LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011, actualizată,
pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil

Cu modificările şi completările ulterioare aduse de:
- Rectificarea nr. 71 din 3 iunie 2011;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 28 septembrie 2011;
- Legea nr. 60 din 10 aprilie 2012;
- Legea nr. 138 din 15 octombrie 2014;
- OUG nr. 1 din 3 februarie 2016;

CAP. I
Dispoziţii generale
ART. 1
Prezenta lege cuprinde dispoziţiile privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009,
denumită în continuare Codul civil, având ca principal obiect punerea de acord a legislaţiei civile
existente cu prevederile acestuia, precum şi soluţionarea conflictului de legi rezultând din intrarea
în vigoare a Codului civil.
ART. 2
Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului civil fac trimitere la "Codicele civil"
sau "Codul civil", denumit în continuare Codul civil din 1864, sau la dispoziţii abrogate ori
modificate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută la dispoziţiile corespunzătoare
care le înlocuiesc.
ART. 3
Actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în
vigoare 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 ineficacitate, prevăzute de Codul civil din 1864, precum şi de alte acte normative, rămân
supuse dispoziţiilor legii vechi, neputând fi considerate valabile ori, după caz, eficace 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 vigoare.
(2) Dispoziţiile Codului civil sunt aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor juridice născute
anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie,
filiaţie, adopţie şi obligaţia 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 Codului civil.
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ART. 6
(1) În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil, referirile
la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele fizice sau, după caz, la persoanele juridice
supuse înregistrării în registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990
privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu
cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispoziţiile alin. (1) nu se aplică termenului "comerciant" prevăzut în:
a) Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată;
b) Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare;
c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu modificările şi
completările ulterioare;
d) orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific dispoziţiilor
cuprinse în aceste din urmă acte normative.
(3) În legislaţia privind protecţia drepturilor consumatorilor, termenul "comerciant" se
înlocuieşte cu cel de "profesionist".
ART. 7
În cuprinsul actelor normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil:
a) referirile la "societatea civilă fără personalitate juridică" se consideră a fi făcute la
"societatea simplă";
b) referirile la "societatea civilă cu personalitate juridică" se consideră a fi făcute la "societatea
cu personalitate juridică";
c) referirile la "societatea civilă profesională" se consideră a fi făcute la "societatea
profesională, cu sau fără personalitate juridică", după caz.
CAP. II
Dispoziţii cu privire la titlul preliminar al Codului civil şi cu privire la unele legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii de punere în aplicare a titlului preliminar al Codului civil
ART. 8
(1) Noţiunea "profesionist" prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de
comerciant, întreprinzător, 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 înlocuiesc cu expresia "activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii".
ART. 8^1
Existenţa unui litigiu sau înscrierea lui în registrele publice prevăzute de lege nu împiedică
efectuarea formalităţilor de publicitate.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea unor dispoziţii ale titlului preliminar "Despre legea civilă" al Codului civil
ART. 9
- se regăseşte în textul legii modificate 2

SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea unor legi speciale
ART. 10
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate ART. 11
Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
- se regăseşte în textul legii modificate ART. 12
Alineatul (3) al articolului 14 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea
cooperaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 28 februarie 2005,
cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
- se regăsește în txtul legii modificate CAP. III
Dispoziţii cu privire la cartea I "Despre persoane" a Codului civil şi cu privire la unele
legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii I "Despre persoane" a Codului civil
ART. 13
(1) Drepturile personalităţii sunt supuse legii în vigoare la data exercitării lor.
(2) Orice atingere adusă drepturilor personalităţii este supusă legii în vigoare la data săvârşirii
acesteia.
ART. 14
Dispoziţiile art. 76 din Codul civil nu se aplică în cazul în care punerea la dispoziţie a
informaţiei sau a materialului s-a făcut anterior datei intrării în vigoare a Codului civil, chiar dacă
utilizarea informaţiei ori a materialului se realizează după această dată.
ART. 15
Dispoziţiile art. 78-81 din Codul civil sunt aplicabile şi în privinţa persoanelor decedate
anterior datei intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 16
Persoanele aflate la data intrării în vigoare a Codului civil sub tutelă, curatelă, interdicţie sau
alte măsuri de ocrotire sunt supuse, în ceea ce priveşte capacitatea lor, dispoziţiilor Codului civil.
ART. 17
Dispoziţiile privitoare la consiliul de familie se aplică tutelei şi curatelei instituite după intrarea
în vigoare a Codului civil.
ART. 17^1
Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile prevăzute la art. 119 alin. (6), art.
142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil.
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ART. 18
Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general aplicabil persoanelor juridice se
aplică şi persoanelor juridice în fiinţă la data intrării sale în vigoare, însă numai în măsura în care
prin legile aplicabile fiecărei persoane juridice nu se prevede altfel.
ART. 19
Dispoziţiile art. 252-257 din Codul civil se aplică faptelor săvârşite după intrarea în vigoare a
acestuia.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cărţii I "Despre persoane" a Codului civil
ART. 20
Cartea I "Despre persoane" a Codului civil se modifică şi completează după cum
urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea unor legi speciale
ART. 21
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate ART. 22
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele
de identitate ale cetăţenilor români, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641
din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate ART. 23
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate CAP. IV
Dispoziţii cu privire la cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil şi cu privire la unele
legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a II-a "Despre familie" a Codului
civil
ART. 24
Dispoziţiile privind logodna sunt aplicabile numai în cazul în care aceasta a fost încheiată după
data intrării în vigoare a Codului civil.
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ART. 25
(1) Validitatea căsătoriei încheiate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil se
stabileşte potrivit dispoziţiilor legii în vigoare la data încheierii ei.
(2) Cu toate acestea, în cazul în care, după intrarea în vigoare a Codului civil, a intervenit un
fapt care, potrivit dispoziţiilor acestuia, acoperă nulitatea, căsătoria nu mai poate fi constatată
nulă sau nu mai poate fi anulată după intrarea în vigoare a Codului civil.
(3) În cazul în care faptul prin care se acoperă nulitatea presupune curgerea unui termen,
căsătoria nu mai poate fi constatată nulă sau nu mai poate fi anulată după trecerea acelui termen
de la data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 26
Existenţa tutelei constituie cauză de nulitate relativă a căsătoriei numai în cazul căsătoriilor
încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 27
Indiferent de data încheierii căsătoriei, în ceea ce priveşte relaţiile lor personale şi
patrimoniale, soţii sunt supuşi dispoziţiilor Codului civil, de la data intrării sale în vigoare.
ART. 28
Dispoziţiile art. 315 alin. (1) din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul căsătoriilor încheiate
înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă imposibilitatea unuia dintre soţi de a-şi
manifesta voinţa intervine sau se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 29
Dispoziţiile art. 316 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul căsătoriilor în fiinţă la data
intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele juridice care pun în pericol grav interesele familiei
sunt săvârşite de unul dintre soţi după această dată.
