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Titlul II. Conflicte de legi

Capitolul i. Persoane

Secţiunea 1. Persoana fizică

Art. 2.572. Legea aplicabilă stării civile şi capacităţii. (1) Starea civilă 
şi capacitatea persoanei fizice sunt cârmuite de legea sa naţională, dacă prin 
dispoziţii speciale nu se prevede altfel.

(2) Incapacităţile speciale referitoare la un anumit raport juridic sunt supuse 
legii aplicabile acelui raport juridic.

Art. 2.573. Începutul şi încetarea personalităţii. Începutul şi încetarea 
personalităţii sunt determinate de legea naţională a fiecărei persoane.

Art. 2.574. Declararea judecătorească a morţii. Declararea morţii, stabilirea 
decesului şi a datei prezumate a morţii, precum şi prezumţia că cel dispărut este în 
viaţă sunt cârmuite de ultima lege naţională a persoanei dispărute. Dacă această 
lege nu poate fi identificată, se aplică legea română.

Art. 2.575. Dobândirea majoratului. Schimbarea legii naţionale a persoanei 
nu aduce atingere majoratului dobândit potrivit legii aplicabile la momentul dobândirii.

Art. 2.576. numele. (1) Numele persoanei este cârmuit de legea sa naţională.
(2) Cu toate acestea, stabilirea numelui copilului la naştere este cârmuită, la 

alegere, fie de legea statului a cărui cetăţenie comună o au atât părinţii, cât şi 
copilul, fie de legea statului unde copilul s-a născut şi locuieşte de la naştere.

(3) Ocrotirea împotriva actelor de încălcare a dreptului la nume, săvârşite în 
România, este asigurată potrivit legii române.

Art. 2.577. Drepturile inerente fiinţei umane. Existenţa şi conţinutul 
drepturilor inerente fiinţei umane sunt supuse legii naţionale a persoanei fizice.

Art. 2.578. Legea aplicabilă ocrotirii majorului. (1) Măsurile de ocrotire 
a persoanei cu capacitate deplină de exerciţiu sunt supuse legii statului unde 
aceasta îşi are reşedinţa obişnuită la data instituirii tutelei sau la data luării unei 
alte măsuri de ocrotire.

(2) În mod excepţional, în măsura în care este necesar pentru ocrotirea persoanei 
fizice, autoritatea competentă poate să aplice sau să ia în considerare legea altui 
stat, cu care situaţia juridică prezintă cele mai strânse legături.

(3) Legea prevăzută la alin. (1) guvernează şi existenţa, întinderea, modificarea 
şi stingerea puterii de reprezentare încredinţate de persoana cu capacitate deplină 
de exerciţiu, pentru situaţia în care nu se va putea îngriji de interesele sale. Aceasta 
poate însă alege una dintre următoarele legi:

a) legea naţională;
b) legea unei reşedinţe obişnuite anterioare;
c) legea statului unde sunt situate bunurile, în ceea ce priveşte măsurile de 

ocrotire cu privire la bunuri.

Art. 2.572-2.578
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(4) Măsurile ce se iau cu privire la persoana ocrotită ori bunurile sale sunt 
supuse legii statului ale cărui autorităţi îndrumă şi supraveghează exercitarea 
ocrotirii de către cei în drept.

Art. 2.579. ocrotirea terţilor. (1) Persoana care, potrivit legii naţionale, 
este lipsită de capacitate sau are capacitate de exerciţiu restrânsă nu poate să 
opună această cauză de nevaliditate celui care, de bună-credinţă la momentul 
încheierii actului şi conform legii locului unde actul a fost încheiat, a considerat-o 
ca fiind deplin capabilă. Această regulă nu se aplică actelor juridice referitoare 
la familie, moştenire şi la drepturi reale asupra imobilelor situate în alt stat decât 
cel al locului încheierii actului.

(2) De asemenea, lipsa calităţii de reprezentant, stabilită potrivit legii aplicabile 
ocrotirii persoanei fizice, nu poate fi opusă terţului care cu bună-credinţă s-a 
încrezut în această calitate, potrivit legii locului unde actul a fost întocmit, dacă 
actul a fost încheiat între prezenţi şi pe teritoriul aceluiaşi stat.

Secţiunea a 2‑a. Persoana juridică

Art. 2.580. Legea aplicabilă statutului organic. (1) Statutul organic al 
persoanei juridice este cârmuit de legea sa naţională.

