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Legea nr. 287/2009[1]   
privind Codul civil

republicată în   
M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011

Ø  rectiicată în M. Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013;

cu modiicările aduse prin:
Ø  Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglemen‑

tarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M. Of. nr. 255 din 
17 aprilie 2012).

TITLUL PRELIMINAR   
Despre legea civilă[2] 

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi prin‑
cipiile generale ale dreptului. 

(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa aces tora, dispoziţiile legale 
privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există ase menea dispoziţii, principiile generale 
ale dreptului.

(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în care legea 
trimite în mod expres la acestea.

(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare 
de drept.

(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor. Uzanţele 
publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau orga nismele autorizate în domeniu se pre‑
zumă că există, până la proba contrară.

(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile profesio‑
nale.

Legislaţie conexă: art. 5 alin. (3), art. 255 alin. (3) şi art. 601 NCPC.

Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod regle men tează 
raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre per soane, ca subiecte de drept civil.

(2) Prezentul cod este alcătuit dintr‑un ansamblu de reguli care consti tuie dreptul co mun 
pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.

Legislaţie conexă: art. 291 LSC.

Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se aplică şi ra‑
porturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept 
civil.

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

Legea nr. 287/2009 a fost publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost 
modiicată prin Legea nr. 71/2011 şi rectiicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011 
şi în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.

[2] Dispoziţiile de punere în aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse în art. 8‑81 din Legea nr. 71/2011.
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(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una sau mai 

multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăi‑
narea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ.

Legea de aplicare: 
Art. 8. (1) Noţiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include cate goriile de comerciant, între‑
prinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice 
sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. 
(2) În toate actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ” se înlo‑
cuiesc cu expresia „activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii”.

Legislaţie conexă: art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea îniinţării şi dezvoltării întreprinderi‑
lor mici şi mijlocii (M. Of. nr. 681 din 29 iulie 2004).

Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drep turile omului. (1) În 
materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor 
vor i interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Univer sală a Drepturilor 
Omului, pactele şi celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fun da mentale 
ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate regle mentările internaţio‑
nale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.

Legislaţie conexă: u art. 20 C. Rom.; u art. 3 NCPC.

Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile reglementate de 
prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de cali‑
tatea sau statutul părţilor.

Legislaţie conexă: u Declaraţia nr. 17 ‑ cu privire la supremaţie anexată la actul inal al Conferinţei 
interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisa bona; u art. 148 C. Rom.; u art. 4 NCPC.

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Art. 6. Aplicarea în timp a legii civile. (1) Legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoa‑
re. Aceasta nu are putere retroactivă.

(2) Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau pro duse înainte de intrarea 
în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juri dice decât cele prevăzute de legea în vigoare 
la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

(3) Actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze de ine icacitate la data intrării în 
vigoare a legii noi sunt supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând i considerate valabile ori, după 
caz, eicace potrivit dis  po ziţiilor legii noi.

(4) Prescripţiile, decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a 
legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor le gale care le‑au instituit.

(5) Dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse 
ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa 
în vigoare.

(6) Dispoziţiile legii noi sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice 
născute anterior intrării în vigoare a acesteia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din 
căsătorie, iliaţie, adopţie şi obli gaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv 
regimul general al bunurilor, şi din raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă 
după intrarea în vigoare a legii noi.

Art. 4‑6
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Legea de aplicare: 
Art. 3. Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vi‑
goare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data 
încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.
Art. 4. La data intrării în vigoare a Codului civil, actele juridice nule, anulabile sau afectate de alte cauze 
de ineicacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, pre cum şi de alte acte normative, rămân supuse 
dispoziţiilor legii vechi, neputând i considerate valabile ori, după caz, eicace potrivit Codului civil sau 
dispoziţiilor prezentei legi.
Art. 5. (1) Dispoziţiile Codului civil se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate sau, după caz, produse 
ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoa‑
re.
(2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juri dice născute anterior in‑
trării în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capa  citatea persoanelor, din că să torie, iliaţie, adopţie 
şi obligaţia legală de între ţinere, din raporturile de proprietate, inclu siv regimul general al bunurilor, şi din 
raporturile de vecinătate, dacă aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a Codului civil.

Reglementarea anterioară: art. 1 C. civ. 1864

Legislaţie conexă: art. 15 alin. (2) C. Rom.