ART. 30
Dispoziţiile art. 322 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul căsătoriilor în fiinţă la data
intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele de dispoziţie asupra locuinţei familiei ori asupra
bunurilor care mobilează sau decorează locuinţa familiei ori deplasarea acestora din locuinţă au
intervenit după această dată.
ART. 31
Dispoziţiile art. 323 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de închiriere încheiate după
intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 32
Dispoziţiile art. 324 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul căsătoriilor în fiinţă la data
intrării în vigoare a Codului civil, dacă atribuirea beneficiului contractului de închiriere se face
după această dată.
ART. 33
Dispoziţiile art. 340 şi 341 din Codul civil sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării
în vigoare a Codului civil, ori de câte ori actul juridic sau faptul juridic în temeiul căruia a fost
dobândit bunul intervine după această dată.
ART. 34
Dispoziţiile art. 345-350 din Codul civil sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în
vigoare a Codului civil, dacă actul sau faptul juridic cu privire la un bun comun a intervenit după
această dată.
ART. 35
Dispoziţiile art. 351-354 din Codul civil sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în
vigoare a Codului civil, dacă datoria s-a născut după această dată.
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ART. 36
(1) Dispoziţiile art. 358 din Codul civil sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în
vigoare a Codului civil, dacă actul de împărţire a bunurilor comune se încheie după această dată.
(2) În cazul cererilor de împărţire a bunurilor comune aflate în curs de judecată în primă
instanţă la data intrării în vigoare a Codului civil, instanţa de judecată poate dispune împărţirea
bunurilor comune în timpul căsătoriei, fără a mai fi necesară examinarea motivelor temeinice.
ART. 37
Dispoziţiile art. 369 din Codul civil privind modificarea convenţională a regimului
matrimonial sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 38
Dispoziţiile art. 370-372 din Codul civil privind separaţia judiciară de bunuri sunt aplicabile şi
căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare a Codului civil, dacă actele prin care se pun în
pericol interesele patrimoniale ale familiei sunt încheiate de unul dintre soţi după această dată.
ART. 39
(1) Dispoziţiile Codului civil privind divorţul se aplică fără a se deosebi între căsătoriile
încheiate înainte sau după intrarea sa în vigoare.
(2) Divorţul pronunţat anterior intrării în vigoare a Codului civil produce efectele stabilite de
legea în vigoare la data când s-a pronunţat hotărârea rămasă irevocabilă.
ART. 40
În cazul cererilor de divorţ formulate anterior intrării în vigoare a Codului civil, instanţa poate
să dispună divorţul prin acordul soţilor, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 373 lit. a)
şi art. 374 din Codul civil.
ART. 41
Dispoziţiile Codului civil privind divorţul prin acordul soţilor pe cale administrativă sau prin
procedură notarială sunt aplicabile şi căsătoriilor în fiinţă la data intrării în vigoare a Codului
civil.
ART. 42
(1) În aplicarea art. 379 alin. (1) din Codul civil, divorţul se poate pronunţa, în ipoteza
prevăzută la art. 373 lit. b) din Codul civil, din culpa unuia dintre soţi, dacă instanţa stabileşte
culpa soţului pârât în destrămarea căsătoriei.
(2) Dispoziţiile art. 388 din Codul civil sunt aplicabile, în cazul prevăzut la art. 373 lit. b) din
Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a pârâtului, iar în cazul prevăzut la
art. 373 lit. c) din Codul civil, dacă divorţul s-a pronunţat din culpa exclusivă a reclamantului.
ART. 43
Dispoziţiile art. 385 din Codul civil privind încetarea regimului matrimonial se aplică numai în
cazul divorţului care intervine după data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 44
Dispoziţiile art. 386 din Codul civil sunt aplicabile numai în cazul în care cererea de divorţ este
introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil, iar actele juridice sunt încheiate de un soţ în
frauda celuilalt soţ după data introducerii cererii de divorţ.
ART. 45
Dispoziţiile art. 388 din Codul civil privind acordarea despăgubirilor şi cele ale art. 390 din
Codul civil privind acordarea prestaţiei compensatorii sunt aplicabile în cazul în care motivele de
divorţ s-au ivit după intrarea în vigoare a Codului civil.
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ART. 46
Dispoziţiile hotărârilor judecătoreşti privitoare la relaţiile personale şi patrimoniale dintre copii
şi părinţii lor divorţaţi înainte de intrarea în vigoare a Codului civil pot fi modificate potrivit
dispoziţiilor art. 403 din Codul civil.
ART. 47
Stabilirea filiaţiei, tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la filiaţie este supusă
dispoziţiilor Codului civil şi produce efectele prevăzute de acesta numai în cazul copiilor născuţi
după intrarea lui în vigoare.
ART. 48
Dispoziţiile art. 455 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul în care minorul dobândeşte
capacitate de exerciţiu anticipată, potrivit art. 40 din Codul civil.
ART. 49
Adopţiile încuviinţate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil rămân supuse, în ceea ce
priveşte validitatea lor, legii în vigoare la data când au fost încuviinţate.
ART. 50
Dispoziţiile art. 503 alin. (2) din Codul civil privind prezumţia de mandat tacit reciproc între
părinţi sunt aplicabile în cazul actelor curente încheiate de unul dintre părinţi, după intrarea în
vigoare a Codului civil.
ART. 51
Dispoziţiile art. 531 din Codul civil privind modificarea şi încetarea pensiei de întreţinere sunt
aplicabile şi în cazul pensiilor de întreţinere stabilite prin hotărâre judecătorească anterior intrării
în vigoare a Codului civil.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cărţii a II-a "Despre familie" a Codului
civil
ART. 52
Cartea a II-a "Despre familie" a Codului civil se modifică şi se completează după cum
urmează:
- se regăseşte în textul legii modificate SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea şi completarea unor legi speciale
ART. 53
Litera d) a articolului 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
- se regăseşte în textul legii modificate ART. 54
După articolul 29^1 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările
ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 29^2, cu următorul cuprins:
- se regăseşte în textul legii modificate -
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CAP. V
Dispoziţii cu privire la cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil şi cu privire la
unele legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a III-a "Despre bunuri" a Codului
civil
ART. 55
Dispoziţiile art. 553 alin. (2) din Codul civil se aplică numai moştenirilor deschise după
intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 56
(1) Dispoziţiile Codului civil privitoare la dobândirea drepturilor reale imobiliare prin efectul
înscrierii acestora în cartea funciară se aplică numai după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru
fiecare unitate administrativ-teritorială şi deschiderea, la cerere sau din oficiu, a cărţilor funciare
pentru imobilele respective, în conformitate cu dispoziţiile Legii cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Până la data prevăzută la alin. (1), înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate şi
a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au transmis, constituit ori modificat în mod
valabil, se face numai în scop de opozabilitate faţă de terţi.
ART. 57
Dispoziţiile art. 576 din Codul civil se aplică situaţiilor născute după intrarea în vigoare a
Codului civil.
ART. 58
(1) În toate cazurile în care accesiunea imobiliară artificială presupune exercitarea unui drept
de opţiune de către proprietarul imobilului, efectele accesiunii sunt guvernate de legea în vigoare
la data începerii lucrării.