(2) Statutul organic al sucursalei înfiinţate de către persoana juridică într-o altă 
ţară este supus legii naţionale a acesteia.

(3) Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al cărui teritoriu şi-a 
stabilit propriul sediu, independent de legea aplicabilă persoanei juridice care a 
înfiinţat-o.

Art. 2.581. Domeniul de aplicare a legii naţionale. Legea statutului organic 
al persoanei juridice cârmuieşte îndeosebi:

a) capacitatea acesteia;
b) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
c) drepturile şi obligaţiile ce decurg din calitatea de asociat;
d) modul de alegere, competenţele şi funcţionarea organelor de conducere 

ale persoanei juridice;
e) reprezentarea acesteia prin intermediul organelor proprii;
f) răspunderea persoanei juridice şi a organelor ei faţă de terţi;
g) modificarea actelor constitutive;
h) dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice.

Art. 2.582. Recunoaşterea persoanelor juridice străine. (1) Persoanele 
juridice străine cu scop lucrativ, valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o 
au, sunt recunoscute de plin drept în România.

(2) Persoanele juridice străine fără scop lucrativ pot fi recunoscute în România, 
pe baza aprobării prealabile a Guvernului, prin hotărâre judecătorească, sub condiţia 
reciprocităţii, dacă sunt valabil constituite în statul a cărui naţionalitate o au, iar 
scopurile statutare pe care le urmăresc nu contravin ordinii sociale şi economice 
din România.

Art. 2.579-2.582
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(3) Hotărârea de recunoaştere se publică în Monitorul Oficial al României 
şi într-un ziar central şi este supusă apelului în termen de 60 de zile de la data 
ultimei publicări.

(4) Apelul poate fi exercitat de orice persoană interesată pentru neîndeplinirea 
oricăreia dintre condiţiile prevăzute la alin. (2).

Art. 2.583. Efectele recunoaşterii persoanelor juridice străine. (1) O 
persoană juridică străină care este recunoscută beneficiază de toate drepturile 
care decurg din legea statutului ei organic, în afară de cele pe care statul care 
face recunoaşterea le refuză prin dispoziţiile sale legale.

(2) Persoana juridică străină recunoscută în România îşi desfăşoară activitatea 
pe teritoriul ţării în condiţiile stabilite de legea română referitoare la exercitarea 
activităţilor economice, sociale, culturale sau de altă natură.

Art. 2.584. Legea aplicabilă fuziunii persoanelor juridice. Fuziunea unor 
persoane juridice de naţionalităţi diferite poate fi realizată dacă sunt îndeplinite 
cumulativ condiţiile prevăzute de legile naţionale aplicabile statutului lor organic.

Capitolul ii. Familia

Secţiunea 1. Căsătoria

§1. Încheierea căsătoriei

Art. 2.585. Legea aplicabilă promisiunii de căsătorie. (1) Condiţiile de 
fond cerute pentru încheierea promisiunii de căsătorie sunt determinate de legea 
naţională a fiecăruia dintre viitorii soţi la data încheierii promisiunii.

(2) Efectele promisiunii de căsătorie, precum şi consecinţele încălcării ei sunt 
guvernate de una dintre următoarele legi, în ordine:

a) legea reşedinţei obişnuite comune a viitorilor soţi la data promisiunii de 
căsătorie;

b) legea naţională comună a viitorilor soţi, când aceştia nu au reşedinţa obişnuită 
în acelaşi stat;

c) legea română, în lipsa legii naţionale comune.

Art. 2.586. Legea aplicabilă condiţiilor de fond ale căsătoriei. (1) Condiţiile 
de fond cerute pentru încheierea căsătoriei sunt determinate de legea naţională 
a fiecăruia dintre viitorii soţi la momentul celebrării căsătoriei.

(2) Dacă una dintre legile străine astfel determinată prevede un impediment la 
căsătorie care, potrivit dreptului român, este incompatibil cu libertatea de a încheia 
o căsătorie, acel impediment va fi înlăturat ca inaplicabil în cazul în care unul dintre 
viitorii soţi este cetăţean român şi căsătoria se încheie pe teritoriul României.

Art. 2.587. Legea aplicabilă formalităţilor căsătoriei. (1) Forma încheierii 
căsătoriei este supusă legii statului pe teritoriul căruia se celebrează.

(2) Căsătoria care se încheie în faţa agentului diplomatic sau a funcţionarului 
consular al României în statul în care acesta este acreditat este supusă formalităţilor 
prevăzute de legea română.

