reunite a ambilor p rin i), iar dac ace tia nu se în eleg se stabile te de autoritatea tutelar , cu ascultarea obligatorie a p rin ilor.
Copilul din afara c s toriei a c rui filia ie a fost stabilit numai fa de unul din
p rin i va avea numele de familie al p rintelui fa de care s-a stabilit filia ia2.
Numele de familie al copilului g sit, cu p rin i necunoscu i se stabile te prin
dispozi ia primarului3 locului unde a fost g sit copilul.
În starea civil a copilului pot ap rea schimb ri, care determin modific ri ale numelui de familie. Aceste schimb ri pot fi urmarea modific rilor în filia ia persoanei
fizice (spre exemplu, se admite ac iunea în t gada paternit ii, constatându-se c so ul
mamei nu este tat l copilului, situa ie în care copilul devine din afara c s toriei, iar
numele s u va suferi modific ri în sensul dobândirii numelui de familie pe care
mama sa la avut în momentul na terii sale; se stabile te filia ia copilului fa de o
femeie c s torit , pe baza recunoa terii voluntare, când de asemenea se produc
modific ri în privin a numelui de familie al copilului), a schimb rilor generate de
adop ie sau determinate de c s torie.
3.1.1.2. Modificarea numelui de familie

Modificarea numelui de familie datorit schimb rilor în filia ie poate fi urmarea
stabilirii filia iei copilului g sit, din p rin i necunoscu i, urmarea stabilirii filia iei

1

Art. 62 C. fam. prevede: „Copilul din c s torie ia numele de familie comun al p rin ilor.
Dac p rin ii nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei
ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala p rin ilor i se
va declara, odat cu na terea copilului, la serviciul de stare civil . În lipsa unei asemenea
învoieli, autoritatea tutelar de la domiciliul copilului va hot rî, ascultând pe p rin i, dac
copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite”.
2
Art. 64 C. fam. prevede: „Copilul din afara c s toriei dobânde te numele de familie al
aceluia dintre p rin i fa de care filia ia a fost mai întâi stabilit . În cazul în care copilul a fost
recunoscut în acela i timp de ambii p rin i se aplic dispozi iile art. 62 alin. (2)”.
3
Potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, în cazul copilului p r sit de mam , dac
identitatea mamei nu a fost stabilit în termen de 30 de zile de la întocmirea procesului-verbal
de constatare a p r sirii copilului, serviciul public de asisten social în a c rui raz
administrativ-teritorial a fost g sit copilul, pe baza documenta iei transmise de direc ia
general de asisten social i protec ia copilului, are obliga ia ca în termen de 5 zile s ob in
dispozi ia de stabilire a numelui i prenumelui copilului i s fac declara ia de înregistrare a
na terii la serviciul public comunitar de eviden a persoanelor.