Art. 7. Teritorialitatea legii civile. (1) Actele normative adoptate de autorităţile şi insti tuţiile 
publice centrale se aplică pe întreg teritoriul ţării, afară de cazul în care se pre vede altfel.

(2) Actele normative adoptate, în condiţiile legii, de autorităţile şi institu ţiile administraţiei 
publice locale se aplică numai în raza lor de competenţă teritorială.

Legislaţie conexă: u Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere (M. Of. nr. 182 din 30 iulie 1992); 
u Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România (M. Of. nr. 577 din 29 iunie 2004).

Art. 8. Extrateritorialitatea legii civile. În cazul raporturilor juridice cu element de ex‑
traneitate, determinarea legii civile aplicabile se face ţinându‑se seama de normele de drept 
internaţional privat cuprinse în cartea a VII‑a din prezentul cod.

Capitolul III. Interpretarea şi efectele legii civile

Art. 9. Interpretarea legii. (1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi 
interpretarea ei oicială.

(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.
(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus 

judecăţii.

Reglementarea anterioară: art. 4 C. civ. 1864

Legislaţie conexă: art. 69 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elabora‑
rea actelor normative (republicată în M. Of. nr. 260 din 21 aprilie 2010).

Art. 10. Interzicerea analogiei. Legile care derogă de la o dispoziţie generală, care restrâng 
exerciţiul unor drepturi civile sau care prevăd sanc ţiuni civile se aplică numai în cazurile expres 
şi limitativ prevăzute de lege. 

Art. 11. Respectarea ordinii publice şi a bunelor moravuri. Nu se poate deroga prin 
convenţii sau acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică sau de la 
bunele moravuri.

Reglementarea anterioară: art. 5 C. civ. 1864

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

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

Art. 7‑12
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Art. 13. Renunţarea la drept. Renunţarea la un drept nu se prezumă.

Legislaţie conexă: u art. 408‑409 NCPC; u art. 38 din Codul muncii, republicat (M. Of. nr. 345 din 18 
mai 2011).

Art. 14. Buna‑credinţă. (1) Orice persoană izică sau persoană juridică trebuie să îşi exer‑
cite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu bună‑credinţă, în acord cu ordinea publică şi 
bunele moravuri.

(2) Buna‑credinţă se prezumă până la proba contrară.

Reglementarea anterioară: art. 970 alin. (1) şi art. 1899 alin. (2) C. civ. 1864 

Legislaţie conexă: u art. 57 C. Rom.; u art. 12 NCPC.

Art. 15. Abuzul de drept. Niciun drept nu poate i exercitat în scopul de a vătăma sau pă‑
gubi pe altul ori într‑un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei‑credinţe.

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

Legislaţie conexă: art. 17 CEDO.

Art. 16. Vinovăţia. (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana răspunde numai pentru 
faptele sale săvârşite cu intenţie sau din culpă.

(2) Fapta este săvârşită cu intenţie când autorul prevede rezultatul faptei sale şi ie urmăreş‑
te producerea lui prin intermediul faptei, ie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posi bilitatea producerii 
acestui rezultat.

(3) Fapta este săvârşită din culpă când autorul ie prevede rezultatul faptei sale, dar nu îl ac‑
ceptă, socotind fără temei că nu se va produce, ie nu prevede rezultatul faptei, deşi trebuia să îl 
prevadă. Culpa este gravă atunci când autorul a acţionat cu o neglijenţă sau imprudenţă pe care 
nici persoana cea mai lipsită de dibăcie nu ar i manifestat‑o faţă de propriile interese.

(4) Atunci când legea condiţionează efectele juridice ale unei fapte de săvârşirea sa din 
culpă, condiţia este îndeplinită şi dacă fapta a fost săvârşită cu intenţie.

Art. 17. Eroarea comună şi invincibilă. (1) Nimeni nu poate transmite sau constitui mai 
multe drepturi decât are el însuşi.

(2) Cu toate acestea, când cineva, împărtăşind o credinţă comună şi invincibilă, a conside‑
rat 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 alat în eroare, aceleaşi efecte ca şi când ar i valabil, afară de cazul în care desiinţarea 
lui nu i‑ar cauza niciun prejudiciu.

(3) Eroarea comună şi invincibilă nu se prezumă.
(4) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile în materie de carte funciară şi nici în alte 

materii în care legea reglementează un sistem de publicitate.

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

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

Art. 18. Obiectul publicităţii şi modalităţile de realizare. (1) Drep turile, actele şi faptele 
privitoare la starea şi capacitatea persoanelor, cele în legătură cu bunurile care aparţin aces‑
tora, precum şi orice alte raporturi juridice sunt supuse publicităţii în cazurile expres prevăzute 
de lege.