Art. 2.583-2.587
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Art. 2.588. Legea aplicabilă nulităţii căsătoriei. (1) Legea care reglementează 
cerinţele legale pentru încheierea căsătoriei se aplică nulităţii căsătoriei şi efectelor 
acestei nulităţi.

(2) Nulitatea unei căsătorii încheiate în străinătate cu încălcarea condiţiilor de 
formă poate fi admisă în România numai dacă sancţiunea nulităţii este prevăzută 
şi în legea română.

§2. Efectele căsătoriei

Art. 2.589. Legea aplicabilă efectelor generale ale căsătoriei. (1) Efectele 
generale ale căsătoriei sunt supuse legii reşedinţei obişnuite comune a soţilor, 
iar în lipsă, legii cetăţeniei comune a soţilor. În lipsa cetăţeniei comune, se aplică 
legea statului pe teritoriul căruia căsătoria a fost celebrată.

(2) Legea determinată potrivit alin. (1) se aplică atât efectelor personale, cât 
şi efectelor patrimoniale ale căsătoriei pe care această lege le reglementează şi 
de la care soţii nu pot deroga, indiferent de regimul matrimonial ales de aceştia.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), drepturile soţilor asupra locuinţei 
familiei, precum şi regimul unor acte juridice asupra acestei locuinţe sunt supuse 
legii locului unde aceasta este situată.

Art. 2.590. Legea aplicabilă regimului matrimonial. (1) Legea aplicabilă 
regimului matrimonial este legea aleasă de soţi. 

(2) Ei pot alege:
a) legea statului pe teritoriul căruia unul dintre ei îşi are reşedinţa obişnuită 

la data alegerii;
b) legea statului a cărui cetăţenie o are oricare dintre ei la data alegerii;
c) legea statului unde îşi stabilesc prima reşedinţă obişnuită comună după 

celebrarea căsătoriei.

Art. 2.591. Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial. (1) 
Convenţia de alegere a legii aplicabile regimului matrimonial se poate încheia fie 
înainte de celebrarea căsătoriei, fie la momentul încheierii căsătoriei, fie în timpul 
căsătoriei.

(2) Condiţiile de formă ale convenţiei de alegere a legii aplicabile sunt cele 
prevăzute fie de legea aleasă pentru a guverna regimul matrimonial, fie de legea 
locului încheierii convenţiei de alegere. În toate cazurile, alegerea legii aplicabile 
trebuie să fie expresă şi constatată printr-un înscris semnat şi datat de soţi sau 
să rezulte în mod neîndoielnic din clauzele unei convenţii matrimoniale. Când 
legea română este aplicabilă, trebuie respectate exigenţele de formă stabilite de 
aceasta pentru validitatea convenţiei matrimoniale.

(3) Soţii pot alege oricând o altă lege aplicabilă regimului matrimonial, cu 
respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (2). Legea nouă produce efecte numai 
pentru viitor, dacă soţii nu au dispus altfel, şi nu poate prejudicia, în niciun caz, 
drepturile terţilor.

Art. 2.588-2.591
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Art. 2.592. Determinarea obiectivă a legii aplicabile regimului matrimonial. 
Dacă soţii nu au ales legea aplicabilă regimului lor matrimonial, acesta este supus 
legii aplicabile efectelor generale ale căsătoriei.

Art. 2.593. Domeniul legii aplicabile regimului matrimonial. (1) Legea 
aplicabilă regimului matrimonial reglementează:

a) condiţiile de validitate a convenţiei privind alegerea legii aplicabile, cu excepţia 
capacităţii;

b) admisibilitatea şi condiţiile de validitate ale convenţiei matrimoniale, cu 
excepţia capacităţii;

c) limitele alegerii regimului matrimonial;
d) posibilitatea schimbării regimului matrimonial şi efectele acestei schimbări;
e) conţinutul patrimoniului fiecăruia dintre soţi, drepturile soţilor asupra bunurilor, 

precum şi regimul datoriilor soţilor;
f) încetarea şi lichidarea regimului matrimonial, precum şi regulile privind 

împărţeala bunurilor comune.
(2) Cu toate acestea, formarea loturilor, precum şi atribuirea lor sunt supuse 

legii statului unde bunurile sunt situate la data partajului.

