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Abrevieri 5 

 

ABREVIERI 

alin.  alineat 
apud citat după art. articol c. contra C. civ. Codul civil în vigoare C. civ. 1864 Codul civil din 1864 C. com. Codul comercial C. pr. civ. Codul de procedură civilă în vigoare C. pr. civ. 1864 Codul de procedură civilă din 1864 CEDO Curtea Europeană a Drepturilor Omului CJ Curierul Judiciar CSJ Curtea Supremă de Justiţie dec. decizia Dreptul Revista „Dreptul” – serie nouă Ed. Editura ed. ediţia H.G. Hotărârea Guvernului 
ibidem în acelaşi loc 
idem acelaşi autor ÎCCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie JOCE Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene JOUE Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lit. litera M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I op. cit. opera citată O.G. Ordonanţa Guvernului O.U.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului p. pagina par. paragraful pct. punctul 



6 Abrevieri pp. paginile RDC Revista de Drept Comercial – serie nouă RRD Revista Română de Drept RRDJ Revista Română de Jurisprudenţă RRDP Revista Română de Drept Privat  s. civ. secţia civilă s. com. secţia comercială T. Tribunalul T. Jud. Tribunalul judeţean T. reg. Tribunalul regional TS Tribunalul Suprem vol. volum 



Cuvânt-înainte 7  

CUVÂNT-ÎNAINTE 

Acest ultim volum, al IV-lea, din lucrarea Noul Cod civil. Studii 
şi Comentarii încheie opera autorilor studiilor şi comentariilor care au ca obiect totalitatea reglementărilor din Codul civil român în vigoare. Acest ultim volum este dedicat Cărţii a VI-a şi Cărţii a VII-a. Cartea a VI-a, „Despre prescripţia extinctivă, decădere şi calculul termenelor” (art. 2500-2556 C. civ.), este analizată sub aspectul doctrinei şi al practicii judiciare, precum şi în raport cu vechea reglementare. Astfel, studiile au ca obiect dreptul material la acţiune, precum şi imprescriptibilitatea acestuia, efectele prescripţiei împlinite, termenul, cursul, suspendarea şi întreru-perea prescripţiei extinctive. De o tratare analitică se bucură, totodată, termenul de decădere şi calculul termenului. O atenţie deosebită este acordată Cărţii a VII-a, „Dispoziţii de drept internaţional privat” (art. 2557-2664 C. civ.), care reintro-duce în cuprinsul Codului civil această materie, reglementată ante-rior printr-o lege specială.  Materia specială a reglementărilor de drept internaţional privat este abordată în ansamblul reglementărilor din Codul civil, avându-se în vedere elementul de extraneitate, care este princi-palul factor de distingere a raporturilor juridice de drept interna-ţional privat. În cadrul studiilor şi comentariilor privind dispoziţiile de drept internaţional privat se au în vedere conflictele de legi şi incompatibilitatea lor cu raporturile juridice de drept public, structura normelor conflictuale, cazurile şi criteriile de aplicare, forţa juridică a normelor conflictuale. Sunt, de asemenea, analizate şi evaluate critic instituţiile de drept civil cu privire la legea aplicabilă privind: familia, bunurile, moştenirea, actul juridic, obligaţiile, cambia, biletul la ordin, cecul, fiducia şi prescripţia extinctivă. 



8 Cuvânt-înainte Ultima parte a volumului IV cuprinde, în loc de concluzii, pro-punerile avansate de autorii întregii lucrări, pentru modificarea Codului civil. Aceasta constituie o sinteză a efortului creativ al autorilor, depus pe parcursul tuturor volumelor lucrării, cu scopul asumat al configurării unei viitoare reglementări legislative. Dacă, odată cu Legea nr. 71/2011 de aplicare a Codului civil, a fost necesară completarea şi modificarea Codului adoptat prin Legea nr. 287/2009, cu atât mai mult apare necesară modificarea acestuia după 5 ani de la intrarea în vigoare. Autorii îşi exprimă dorinţa ca rezultatul strădaniei lor să fie de folos celor care caută soluţii pentru problemele ce îi preocupă pe tărâmul dreptului privat.   
Prof. univ. dr. Marilena Uliescu 
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Cartea a VI-a 
Despre prescripţia 

extinctivă, decădere şi 
calculul termenelor (art. 2500-2556) 
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TITLUL I  
Prescripţia extinctivă 

CAPITOLUL I  
DISPOZIŢII GENERALE 

(art. 2500-2516) 

1. Consideraţii introductive Potrivit prevederilor art. 2516, privind domeniul de aplicare a normelor Codului civil referitoare la prescripţia extinctivă, dispo-ziţiile Cărţii a VI-a, Titlul I constituie dreptul comun în materia 
prescripţiei extinctive. Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită a unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale ori a altui titlu executoriu este supusă dispoziţiilor Codului de procedură civilă1, în afară de cazul în care acestea din urmă ar fi neîndestulătoare. Dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de  
3 ani, dacă legea nu prevede altfel. În cazul titlurilor emise în materia drepturilor reale, termenul de prescripţie prevăzut de  art. 706 alin. (1) C. pr. civ. este de 10 ani. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită, iar în cazul hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale, numai de la data rămânerii lor definitive. 
                                                            

 Autor: 
Judecător dr. Lucia Uţă; cercetător ştiinţific asociat, Institutul de 
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