Art. 13‑18
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(2) Publicitatea se realizează prin cartea funciară, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mo‑
biliare, denumită în cuprinsul prezentului cod şi arhivă, prin registrul comerţului, precum şi prin 
alte forme de publicitate prevăzute de lege.

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

Legislaţie conexă: Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, repu blicată (M. Of. nr. 83 din 
7 februarie 2013).

Art. 19. Condiţiile de publicitate. (1) Procedura şi condiţiile de publici tate se stabilesc prin 
lege.

(2) Îndeplinirea formalităţii de publicitate poate i cerută de orice per soană, chiar dacă este 
lipsită de capacitatea de exerciţiu.

(3) Orice renunţare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o for mali tate de publi citate, 
precum şi orice clauză penală sau altă sancţiune stipulată pentru a împiedica exer citarea aces‑
tui drept sunt considerate nescrise.

(4) Nimeni nu poate invoca faptul că nu a cunoscut dreptul, actul sau faptul supus publicităţii, 
dacă formalitatea de publicitate a fost legal înde plinită.

Legea de aplicare:
Art. 81.[1] Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice prevăzute de lege nu împiedică 
efectuarea formalităţilor de publicitate.

Legislaţie conexă: u Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată (M. Of. nr. 83 
din 7 februarie 2013); u O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efec‑
tuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (M. Of. nr. 423 din 1 septembrie 
2000).

Art. 20. Efectele publicităţii. (1) Publicitatea asigură opozabilitatea dreptului, actului, fap‑
tului, precum şi a oricărui alt raport juridic supus publi cităţii, stabileşte rangul acestora şi, dacă 
legea prevede în mod expres, condiţionează constituirea sau efectele lor juridice.

(2) Între părţi sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, după caz, drepturile, ac tele 
sau faptele juridice, precum şi orice alte raporturi juridice produc efecte depline, chiar dacă nu 
au fost îndeplinite formalităţile de publicitate, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.

(3) Publicitatea nu validează dreptul, actul sau faptul supus ori admis la publicitate. Cu toate 
acestea, în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege, ea poate produce efecte achizitive în 
favoarea terţilor dobânditori de bună‑credinţă.

(4) Publicitatea nu întrerupe cursul prescripţiei extinctive, afară de cazul în care prin lege se 
dispune altfel.

Art. 21. Prezumţiile. (1) Dacă un drept, act sau fapt a fost înscris într‑un registru public, se 
prezumă că el există, cât timp nu a fost radiat sau modiicat în condiţiile legii. 

(2) În cazul în care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezumă că el nu există.

Art. 22. Lipsa publicităţii. Sancţiuni. (1) Dacă formalitatea de publici tate nu a fost rea‑
lizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele 
sau alte raporturi juridice supuse publi cităţii sunt inopozabile terţilor, afară de cazul în care se 
dovedeşte că aceştia le‑au cunoscut pe altă cale.

(2) Atunci când legea prevede că simpla cunoaştere de fapt nu supli neşte lipsa de publici‑
tate, absenţa acesteia poate i invocată de orice per soană interesată, inclusiv de ter ţul care a 
cunoscut, pe altă cale, dreptul, actul, faptul sau raportul juridic supus publicităţii.

(3) În toate cazurile însă, simpla cunoaştere a dreptului, actului, faptului sau raportului juridic 
nu suplineşte lipsa de publicitate faţă de alte persoane decât terţul care, în fapt, le‑a cunoscut. 

[1] Art. 81 a fost introdus prin art. III pct. 2 din O.U.G. nr. 79/2011, articol modiicat prin art. I pct. 22 din Legea 
nr. 60/2012. 

Art. 19‑22
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Art. 23. Concursul dintre formele de publicitate. Dacă un drept, act, fapt sau orice raport 
juridic este supus în acelaşi timp unor formalităţi de publicitate diferite, neefectuarea unei cerinţe 
de publicitate nu este acoperită de îndeplinirea alteia.

Art. 24. Consultarea registrelor publice. Orice persoană, chiar fără a justiica un interes, 
poate, în condiţiile legii, să consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anu‑
mită situaţie juridică şi să obţină extrase sau copii certiicate de pe acestea.