Art. 2.594. Legea aplicabilă condiţiilor de formă ale convenţiei matri-
moniale. Condiţiile de formă cerute pentru încheierea convenţiei matrimoniale 
sunt cele prevăzute de legea aplicabilă regimului matrimonial sau cele prevăzute 
de legea locului unde aceasta se încheie.

Art. 2.595. ocrotirea terţilor. (1) Măsurile de publicitate şi opozabilitatea 
regimului matrimonial faţă de terţi sunt supuse legii aplicabile regimului matrimonial.

(2) Cu toate acestea, atunci când la data naşterii raportului juridic dintre un 
soţ şi un terţ aceştia aveau reşedinţa obişnuită pe teritoriul aceluiaşi stat, este 
aplicabilă legea acestui stat, cu excepţia următoarelor cazuri:

a) au fost îndeplinite condiţiile de publicitate sau de înregistrare prevăzute de 
legea aplicabilă regimului matrimonial;

b) terţul cunoştea, la data naşterii raportului juridic, regimul matrimonial sau 
l-a ignorat cu imprudenţă din partea sa;

c) au fost respectate regulile de publicitate imobiliară prevăzute de legea 
statului pe teritoriul căruia este situat imobilul.

Art. 2.596. Schimbarea reşedinţei obişnuite sau a cetăţeniei. (1) Legea 
reşedinţei obişnuite comune sau legea cetăţeniei comune a soţilor continuă să 
reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă, după 
caz, reşedinţa obişnuită sau cetăţenia.

(2) Dacă ambii soţi îşi schimbă reşedinţa obişnuită sau, după caz, cetăţenia, 
legea comună a noii reşedinţe obişnuite sau a noii cetăţenii se aplică regimului 
matrimonial numai pentru viitor, dacă soţii nu au convenit altfel, şi, în niciun caz, 
nu poate prejudicia drepturile terţilor.

(3) Cu toate acestea, dacă soţii au ales legea aplicabilă regimului matrimonial, 
ea rămâne aceeaşi, chiar dacă soţii îşi schimbă reşedinţa obişnuită sau cetăţenia.

Art. 2.592-2.596
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§3. Desfacerea căsătoriei[1]

Art. 2.597. Alegerea legii aplicabile divorţului. Soţii pot alege de comun 
acord una dintre următoarele legi aplicabile divorţului:

a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data 
convenţiei de alegere a legii aplicabile;

b) 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;

c) legea statului al cărui cetăţean este unul dintre soţi;
d) legea statului pe teritoriul căruia soţii au locuit cel puţin 3 ani;
e) legea română.

Art. 2.598. Data convenţiei de alegere a legii aplicabile. (1) Convenţia 
de alegere a legii aplicabile divorţului se poate încheia sau modifica cel mai târziu 
până la data sesizării autorităţii competente să pronunţe divorţul.

(2) Cu toate acestea, instanţa judecătorească poate să ia act de acordul soţilor 
cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părţile au fost legal citate.

Art. 2.599. Forma convenţiei de alegere a legii aplicabile. Convenţia de 
alegere a legii aplicabile divorţului trebuie încheiată în scris, semnată şi datată 
de soţi.

Art. 2.600. Legea aplicabilă divorţului. (1) În lipsa alegerii legii de către 
soţi, legea aplicabilă divorţului este:

a) legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită comună la data 
introducerii cererii de divorţ;

b) în lipsa reşedinţei obişnuite comune, legea statului pe teritoriul căruia soţii 
au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, dacă cel puţin unul dintre soţi mai are 
reşedinţa obişnuită pe teritoriul acestui stat la data introducerii cererii de divorţ;

c) în lipsa reşedinţei obişnuite a unuia din soţi pe teritoriul statului unde aceştia 
au avut ultima reşedinţă obişnuită comună, legea cetăţeniei comune a soţilor la 
data introducerii cererii de divorţ;

d) în lipsa cetăţeniei comune a soţilor, legea ultimei cetăţenii comune a soţilor, 
dacă cel puţin unul dintre ei a păstrat această cetăţenie la data introducerii cererii 
de divorţ;

e) legea română, în toate celelalte cazuri.
(2) Dacă legea străină, astfel determinată, nu permite divorţul ori îl admite în 

condiţii deosebit de restrictive, se aplică legea română, în cazul în care unul dintre 
soţi este, la data cererii de divorţ, cetăţean român sau are reşedinţa obişnuită în 
România.

(3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul în care divorţul este cârmuit 
de legea aleasă de soţi.