(2) Până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), ori de câte ori proprietarul
imobilului are un drept de opţiune, el dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării începute
după intrarea în vigoare a Codului civil de la data cererii de chemare în judecată prin care a
solicitat recunoaşterea dreptului său de proprietate asupra lucrării, dacă acţiunea a fost admisă.
ART. 59
Dispoziţiile art. 602-625 din Codul civil nu se aplică situaţiilor juridice născute anterior intrării
în vigoare a acestuia.
ART. 60
(1) Valabilitatea şi efectele juridice ale clauzei de inalienabilitate instituite prin convenţie sunt
guvernate de legea în vigoare la momentul încheierii convenţiei.
(2) Valabilitatea clauzei de inalienabilitate instituite prin testament este guvernată de legea în
vigoare la data încheierii acestuia, iar efectele clauzei sunt guvernate de legea în vigoare la data
deschiderii succesiunii.
ART. 60^1
În categoria convenţiilor prevăzute de art. 627 alin. (4) din Codul civil, din care se naşte
obligaţia de a transmite în viitor proprietatea către o persoană determinată ori determinabilă, intră
şi antecontractele având ca obiect transmiterea în viitor, prin încheierea de contracte, a dreptului
de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil, după caz, dacă prin lege nu se prevede altfel.
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ART. 61
Dispoziţiile art. 630 din Codul civil se aplică numai inconvenientelor cauzate după data intrării
în vigoare a Codului civil.
ART. 62
Dispoziţiile art. 641 din Codul civil se aplică numai actelor juridice încheiate după intrarea în
vigoare a Codului civil.
ART. 63
Dispoziţiile art. 643 alin. (1) şi (2) din Codul civil se aplică şi în cazurile în care hotărârea
judecătorească nu a rămas definitivă până la data intrării în vigoare a Codului civil, iar cele ale
art. 643 alin. (3) se aplică şi în situaţiile în care pricina nu a fost soluţionată în primă instanţă
până la data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 64
Dispoziţiile art. 660-666 din Codul civil se aplică situaţiilor juridice născute după intrarea în
vigoare a Codului civil.
ART. 65
Dispoziţiile art. 667 şi 668 din Codul civil se aplică numai actelor juridice încheiate după
intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 66
(1) Dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil sunt aplicabile convenţiilor de partaj încheiate
după intrarea în vigoare a Codului civil.
(2) De asemenea, dispoziţiile art. 669-686 din Codul civil se aplică şi partajului judiciar, atunci
când cererea de chemare în judecată a fost introdusă după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 67
Dispoziţiile art. 687-692 din Codul civil nu aduc atingere prevederilor cuprinse în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 14/2011 pentru protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea
contractelor privind dobândirea dreptului de folosinţă pe o perioadă determinată a unuia sau a
mai multor spaţii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii
pentru produsele de vacanţă, a contractelor de revânzare, precum şi a contractelor de schimb.
ART. 68
Dispoziţiile art. 693-702 din Codul civil nu se aplică drepturilor de superficie constituite
înaintea intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 69
Drepturile de uzufruct în fiinţă şi după intrarea în vigoare a Codului civil se exercită potrivit
dispoziţiilor acestuia, dacă nu se prevede altfel prin prezenta lege.
ART. 70
Dispoziţiile art. 714 din Codul civil se aplică indiferent de data constituirii uzufructului. În
cazul uzufructului constituit prin convenţie încheiată anterior intrării în vigoare a Codului civil,
acesta este şi rămâne incesibil, mai puţin în cazul în care părţile convin altfel.
ART. 71
Dispoziţiile art. 715 alin. (2)-(4) din Codul civil se aplică numai în cazurile în care încheierea
sau reînnoirea contractelor de locaţiune ori de arendare are loc după intrarea în vigoare a Codului
civil.
ART. 72
Dispoziţiile art. 746 alin. (1) lit. e) din Codul civil se aplică drepturilor de uzufruct constituite
ulterior intrării în vigoare a Codului civil.
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ART. 73
Dispoziţiile art. 747 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul uzufructului constituit anterior
intrării în vigoare a Codului civil, dacă abuzul de folosinţă este săvârşit ulterior acestei date.
ART. 74
Dispoziţiile art. 748 alin. (2) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care bunul a fost
distrus ulterior intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 75
Dispoziţiile art. 770 alin. (1) lit. f) din Codul civil se aplică numai drepturilor de servitute
constituite ulterior intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 76
Dispoziţiile art. 876-915 din Codul civil privitoare la cazurile, condiţiile, efectele şi regimul
înscrierilor în cartea funciară se aplică numai actelor şi faptelor juridice încheiate sau, după caz,
săvârşite ori produse după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 77
Înscrierile în cartea funciară efectuate în temeiul unor acte ori fapte juridice încheiate sau, după
caz, săvârşite ori produse anterior intrării în vigoare a Codului civil vor produce efectele
prevăzute de legea în vigoare la data încheierii acestor acte ori, după caz, la data săvârşirii sau
producerii acestor fapte, chiar dacă aceste înscrieri sunt efectuate după data intrării în vigoare a
Codului civil.
ART. 78
(1) Privilegiile speciale imobiliare şi ipotecile legale născute până la intrarea în vigoare a
Codului civil pot fi înscrise şi după această dată, fie în vechile registre de publicitate imobiliară,
dacă pentru imobilele grevate nu sunt deschise cărţi funciare noi în condiţiile art. 58^1 din Legea
nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fie în noile cărţi funciare,
potrivit dispoziţiilor acestei din urmă legi.
(2) Privilegiile speciale imobiliare, înscrise fie în vechile registre de publicitate imobiliară, fie
în noile cărţi funciare până la intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz, în condiţiile
prevăzute la alin. (1), se convertesc de plin drept în ipoteci legale după expirarea unui termen de
un an de la intrarea în vigoare a Codului civil sau, după caz, de la data înscrierii şi se vor supune
dispoziţiilor Codului civil.
(3) De la data intrării în vigoare a Codului civil, privilegiile speciale imobiliare prevăzute în
legi speciale devin ipoteci legale şi vor fi supuse regimului prevăzut de Codul civil pentru ipoteci
legale.
ART. 79
(1) În cazul în care, pentru prima dată, s-au înscris în cartea funciară, fără cauză legitimă,
drepturi reale potrivit art. 58^1 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, terţii dobânditori cu titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, întemeindu-se, cu
bună-credinţă, pe cuprinsul cărţii funciare, nu se pot prevala contra adevăraţilor proprietari,
străini de cartea funciară, de dispoziţiile art. 901 din Codul civil sau ale art. 31 din Legea nr.
7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cât timp nu s-a împlinit
termenul de uzucapiune tabulară prevăzut de Codul civil sau dacă în acest termen s-a înscris o
acţiune prin care se contestă cuprinsul cărţii funciare.
(2) Dispoziţiile prezentului articol nu sunt aplicabile şi înscrierilor efectuate înainte de intrarea
în vigoare a Codului civil. În acest caz, sunt aplicabile dispoziţiile de drept comun privitoare la
uzucapiune, în vigoare la data intrării în posesia imobilului.