Reglementarea anterioară: art. 41 din Legea nr. 7/1996

Art. 23‑24
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Legea nr. 134/2010[1]  
privind Codul de procedură civilă

republicată în 
M. Of. nr. 545 din 3 august 2012

cu modiicările şi completările aduse prin:
 Ø Legea nr. 206/2012 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2012 privind mo‑

diicarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, precum şi pentru completarea unor acte normative conexe (M. Of. nr. 762 din 13 
noiembrie 2012);

 Ø O.U.G. nr. 4/2013 privind modiicarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modiicarea şi completarea unor acte normative 
conexe (M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 2013);

 Ø Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a 
unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi con‑
tractante (M. Of. nr. 182 din 2 aprilie 2013).

Notă. Precizăm că, prin O.U.G. nr. 4/2013, termenul de intrare în vigoare a noului Cod de procedură 
civilă a fost prorogat până la 15 februarie 2013, iar prin Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru 
degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 
privind Codul de procedură civilă, s‑a dispus amânarea aplicării anumitor dispoziţii din noul Cod până 
la 1 ianuarie 2016. 

TITLUL PRELIMINAR.  
Domeniul de reglementare al Codului de procedură 

 civilă şi principiile fundamentale ale procesului civil

Capitolul I. Domeniul de reglementare  
al Codului de procedură civilă

Art. 1. Obiectul şi scopul Codului de procedură civilă. (1) Codul de procedură civilă, 
denumit în continuare codul, stabileşte regulile de com pe tenţă şi de judecare a cauzelor civile, 
precum şi cele de executare a hotă rârilor instanţelor şi a altor titluri executorii, în scopul înfăp‑
tuirii justiţiei în materie civilă.

(2) În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de interes public, 
asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fun damentale, a drepturilor şi intereselor 
legitime ale persoanelor izice şi per soanelor juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei 
acesteia.

Art. 2. Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă. (1) Dispoziţiile prezentului 
cod constituie procedura de drept comun în materie civilă.

(2) De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care 
legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare.

[1] Republicată în temeiul art. 80 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, dându‑se 
textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 134/2010 a fost publicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 485 din 15 iulie 2010, a fost 
modiicată şi completată prin Legea nr. 76/2012 şi rectiicată în Monitorul Oicial al României, Partea I, nr. 542 din 
3 august 2012.
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Reglementarea anterioară: art. 721 CPC 1865. 

Art. 3. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privitoare la drep turile omului. (1) 
În materiile reglementate de prezentul cod, dispozi ţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor 
vor i interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate reglementările internaţio‑
nale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine dispoziţii mai favorabile.

Legislaţie conexă: ► art. 20 din Constituţie; ► art. 4 NCC.

Art. 4. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile reglementate de 
prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indi‑
ferent de calitatea sau de statutul părţilor.

Legislaţie conexă: ► art. 148 din Constituţie; ► art. 5 NCC.

Capitolul II. Principiile fundamentale ale procesului civil

Art. 5. Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor. (1) Jude cătorii au îndatorirea 
să primească şi să soluţioneze orice cerere de com petenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit 
legii.

(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară 
sau incompletă.

(3) În cazul în care o pricină nu poate i soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în 
lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare, ea va 
trebui judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele 
acesteia şi ţinând seama de cerinţele echităţii.

(4) Este interzis judecătorului să stabilească dispoziţii general obligatorii prin hotărârile pe 
care le pronunţă în cauzele ce îi sunt supuse judecăţii.

Art. 6. Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil. (1) Orice persoană 
are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către o 
instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare să 
dispună toate mă surile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în faza exe cutării silite. 

Legislaţie conexă: ► art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului; ► art. 47 din Carta dreptu‑
rilor fundamentale a Uniunii Europene; ► art. 10 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005).

Art. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii.
(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea 

drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din pro ces.

Art. 8. Egalitatea. În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesu‑
ale, în mod egal şi fără discriminări.

Art. 9. Dreptul de dispoziţie al părţilor. (1) Procesul civil poate i por nit la cererea celui 
interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaţii ori a 
unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes public.

(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.
(3) În condiţiile legii, partea poate, după caz, renunţa la judecarea cererii de chemare în 

judecată sau la însuşi dreptul pretins, poate recunoaşte pre tenţiile părţii adverse, se poate învoi 

Art. 3‑9
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cu aceasta pentru a pune capăt, în tot sau în parte, procesului, poate renunţa la exercitarea 
căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De asemenea, partea poate dispune de drep turile 
sale în orice alt mod permis de lege.