[1]  N.a. A se vedea şi Regulamentul (UE) nr. 1259/2010 al Consiliului din 20 decembrie 2010 
de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în domeniul legii aplicabile divorţului 
şi separării de corp (J.O. L 343 din 29 decembrie 2010), infra, Partea I, Capitolul al IV-lea, nr. 1.

Art. 2.597-2.600
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Art. 2.601. Recunoaşterea divorţului prin denunţare unilaterală. Actul 
întocmit în străinătate prin care se constată voinţa unilaterală a bărbatului de a 
desface căsătoria, fără ca legea străină aplicabilă să recunoască femeii un drept 
egal, nu poate fi recunoscut în România, cu excepţia situaţiei când sunt îndeplinite 
cumulativ următoarele condiţii:

a) actul a fost întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de fond şi de formă 
prevăzute de legea străină aplicabilă;

b) femeia a acceptat în mod liber şi neechivoc această modalitate de desfacere 
a căsătoriei;

c) nu există niciun alt motiv de refuz al recunoaşterii pe teritoriul României 
a hotărârii prin care s-a încuviinţat desfacerea căsătoriei în această modalitate.

Art. 2.602. Legea aplicabilă separaţiei de corp. Legea care cârmuieşte 
divorţul se aplică în mod corespunzător şi separaţiei de corp.

Secţiunea a 2‑a. Filiaţia

§1. Filiaţia copilului din căsătorie

Art. 2.603. Legea aplicabilă. (1) Filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte 
potrivit legii care, la data când s-a născut, cârmuieşte efectele generale ale căsătoriei 
părinţilor săi.

(2) Dacă, înainte de naşterea copilului, căsătoria părinţilor a încetat sau a fost 
desfăcută, se aplică legea care, la data încetării sau desfacerii, îi cârmuia efectele.

(3) Legea arătată se aplică, de asemenea, tăgăduirii paternităţii copilului născut 
din căsătorie, precum şi dobândirii numelui de către copil.

Art. 2.604. Legitimarea copilului. În cazul în care părinţii sunt în drept să 
procedeze la legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior, 
condiţiile cerute în acest scop sunt cele prevăzute de legea care se aplică efectelor 
generale ale căsătoriei.

§2. Filiaţia copilului din afara căsătoriei

Art. 2.605. Legea aplicabilă. (1) Filiaţia copilului din afara căsătoriei se 
stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii. Dacă copilul are 
mai multe cetăţenii, altele decât cea română, se aplică legea cetăţeniei care îi 
este cea mai favorabilă.

(2) Legea prevăzută la alin. (1) se aplică îndeosebi recunoaşterii filiaţiei şi 
efectelor ei, precum şi contestării recunoaşterii filiaţiei.

Art. 2.606. Răspunderea tatălui. Dreptul mamei de a cere tatălui copilului 
din afara căsătoriei să răspundă pentru cheltuielile din timpul sarcinii şi pentru cele 
prilejuite de naşterea copilului este supus legii naţionale a mamei.

Art. 2.601-2.606
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§3. Adopţia

Art. 2.607. Legea aplicabilă condiţiilor de fond. (1) Condiţiile de fond cerute 
pentru încheierea adopţiei sunt stabilite de legea naţională a adoptatorului şi a celui 
ce urmează să fie adoptat. Aceştia trebuie să îndeplinească şi condiţiile care sunt 
obligatorii, pentru ambii, stabilite de fiecare dintre cele două legi naţionale arătate.

(2) Condiţiile de fond cerute soţilor care adoptă împreună sunt cele stabilite 
de legea care cârmuieşte efectele generale ale căsătoriei lor. Aceeaşi lege se 
aplică şi dacă unul dintre soţi adoptă copilul celuilalt.

Art. 2.608. Legea aplicabilă efectelor adopţiei. Efectele adopţiei, precum şi 
relaţiile dintre adoptator şi adoptat sunt guvernate de legea naţională a adoptatorului, 
iar în cazul în care ambii soţi sunt adoptatori, se aplică legea care guvernează 
efectele generale ale căsătoriei. Aceeaşi lege cârmuieşte şi desfacerea adopţiei.

Art. 2.609. Legea aplicabilă formei adopţiei. Forma adopţiei este supusă 
legii statului pe teritoriul căruia ea se încheie.