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ART. 80
Cererile de înscriere, precum şi acţiunile în justiţie întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 7/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de data introducerii lor, vor fi
soluţionate potrivit normelor materiale în vigoare la data încheierii actului sau, după caz, la data
săvârşirii ori producerii faptului juridic generator, modificator sau extinctiv al dreptului supus
înscrierii ori rectificării, cu respectarea normelor procedurale în vigoare în momentul introducerii
lor.
ART. 81
Dispoziţiile art. 920 din Codul civil se aplică numai cazurilor de intervertire apărute ulterior
intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 82
(1) Dispoziţiile art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică
numai în cazurile în care posesia a început după data intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile
în care posesia a început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la
uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. Cu privire la imobilele pentru care, la data
începerii posesiei, înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau deschise cărţi funciare,
rămân aplicabile dispoziţiile în materie de uzucapiune din Codul civil din 1864.
(2) În cazul posesiilor începute după intrarea în vigoare a Codului civil, dacă erau deschise
cărţi funciare, până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute în art. 56 alin. (1), uzucapiunea
extratabulară prevăzută în art. 930 din Codul civil îşi produce efectele de la data introducerii
cererii de chemare în judecată prin care s-a solicitat constatarea îndeplinirii cerinţelor legale ale
acestui mod de dobândire, dacă acţiunea a fost admisă, respectiv de la data invocării excepţiei
uzucapiunii, dacă această excepţie a fost admisă.
ART. 82^1
(1) Drepturile asupra locurilor de veci/înhumare din cimitire, dobândite în condiţiile legii, se
transmit, indiferent de natura lor juridică, prin succesiune şi acte juridice între vii cu titlu gratuit.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi constituite, în temeiul reglementărilor în vigoare la 1
octombrie 2011, şi după intrarea în vigoare a Codului civil.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cărţii a III-a "Despre bunuri" a Codului
civil
ART. 83
Cartea a III-a "Despre bunuri" a Codului civil se modifică şi se completează după cum
urmează:
- se regăsește în textul legii modificate SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea şi completarea unor legi speciale
ART. 84
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 iunie 1994, se modifică după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate -
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ART. 85
Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificările ulterioare, se
modifică după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate ART. 86
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în
insolvenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 254/2007, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
ART. 87
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
ART. 88
Partea introductivă a articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2010 privind
modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
- se regăsește în textul legii modificate –
ART. 89
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
ART. 90
Literele c) şi g) ale alineatului (1) al articolului 5 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi
luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de
persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
- se regăsește în textul legii modificate –
CAP. VI
Dispoziţii cu privire la cartea a IV-a "Despre moştenire şi liberalităţi" a Codului civil şi
cu privire la unele legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a IV-a "Despre moştenire şi
liberalităţi" a Codului civil
ART. 91
Moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii în vigoare
la data deschiderii moştenirii.
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ART. 92
Dispoziţiile art. 954 alin. (3) şi (4) din Codul civil se aplică numai procedurilor succesorale
notariale sau judiciare începute după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 93
Prevederile art. 958 şi 959 din Codul civil se aplică numai faptelor săvârşite după intrarea în
vigoare a Codului civil.
ART. 94
Plafonul valoric al bunurilor mobile corporale prevăzut la art. 1.011 alin. (4) din Codul civil va
fi actualizat periodic, prin hotărâre a Guvernului.
ART. 95
Înlăturarea efectelor nedemnităţii prin testament autentic sau printr-un act autentic notarial este
supusă înscrierii în Registrul naţional notarial prevăzut la art. 1.046 din Codul civil.
ART. 96
Prevederile art. 829 din Codul civil din 1864 nu se aplică în cazul în care copilul s-a născut
după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 97
Execuţiunile testamentare începute înainte de data intrării în vigoare a Codului civil nu pot
dura mai mult de 2 ani calculaţi de la această dată, cu posibilitatea de prelungire în condiţiile art.
1.079 alin. (3) din Codul civil.
ART. 98
În cazul moştenirilor care se deschid după data intrării în vigoare a Codului civil, executorii cu
sau fără sezină, instituiţi prin testamente anterioare acestei date, au atribuţiile prevăzute la art.
1.080 din Codul civil, cu excepţia cazului în care atribuţiile au fost limitate expres de testator.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cărţii a IV-a "Despre moştenire şi
liberalităţi" a Codului civil
ART. 99
Cartea a IV-a "Despre moştenire şi liberalităţi" a Codului civil se modifică şi se
completează după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea şi completarea unor legi speciale
ART. 100
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.027 din 27 decembrie
2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, se completează după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
ART. 101
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
- se regăsește în textul legii modificate –
13

CAP. VII
Dispoziţii cu privire la cartea a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil şi cu privire la
unele legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a "Despre obligaţii" a Codului
civil
ART. 102
(1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce
priveşte încheierea, interpretarea, efectele, executarea şi încetarea sa.
(2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute de legea în
vigoare la data modificării. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul modificării, sunt aplicabile
dispoziţiile alin. (1).
ART. 103
Obligaţiile născute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziţiilor legii în
vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii lor.
ART. 104
(1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea drepturilor reale de garanţie sunt supuse
dispoziţiilor legii în vigoare la data naşterii creanţei garantate sau, după caz, la data încheierii
contractului prin care garanţia a fost constituită.
(2) Formalităţile de publicitate pentru opozabilitate faţă de terţi a drepturilor reale de garanţie
sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data efectuării acestora.
(3) Drepturile reale de garanţie îşi păstrează rangul de prioritate dobândit conform legii în
vigoare la momentul realizării formalităţilor de publicitate.
(4) Dispoziţiile cap. VI din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru
accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, rămân aplicabile în cazul executării
garanţiilor reale mobiliare constituite în temeiul aceleiaşi legi.
ART. 105
Dispoziţiile art. 1.182 alin. (2) şi (3) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor a căror
negociere a început înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 106
Dispoziţiile art. 1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 alin. (2) din Codul civil nu sunt aplicabile
contractelor în cazul în care oferta de a contracta a fost expediată înainte de intrarea în vigoare a
Codului civil.
ART. 106^1
Răspunderea prevăzută de art. 1.258 din Codul civil poate fi angajată numai în limita
prejudiciului nereparat prin anularea sau constatarea nulităţii contractului ce a fost dispusă prin
hotărâre judecătorească definitivă. Angajarea acestei răspunderi nu înlătură angajarea răspunderii
şi a altor persoane, în condiţiile legii.
ART. 107
Dispoziţiile art. 1.271 din Codul civil privitoare la impreviziune se aplică numai contractelor
încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 108
Dispoziţiile art. 1.274 din Codul civil privitoare la transferul riscurilor în contractele translative
de proprietate se aplică numai contractelor încheiate după intrarea în vigoare a Codului civil.
14

ART. 109
Dispoziţiile art. 1.289-1.294 din Codul civil se aplică numai în cazul în care contractul secret
este încheiat după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 110
Dispoziţiile art. 1.330-1.340 din Codul civil nu sunt aplicabile gestiunii de afaceri începute
înainte de data intrării în vigoare a acestuia.