Art. 10. Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului. (1) Părţile au obli gaţia să îndepli‑
nească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi ter menele stabilite de lege sau de judecător, 
să îşi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, 
ur mă rind, tot astfel, inalizarea acestuia.

(2) Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cere rea celeilalte părţi sau 
din oiciu, să dispună înfăţişarea acestuia, sub sanc ţiunea plăţii unei amenzi judiciare.

Reglementarea anterioară: art. 129 alin. (1) CPC 1865. 

Art. 11. Obligaţiile terţilor în desfăşurarea procesului. Orice per soană este obligată, în 
condiţiile legii, să sprijine realizarea justiţiei. Cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la în‑
deplinirea acestei obligaţii poa te i constrâns să o execute sub sancţiunea plăţii unei amenzi 
judiciare şi, dacă este cazul, a unor daune‑interese.

Art. 12. Buna‑credinţă. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună‑credinţă, potri‑
vit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi fără a se încălca drepturile proce‑
suale ale altei părţi.

(2) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răs punde pentru prejudiciile 
materiale şi morale cauzate. Ea va putea i obli gată, potrivit legii, şi la plata unei amenzi judi‑
ciare.

(3) De asemenea, partea care nu îşi îndeplineşte cu bună‑credinţă obligaţiile procesuale 
răspunde potrivit alin. (2).

Reglementarea anterioară: art. 723 CPC 1865.

Legislaţie conexă: art. 14 NCC.

Art. 13. Dreptul la apărare. (1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) Părţile au dreptul, în tot cursul procesului, de a i reprezentate sau, după caz, asistate 

în condiţiile legii. În recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot i formulate şi susţinute decât 
prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul 
acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiată în drept.

(3) Părţilor li se asigură posibilitatea de a participa la toate fazele de desfăşurare a procesu‑
lui. Ele pot să ia cunoştinţă de cuprinsul dosarului, să propună probe, să îşi facă apărări, să îşi 
prezinte susţinerile în scris şi oral şi să exercite căile legale de atac, cu respectarea condiţiilor 
prevăzute de lege.

(4) Instanţa poate dispune înfăţişarea în persoană a părţilor, chiar atunci când acestea sunt 
reprezentate.

Legislaţie conexă: ► art. 24 din Constituţie; ► art. 15 din Legea nr. 304/2004 pri vind organizarea judi‑
ciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005).

Art. 14. Contradictorialitatea. (1) Instanţa nu poate hotărî asupra unei cereri decât după 
citarea sau înfăţişarea părţilor, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Părţile trebuie să îşi facă cunoscute reciproc şi în timp util, direct sau prin intermediul 
instanţei, după caz, motivele de fapt şi de drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, 
precum şi mijloacele de probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât iecare dintre ele să 
îşi poată organiza apărarea.

(3) Părţile au obligaţia de a expune situaţia de fapt la care se referă pre tenţiile şi apărările 
lor în mod corect şi complet, fără a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Părţile 

Art. 10‑14
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au obligaţia de a expune un punct de vedere propriu faţă de airmaţiile părţii adverse cu privire 
la împre jurări de fapt relevante în cauză.

(4) Părţile au dreptul de a discuta şi argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată 
în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanţă din oiciu.

(5) Instanţa este obligată, în orice proces, să supună discuţiei părţilor toate cererile, excep‑
ţiile şi împrejurările de fapt sau de drept invocate.

(6) Instanţa îşi va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt şi de drept, pe explicaţii sau 
pe mijloace de probă care au fost supuse, în preala bil, dezbaterii contradictorii.

Reglementarea anterioară: art. 85 CPC 1865. 

Art. 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel 
sau când părţile solicită expres instanţei ca jude cata să se facă numai pe baza actelor depuse 
la dosar.

Reglementarea anterioară: art. 127 CPC 1865.

Art. 16. Nemijlocirea. Probele se administrează de către instanţa care judecă procesul, cu 
excepţia cazurilor în care legea stabileşte altfel.

Art. 17. Publicitatea. Şedinţele de judecată sunt publice, în afară de cazurile prevăzute de 
lege. 

Reglementarea anterioară: art. 121 alin. (1) CPC 1865.

Legislaţie conexă: ► art. 127 din Constituţie; ► art. 12 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005).

Art. 18. Limba desfăşurării procesului. (1) Procesul civil se desfă şoară în limba română.
(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba 

maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
(3) Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a 

lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, 
prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

(4) Cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în limba română.