Art. 2.610. Legea aplicabilă nulităţii adopţiei. Nulitatea adopţiei este 
supusă, pentru condiţiile de fond, legilor aplicabile condiţiilor de fond, iar pentru 
nerespectarea condiţiilor de formă, legii aplicabile formei adopţiei.

Secţiunea a 3‑a. Autoritatea părintească. Protecţia copiilor

Art. 2.611. Legea aplicabilă. Legea aplicabilă se stabileşte potrivit Convenţiei 
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea, executarea şi cooperarea cu 
privire la răspunderea părintească şi măsurile privind protecţia copiilor, adoptată 
la Haga la 19 octombrie 1996, ratificată prin Legea nr. 361/2007, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 28 decembrie 2007.

Secţiunea a 4‑a. Obligaţia de întreţinere[1]

Art. 2.612. Legea aplicabilă. Legea aplicabilă obligaţiei de întreţinere se 
determină potrivit reglementărilor dreptului Uniunii Europene.

Capitolul III. Bunurile

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 2.613. Legea aplicabilă bunurilor. (1) Posesia, dreptul de proprietate 
şi celelalte drepturi reale asupra bunurilor, inclusiv cele de garanţii reale, sunt 
cârmuite de legea locului unde acestea sunt situate sau se află, afară numai dacă 
prin dispoziţii speciale se prevede altfel.

[1]  N.a. A se vedea şi Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în 
materie de obligaţii de întreţinere (J.O. L 7 din 10 ianuarie 2009), infra, Partea a II-a, Capitolul 
al III-lea, nr. 1.

Art. 2.607-2.613
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(2) Platformele şi alte instalaţii durabile de exploatare a resurselor submarine 
situate pe platoul continental al unui stat sunt considerate, în înţelesul prezentului 
capitol, ca bunuri imobile.

Art. 2.614. Legea aplicabilă patrimoniului de afectaţiune. Legea aplicabilă 
unei mase patrimoniale afectate unei destinaţii speciale, profesionale sau de 
altă natură, este legea statului cu care această masă patrimonială are cele mai 
strânse legături.

Art. 2.615. Legea aplicabilă revendicării bunurilor mobile. (1) Revendicarea 
unui bun furat sau exportat ilegal este supusă, la alegerea proprietarului originar, 
fie legii statului pe teritoriul căruia se afla bunul la momentul furtului sau exportului, 
fie legii statului pe teritoriul căruia se află bunul la momentul revendicării.

(2) Cu toate acestea, dacă legea statului pe teritoriul căruia bunul se afla la 
momentul furtului sau exportului nu cuprinde dispoziţii privind protecţia terţului 
posesor de bună-credinţă, acesta poate invoca protecţia pe care i-o conferă legea 
statului pe teritoriul căruia bunul se află la momentul revendicării.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi bunurilor furate sau exportate 
ilegal din patrimonial cultural naţional al unui stat.

Art. 2.616. Legea aplicabilă uzucapiunii mobiliare. (1) Uzucapiunea este 
cârmuită de legea statului unde bunul se afla la începerea termenului de posesie, 
prevăzut în acest scop.

(2) În cazul în care bunul a fost adus într-un alt stat, unde se împlineşte durata 
termenului de uzucapiune, posesorul poate cere să se aplice legea acestui din 
urmă stat, dacă sunt reunite, cu începere de la data deplasării bunului în acel stat, 
toate condiţiile cerute de menţionata lege.

Secţiunea a 2‑a. Bunurile mobile corporale

Art. 2.617. Legea aplicabilă. Constituirea, transmiterea sau stingerea 
drepturilor reale asupra unui bun care şi-a schimbat aşezarea sunt cârmuite de 
legea locului unde acesta se afla în momentul când s-a produs faptul juridic care 
a generat, a modificat sau a stins dreptul respectiv.

Art. 2.618. Legea aplicabilă bunului aflat în curs de transport. Bunul 
aflat în curs de transport este supus legii statului de unde a fost expediat, afară 
numai dacă:

a) părţile interesate au ales, prin acordul lor, o altă lege, care devine astfel 
aplicabilă;

b) bunul este depozitat într-un antrepozit sau pus sub sechestru în temeiul 
unor măsuri asigurătorii sau ca urmare a unei vânzări silite, în aceste cazuri fiind 
aplicabilă, pe perioada depozitului sau sechestrului, legea locului unde a fost 
reaşezat temporar;

c) bunul face parte dintre cele personale ale unui pasager, fiind în acest caz 
supus legii sale naţionale.

Art. 2.614-2.618