ART. 110^1
Clauza exoneratoare de răspundere prevăzută la art. 1.363 din Codul civil privitoare la
divulgarea secretului comercial sau profesional de care sunt ţinuţi profesioniştii se aplică atât în
cazul răspunderii delictuale pentru fapta proprie, cât şi în cazul răspunderii contractuale.
ART. 110^2
Dispoziţiile art. 1.415 din Codul civil sunt aplicabile ori de câte ori, potrivit legii sau
contractului, debitorul sau, după caz, titularul unui drept ori facultăţi trebuie să execute o
obligaţie sau o prestaţie, să accepte ori să exercite un drept sau o facultate ori, după caz, să adere
la un contract, deşi nici legea şi nici contractul nu prevăd un termen în acest scop.
ART. 111
Dispoziţiile art. 1.420 din Codul civil sunt aplicabile şi în cazul contractelor încheiate înainte
de data intrării în vigoare a Codului civil, dacă ziua în care evenimentul ar fi trebuit să se
realizeze este ulterioară acelei date.
ART. 112
Dispoziţiile art. 1.492 alin. (2) şi ale art. 1.493 din Codul civil se aplică şi în cazul în care
obligaţia s-a născut înainte de data intrării în vigoare a acestuia, dacă darea în plată are loc
ulterior acestei date.
ART. 113
Imputaţia plăţii este supusă dispoziţiilor art. 1.506-1.509 din Codul civil dacă plata se face
după data intrării în vigoare a acestuia, indiferent de data naşterii obligaţiilor.
ART. 114
Dispoziţiile art. 1.521-1.526 din Codul civil privitoare la punerea în întârziere a debitorului
sunt aplicabile în cazul obligaţiilor născute după data intrării sale în vigoare.
ART. 115
Clauza penală convenită după intrarea în vigoare a Codului civil produce efectele prevăzute de
acesta, indiferent de data naşterii obligaţiei principale.
ART. 116
Dispoziţiile art. 1.558-1.565 din Codul civil se aplică şi creditorilor ale căror creanţe s-au
născut înainte de data intrării sale în vigoare, dacă scadenţa se situează după această dată.
ART. 117
(1) Creanţa transmisă prin cesiune sau subrogaţie, intervenită după data intrării în vigoare a
Codului civil, îşi păstrează regimul stabilit de normele în vigoare la data naşterii creanţei.
(2) Obligaţia transmisă prin preluare de datorie îşi păstrează regimul stabilit de normele în
vigoare la data naşterii obligaţiei.
ART. 118
Obligaţiile extracontractuale născute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse
modurilor de stingere prevăzute de acesta.
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ART. 118^1
(1) În cazul restituirii prestaţiilor reciproce, dispuse în temeiul legii sau al unui contract, dacă
bunul piere în mod fortuit şi nu a fost asigurat, iar debitorul obligaţiei de restituire a fost de bunăcredinţă sau obligaţia de restituire nu provine din culpa sa, obligaţia de restituire se stinge potrivit
art. 1.642 din Codul civil, caz în care şi creditorul este liberat de propria obligaţie de restituire,
însă numai dacă a fost de bună-credinţă sau cauza restituirii nu îi este imputabilă.
(2) Dacă bunul arătat la alin. (1) a pierit numai în parte, creditorul are dreptul de a reduce
propria prestaţie până la limita a ceea ce el primeşte.
ART. 119
Formalităţile de publicitate necesare pentru opozabilitatea rezervei proprietăţii potrivit art.
1.684 din Codul civil se aplică şi contractelor de vânzare cu rezerva proprietăţii încheiate înainte
de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă rezerva proprietăţii nu devenise opozabilă potrivit
legii anterioare.
ART. 120
Dispoziţiile art. 1.690 alin. (2) şi (3) şi art. 1.691 din Codul civil se aplică şi contractelor
încheiate înainte de data intrării sale în vigoare, dacă preluarea bunului are loc după această dată.
ART. 121
Dispoziţiile art. 1.710, 1.711, art. 1.712 alin. (2) şi art. 1.713 din Codul civil se aplică şi în
cazurile în care viciile ascunse au fost descoperite după data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 122
Dispoziţiile art. 1.717 din Codul civil se aplică şi contractelor încheiate înainte de data intrării
în vigoare a Codului civil, în cazul în care comportamentul cumpărătorului care pricinuieşte
defecţiunea intervine după această dată.
ART. 123
(1) De la data intrării în vigoare a Codului civil, prevederile referitoare la dreptul de
preempţiune cuprinse în legile speciale aflate în vigoare la această dată se completează cu
dispoziţiile art. 1.730-1.740 din Codul civil.
(2) Pentru dreptul de preempţiune creat prin convenţie, dispoziţiile art. 1.730-1.740 din Codul
civil se aplică numai în situaţia în care convenţia a fost încheiată după intrarea în vigoare a
Codului civil.
(3) Dreptul de preempţiune prevăzut la alin. (1) şi (2) este supus dispoziţiilor art. 1.730-1.740
din Codul civil numai cu privire la contractele de vânzare încheiate după intrarea în vigoare a
Codului civil.
ART. 123^1
În vederea aplicării prevederilor art. 1.746 din Codul civil, numai vecinii care sunt proprietari
de fond forestier beneficiază de dreptul de preempţiune.
ART. 124
Pentru cesiunile de drepturi litigioase încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil îşi
păstrează aplicabilitatea dispoziţiile art. 1.402-1.404 din Codul civil din 1864.
ART. 125
Dacă legea nu prevede altfel, dispoziţiile art. 1.734 din Codul civil se aplică şi drepturilor de
preempţiune izvorâte din contracte încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 126
Contractul de report este supus legii în vigoare la data încheierii sale prin remiterea titlurilor
către reportat.
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ART. 127
Formalităţile pentru transferul titlurilor sau al valorilor mobiliare se îndeplinesc conform legii
în vigoare la data transferului, indiferent de legea care guvernează contractul de report.
ART. 128
Dispoziţiile art. 1.807 din Codul civil sunt aplicabile contractelor de sublocaţiune încheiate
după data intrării în vigoare a Codului civil, chiar şi în cazurile în care contractul de locaţiune s-a
încheiat anterior acestei date.
ART. 129
Dispoziţiile art. 1.810 din Codul civil sunt aplicabile în cazul tuturor contractelor de locaţiune
al căror termen se împlineşte după data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 130
Dacă formalităţile de opozabilitate nu au fost îndeplinite cu privire la un contract de locaţiune
în curs de executare la data intrării în vigoare a Codului civil şi bunul dat în locaţiune este
înstrăinat după această dată, contractul de locaţiune este opozabil dobânditorului numai dacă sunt
îndeplinite formalităţile prevăzute la art. 1.811 din Codul civil.
ART. 131
Dispoziţiile art. 1.823 din Codul civil se aplică şi contractelor de locaţiune în curs la data
intrării în vigoare a Codului civil, dacă lucrările adăugate sau autonome au fost efectuate după
această dată.