Legislaţie conexă: ► art. 128 din Constituţie; ► art. 14 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judi‑
ciară, republicată (M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005).

Art. 19. Continuitatea. Judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei nu poate i înlocuit pe 
durata procesului decât pentru motive temeinice, în condiţiile legii.

Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale. Judecătorul are în da torirea să asigure 
respectarea şi să respecte el însuşi principiile fun da mentale ale procesului civil, sub sancţiunile 
prevăzute de lege.

Art. 21. Încercarea de împăcare a părţilor. (1) Judecătorul va reco manda părţilor soluţio‑
narea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

(2) În tot cursul procesului, judecătorul va încerca împăcarea părţilor, dându‑le îndrumările 
necesare, potrivit legii.

Reglementarea anterioară: art. 131 CPC 1865.

Legislaţie conexă: Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profe siei de mediator (M. Of. 
nr. 441 din 22 mai 2006).

Art. 22. Rolul judecătorului în alarea adevărului. (1) Judecătorul soluţionează litigiul con‑
form regulilor de drept care îi sunt aplicabile.

Art. 15‑22
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(2) Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice 
greşeală privind alarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă 
a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia 
de fapt şi motivarea în drept pe care părţile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să 
prezinte explicaţii, oral sau în scris, să pună în dez ba terea acestora orice împrejurări de fapt sau 
de drept, chiar dacă nu sunt menţionate în cerere sau în întâmpinare, să dispună administrarea 
pro belor pe care le consideră necesare, precum şi alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă 
părţile se împotrivesc.

(3) Judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condiţiile legii. 
Persoanele astfel introduse în cauză vor avea posibilitatea, după caz, de a renunţa la judecată 
sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretenţiile reclamantului ori de a pune capăt procesului 
printr‑o tranzacţie.

(4) Judecătorul dă sau restabileşte caliicarea juridică a actelor şi fap telor deduse judecăţii, 
chiar dacă părţile le‑au dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este obligat să pună în 
discuţia părţilor caliicarea juridică exactă.

(5) Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic în cazul în 
care părţile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit legii, pot dispune, au 
stabilit caliicarea juridică şi motivele de drept asupra cărora au înţeles să limiteze dezbaterile, 
dacă astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale altora.

(6) Judecătorul trebuie să se pronunţe asupra a tot ceea ce s‑a cerut, fără însă a depăşi 
limitele învestirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel.

(7) Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină 
seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile 
generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna‑credinţă.

Reglementarea anterioară: art. 129 alin. (2), (4) şi (5) CPC 1865.

Art. 23. Respectul cuvenit justiţiei. (1) Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să 
manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de 
judecată.

(2) Preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să ie res pectate, putând lua 
în acest scop orice măsură prevăzută de lege.

Capitolul III. Aplicarea legii de procedură civilă

Art. 24. Legea aplicabilă proceselor noi. Dispoziţiile legii noi de pro cedură se aplică numai 
proceselor şi executărilor silite începute după intra rea acesteia în vigoare.

Art. 25. Legea aplicabilă proceselor în curs. (1) Procesele în curs de judecată, precum şi 
executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.

(2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei in stanţelor legal învestite 
vor continua să ie judecate de acele instanţe, po tri vit legii sub care au început. În caz de trimite‑
re spre rejudecare, dispo ziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare la data când a început 
procesul, rămân aplicabile.

(3) În cazul în care instanţa învestită este desiinţată, dosarele se vor trimite din oiciu instan‑
ţei competente potrivit legii noi. Dispoziţiile alin. (1) rămân aplicabile.

Reglementarea anterioară: art. 725 alin. (1), (2), (21) şi (4) CPC 1865.

Art. 26. Legea aplicabilă mijloacelor de probă. (1) Legea care gu ver  nează condiţiile 
de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor pre  constituite şi a prezumţiilor legale este 
cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul 
probaţiunii.

Art. 23‑26
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(2) Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data ad mi nistrării lor.

Art. 27. Legea aplicabilă hotărârilor. Hotărârile rămân supuse căilor de atac, motivelor şi 
termenelor prevăzute de legea sub care a început pro cesul.

Reglementarea anterioară: art. 725 alin. (3) CPC 1865. 

Art. 28. Teritorialitatea legii de procedură. (1) Dispoziţiile legii de procedură se aplică 
tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale 
contrare.

(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, deter minarea legii de proce‑
dură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII‑a.

Art. 27‑28