ART. 132
Dreptul de preferinţă al chiriaşului prevăzut la art. 1.828 din Codul civil se aplică pentru orice
contract de închiriere încheiat în legătură cu aceeaşi locuinţă sau cu o parte din aceasta:
a) după cel mult 3 luni de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai
mare de un an;
b) după cel mult o lună de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost
mai mare sau egală cu o lună;
c) după cel mult 3 zile de la încetarea contractului de închiriere, dacă durata acestuia a fost mai
mică de o lună.
ART. 133
Chiriaşul şi persoanele care locuiesc împreună cu acesta nu se pot prevala de dispoziţiile art.
1.831 şi 1.832 din Codul civil pentru a se opune evacuării silite întemeiate pe prevederile art.
1.809 alin. (2) sau alin. (3) ori pe cele ale art. 1.816 alin. (3) din Codul civil.
ART. 134
Dispoziţiile art. 1.834 din Codul civil se aplică şi contractelor aflate în curs de executare la
data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 135
(1) În cazurile prevăzute la art. 1.841-1.843 din Codul civil, dacă încheierea contractului de
asigurare pentru riscul pieirii fortuite a recoltei era obligatorie potrivit legii sau contractului de
arendare, indemnizaţia de asigurare se împarte între arendator şi arendaş, proporţional cu
suportarea de către aceştia a riscului pieirii fortuite a recoltei.
(2) În cazul necontractării asigurării potrivit legii sau contractului de arendare, partea obligată
să contracteze asigurarea răspunde faţă de cealaltă parte pentru prejudiciul astfel cauzat.
ART. 136
În aplicarea art. 1.845 din Codul civil, în cazul în care contractul nu prevede termenele şi
modalităţile de plată a chiriei, executarea silită a obligaţiei se face în termenele şi modalităţile
prevăzute de legislaţia aplicabilă.
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ART. 137
În aplicarea art. 1.885 alin. (1) din Codul civil, stipularea constituirii societăţii "pe durată
nelimitată" semnifică "pe durată nedeterminată", indiferent de data constituirii.
ART. 138
Societăţile reglementate de legi speciale continuă să fie supuse acestora.
ART. 139
(1) Societăţile civile constituite în temeiul Codului civil din 1864 se pot transforma în oricare
dintre formele de societate reglementate de Codul civil sau de alte legi, cu respectarea condiţiilor
prevăzute de acestea. Actele săvârşite de acestea anterior intrării în vigoare a Codului civil rămân
supuse legii în vigoare la data încheierii lor.
(2) Răspunderea asociaţilor, atât între ei, cât şi faţă de terţi, pentru actele şi faptele săvârşite
anterior transformării rămâne supusă legii în vigoare la data încheierii sau săvârşirii acestora.
ART. 140
Dispoziţiile actelor internaţionale ratificate de România în domeniul transporturilor prevalează
asupra dispoziţiilor Codului civil.
ART. 141
Răspunderea transportatorului şi a expeditorului este guvernată de legea în vigoare la data
producerii evenimentului care a cauzat prejudiciul, chiar dacă acesta a fost cunoscut de pasager,
expeditor sau destinatar, după caz, ulterior intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 142
Contractele de mandat încheiate înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, pentru care
părţile nu au prevăzut un termen, rămân supuse legii în vigoare la data încheierii lor.
ART. 143
Dispoziţiile art. 2.094 din Codul civil se aplică numai contractelor de agenţie încheiate sau al
căror termen a fost prelungit după data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 143^1
Dispoziţiile art. 2.010 alin. (3) din Codul civil se aplică şi în cazul stabilirii remuneraţiei
intermediarului, potrivit art. 2.097 din Codul civil, sau a remuneraţiei depozitarului, potrivit art.
2.106 din Codul civil.
ART. 144
Efectele contractului de cont bancar curent încheiat înainte de data intrării în vigoare a Codului
civil şi care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data
producerii lor.
ART. 145
Efectele contractului de facilitate de credit încheiat înainte de data intrării în vigoare a Codului
civil şi care s-a încheiat pe termen nedeterminat sunt guvernate de legea în vigoare la data
producerii lor.
ART. 146
Contractul de asigurare este supus legii în vigoare la data încheierii poliţei de asigurare, a
certificatului de asigurare ori a notei de acoperire, după caz.
ART. 147
Dispoziţiile art. 2.250 din Codul civil se aplică şi contractelor de rentă viageră încheiate înainte
de data intrării în vigoare a Codului civil, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată a ratelor de
rentă scadente după această dată.
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ART. 148
Dispoziţiile art. 2.252 alin. (2) din Codul civil nu împiedică aplicarea în cazul contractului de
rentă viageră a art. 1.271 din Codul civil în privinţa împrejurărilor survenite pe parcursul
executării contractului, care nu sunt determinate de durata vieţii persoanei până la decesul căreia
a fost constituită renta.
ART. 149
(1) Îndeplinirea unei obligaţii patrimoniale poate fi garantată de către debitor sau de către un
terţ prin constituirea unei garanţii personale ori a unei garanţii reale.
(2) De asemenea, obligaţiile pot fi garantate prin anumite privilegii, prevăzute de lege.
ART. 150
(1) Scrisorile de garanţie emise înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în
ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate şi efectele, regulilor aplicabile la data emiterii lor.
(2) Regresul va fi supus legii aplicabile obligaţiei principale.
ART. 151
(1) Dispoziţiile art. 2.324 alin. (4) din Codul civil se aplică în toate cazurile în care
profesionistul îşi operează diviziunea patrimoniului, dar numai cu privire la drepturile şi
obligaţiile născute după intrarea în vigoare a Codului civil.
(2) Creditorii prevăzuţi la art. 2.324 alin. (4) din Codul civil includ şi statul şi organele fiscale.
ART. 152
(1) Dispoziţiile art. 2.326 alin. (1) din Codul civil se aplică în cazurile în care creditorii trec la
executarea silită a creanţelor lor prin valorificarea bunurilor sesizabile ale debitorului.
(2) Dispoziţiile art. 2.326 alin. (2) din Codul civil se aplică în cazul în care mai mulţi creditori
deţinând ipoteci sau privilegii cu privire la acelaşi bun al debitorului trec la executarea silită a
creanţelor lor prin valorificarea respectivului bun.
ART. 153
Preferinţa acordată statului şi unităţilor administrativ-teritoriale pentru creanţele lor nu va fi
opozabilă terţilor înainte de momentul la care a fost făcută publică prin înregistrarea în registrele
de publicitate. O asemenea preferinţă va dobândi rang de prioritate de la momentul la care
preferinţa a fost făcută publică.
ART. 154
(1) Obligaţia consemnării sumelor prevăzute la art. 2.331 din Codul civil revine persoanei
obligate să le plătească.
(2) În momentul efectuării plăţii sumelor menţionate la alin. (1), plătitorul va preciza instituţiei
financiare la care a deschis contul faptul că sumele plătite sunt afectate de o sarcină şi că titularul
contului nu poate dispune de ele fără acordul creditorilor.
(3) În cazul omisiunii respectării procedurii de deschidere a contului şi de oferire a
instrucţiunilor necesare instituţiei financiare la care se deschide contul, plătitorul va răspunde
pentru prejudiciul pricinuit creditorilor.
ART. 155
(1) Constituirea, conţinutul şi opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispoziţiilor legii în
vigoare la data când s-au născut.
(2) Formalităţile de publicitate pentru opozabilitate faţă de terţi a privilegiilor sunt guvernate
de dispoziţiile legii în vigoare la data efectuării acestora.
(3) Privilegiile pentru care formalităţile de publicitate au fost efectuate înainte de intrarea în
vigoare a Codului civil îşi păstrează rangul de prioritate dobândit conform legii în vigoare la
momentul realizării acestora.
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ART. 156
Dispoziţiile art. 2.335 din Codul civil nu se aplică şi creditorilor ipotecari a căror ipotecă a fost
perfectată anterior înregistrării privilegiului.
ART. 157
Dispoziţiile art. 2.342 din Codul civil se aplică numai privilegiilor speciale.
ART. 158
În cazul cesiunii de creanţă încheiate în scop de garanţie, dispoziţiile privind executarea din
titlul XI al cărţii a V-a a Codului civil vizează numai executarea drepturilor cesionarului cu
privire la transferul creanţei cedate, iar nu drepturile cesionarului asupra debitorului cedat.
ART. 159
În cazul în care mai multe bunuri care se unesc prin accesiune fac obiectul mai multor ipoteci,
titularul oricăreia dintre ipoteci poate pretinde separarea bunurilor în condiţiile art. 600 din Codul
civil.
ART. 160
(1) În cazul ipotecii asupra unei universalităţi de bunuri, în momentul în care un bun părăseşte
universalitatea, acesta nu mai este grevat de ipotecă.
(2) Dispoziţiile art. 1.562-1.565 din Codul civil rămân aplicabile.
ART. 161
În exercitarea dreptului său de urmărire, creditorul ipotecar va trebui să ţină seama de ipotecile
mobiliare privilegiate reglementate de art. 2.425 şi 2.426 din Codul civil, chiar dacă acestea au
fost constituite sau înscrise după înscrierea ipotecii sale.
ART. 160^1
Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, referirea din
cuprinsul art. 2.383 din Codul civil la "notarea începerii urmăririi silite" se va înţelege ca fiind
făcută la "notarea somaţiei de plată".
ART. 162
Răspunderea celui ce dobândeşte un bun ipotecat în condiţiile art. 2.361 din Codul civil
priveşte numai datoriile ipotecare care grevează bunul în cauză.
ART. 163
În cazul în care ipoteca este constituită de un terţ, acesta va avea drepturile şi obligaţiile unui
debitor ipotecar, fără a fi supus regimului juridic al garanţiilor personale.
ART. 164
(1) Ipoteca mobiliară poate fi constituită în favoarea creditorului obligaţiei ipotecare sau a unui
terţ desemnat de către acesta.
(2) Atunci când beneficiarul ipotecii mobiliare este un terţ, el va exercita drepturile creditorului
ipotecar şi va fi ţinut de obligaţiile acestuia.
(3) Ipoteca mobiliară convenţională poate fi constituită în favoarea unui singur beneficiar sau a
mai multor beneficiari simultan.
(4) Atunci când sunt mai mulţi beneficiari ai aceleiaşi ipoteci mobiliare, ei vor primi acelaşi
rang, fie prin înregistrarea simultană a ipotecii mobiliare în registrele de publicitate, fie prin
desemnarea unui agent.
(5) Agentul va putea să exercite toate drepturile creditorilor ipotecari care l-au desemnat. El va
putea singur să asigure perfectarea ipotecii mobiliare şi menţinerea sau modificarea înregistrării
acesteia.
(6) Agentul va răspunde faţă de beneficiarii ipotecii mobiliare pentru actele întreprinse.
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ART. 165
(1) În cazul în care debitorul ipotecar contractează o nouă datorie către creditorul ipotecar,
ipoteca constituită pentru vechea datorie poate fi menţinută de către creditorul ipotecar pentru
garantarea noii datorii.
(2) Ipoteca menţinută va dobândi rangul dat de momentul înscrierii menţiunii de menţinere.
(3) Dispoziţiile art. 2.372 din Codul civil nu sunt aplicabile în cazul menţinerii ipotecii.
ART. 166
(1) În cazul în care bunul ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuată în
aşa mod încât a devenit inferioară valorii obligaţiei ipotecare, creditorul ipotecar nu poate cere
debitorului să constituie o nouă ipotecă pentru garantarea aceleiaşi obligaţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care, din culpa debitorului, bunul
ipotecat a fost distrus, deteriorat ori valoarea sa a fost diminuată în aşa mod încât a devenit
inferioară valorii creanţei ipotecare, creditorul ipotecar poate cere debitorului să constituie o nouă
ipotecă pentru garantarea aceleiaşi obligaţii, dacă bunul nu era asigurat.
ART. 167
Actele de dispoziţie cu privire la bunul ipotecat, încheiate în condiţiile art. 2.393 din Codul
civil, sunt anulabile la cererea creditorului ipotecar numai atunci când produsele bunului ipotecat
nu pot fi urmărite de către creditorul ipotecar cu acelaşi rang ca şi ipoteca iniţială. Cu toate
acestea, creditorul ipotecar nu poate obţine anularea acestor acte în cazul în care le-a aprobat
expres sau tacit.
ART. 168
Ipotecile imobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil sunt supuse, în
ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor.
ART. 169
Prin "ipoteci imobiliare" în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate
garanţiile reale imobiliare, indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
ART. 170
Ipotecile mobiliare constituite înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi supuse,
în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii lor.
ART. 171
Prin "ipoteci mobiliare" în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate
garanţiile reale mobiliare care nu necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei,
indiferent de momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
ART. 172
În cazul înstrăinării bunului ipotecat, în condiţiile art. 2.393 din Codul civil, în lipsă de
dispoziţie contrară în contractul de ipotecă, debitorul ipotecar va depune preţul într-un cont
bancar distinct şi îl va informa pe creditorul ipotecar cu privire la acesta. Creditorul ipotecar are
dreptul să solicite informaţii de la banca deponentă cu privire la operaţiunile realizate de
debitorul ipotecar asupra sumelor depuse în acest cont.
ART. 173
În aplicarea prevederilor art. 2.396 alin. (3) din Codul civil, dacă prin constituirea noii garanţii
este afectat rangul ipotecii existente, creditorul ipotecar trebuie să îşi exprime acordul cu privire
la constituirea noii garanţii.
ART. 174
Portofoliul de creanţe reprezintă o universalitate de creanţe în sensul prevederilor art. 2.398 din
Codul civil.
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ART. 175
Pentru opozabilitate, ipoteca unei creanţe garantate cu ipotecă imobiliară se înscrie în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare şi se notează în cartea funciară, potrivit prevederilor art.
902 alin. (2) pct. 15 din Codul civil.
ART. 176
Dispoziţiile art. 2.410 alin. (2) lit. c) din Codul civil se aplică şi în cazurile în care creditorul
ipotecar devine cotitular al contului.
ART. 177
(1) Avizele de garanţie înscrise în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare anterior
intrării în vigoare a Codului civil continuă să îşi producă efectele.
(2) După intrarea în vigoare a Codului civil şi până la adoptarea reglementărilor de organizare
şi funcţionare a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, înscrierea ipotecilor mobiliare şi
a operaţiunilor asimilate acestora se realizează prin folosirea formularelor existente, în mod
corespunzător.
ART. 178
Dispoziţiile art. 2.426 din Codul civil nu se aplică ipotecilor constituite înainte de data intrării
în vigoare a Codului civil.
ART. 178^1
În sensul art. 2.428 alin. (2) lit. f) din Codul civil, ipoteca se va radia din cartea funciară şi în
baza unei declaraţii scrise a creditorului ipotecar. În cazul în care mai mulţi creditori sunt
beneficiarii unei ipoteci cu privire la bunul în cauză, declaraţia de radiere nu va aduce atingere
drepturilor celorlalţi creditori ipotecari. Declaraţia de radiere se poate face sub forma unui înscris
autentic notarial.
ART. 179
În sensul prevederilor art. 2.440 alin. (2) din Codul civil, simpla invocare a posibilităţii de
executare silită şi a efectelor neîndeplinirii obligaţiei nu constituie constrângere.
ART. 180
Dovada dreptului de a prelua bunul în sensul art. 2.441 alin. (1) din Codul civil se face cu
prezentarea unei copii a contractului de ipotecă mobiliară perfectat în condiţiile legii şi a unei
copii a avizului de ipotecă eliberat de arhivă în condiţiile legii.
ART. 181
În orice moment după neîndeplinirea de către debitor a obligaţiei ipotecare şi fără a fi necesar
să se încerce înainte intrarea în posesie prin mijloace proprii, creditorul poate apela la procedura
preluării silite a bunului reglementată de art. 2.442 din Codul civil.
ART. 181^1
(1) Încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art.
2.445 din Codul civil este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul
sau, după caz, sediul creditorul.
(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei
care a încuviinţat vânzarea bunului mobil ipotecat.
(3) Numirea administratorului bunului mobil ipotecat prevăzută la art. 2.468 şi 2.469 din Codul
civil, precum şi opoziţia la preluarea bunului mobil în vederea administrării sunt de competenţa
judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul.
ART. 182
În sensul art. 2.451 lit. c) din Codul civil, notificarea vânzării va preciza capitalul creanţei
ipotecare şi va menţiona, în mod generic, că la acesta se adaugă accesoriile.
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ART. 183
În cadrul cheltuielilor rezonabile făcute de creditor cu preluarea bunului ipotecat se includ şi
despăgubirile pe care acesta le datorează conform art. 2.437 alin. (2) şi art. 2.443 alin. (3) din
Codul civil.
ART. 184
În cazul în care creditorul a preluat bunul ipotecat în contul creanţei, creanţa ipotecară se
stinge, iar creditorul nu mai poate exercita nicio acţiune personală şi nici nu îl mai poate urmări
pe debitor, chiar dacă valoarea bunului preluat nu acoperă integral creanţa ipotecară.
ART. 185
Dispoziţiile art. 2.465 din Codul civil se aplică numai în situaţiile în care creditorul ipotecar nu
şi-a exercitat drepturile conferite de art. 2.400-2.405 din Codul civil.
ART. 186
Prin "gaj" în sensul titlului XI al cărţii a V-a a Codului civil se desemnează toate garanţiile
reale mobiliare care necesită deposedarea debitorului de bunul afectat garanţiei, indiferent de
momentul şi de temeiul juridic al constituirii lor.
ART. 187
(1) Gajul constituit înainte de data intrării în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce
priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data constituirii sale.
(2) Gajul pentru care formalităţile de deposedare sau de înregistrare au fost îndeplinite înainte
de data intrării în vigoare a Codului civil şi pentru care condiţia deposedării nu s-a pierdut până la
data intrării în vigoare a Codului civil este supus, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţă,
opozabilitatea şi efectele faţă de terţi, dispoziţiilor legale existente la data deposedării debitorului
sau la data înregistrării gajului.
(3) Executarea silită a gajului începută înainte de data intrării în vigoare a Codului civil va fi
continuată în conformitate cu dispoziţiile legale existente la data începerii executării.
ART. 188
În sensul prevederilor art. 2.482 alin. (2) din Codul civil, deţinerea se poate realiza şi prin
intermediul controlului unic sau comun al unei casete de valori în care se află depozitate sumele
de bani.
ART. 189
(1) Drepturile de retenţie exercitate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi
supuse, în ceea ce priveşte condiţiile de valabilitate, dispoziţiilor legale existente la data
exercitării lor.
(2) Drepturile de retenţie înregistrate înainte de data intrării în vigoare a Codului civil vor fi
supuse, în ceea ce priveşte ordinea de preferinţă, opozabilitatea şi efectele faţă de terţi,
dispoziţiilor legale existente la data înregistrării lor.
SECŢIUNEA a 2-a
Modificarea şi completarea unor dispoziţii ale cărţii a V-a "Despre obligaţii" a Codului
civil
ART. 190
Cartea a V-a "Despre obligaţii" a Codului civil se modifică şi se completează după cum
urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate -
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SECŢIUNEA a 3-a
Modificarea şi completarea unor legi speciale
ART. 191
Legea notarilor publici şi activităţii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 192
Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 193
Alineatul (3) al articolului 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 11 noiembrie 1999, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 194
Alineatul (7) al articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind
transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 septembrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 195
Alineatul (1) al articolului 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind
protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 196
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 197
Ordonanţa Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligaţii băneşti,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 356/2002, se modifică şi se completează după cum urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate ART. 198
Litera c) a alineatului (2) al articolului 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
- se regăsesc în textul legii modificate –
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ART. 200
Alineatul (2) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de
garanţie financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 ianuarie
2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
- se regăsesc în textul legii modificate CAP. VIII
Dispoziţii cu privire la cartea a VI-a "Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul
termenelor" a Codului civil
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a VI-a "Despre prescripţia
extinctivă, decăderea şi calculul termenelor" a Codului civil
ART. 201
Prescripţiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân
supuse dispoziţiilor legale care le-au instituit.
ART. 202
Dispoziţiile art. 2.515 din Codul civil nu validează convenţiile având ca obiect modificarea
regimului legal al prescripţiei încheiate anterior intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 203
Dispoziţiile art. 2.532 pct. 6 şi 7 din Codul civil privitoare la suspendarea cursului prescripţiei
se aplică şi în cazul prescripţiilor începute înainte de intrarea în vigoare a Codului civil, dacă
împrejurările care atrag suspendarea s-au produs după această din urmă dată.
ART. 204
Dispoziţiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil se aplică şi în cazul cererii de
chemare în judecată sau de arbitrare introduse după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 205
Dispoziţiile art. 2.548 alin. (1) şi (2) din Codul civil se aplică numai termenelor de decădere
care au început să curgă după intrarea în vigoare a Codului civil.
ART. 205^1
Dispoziţiile art. 2.539 alin. (2) teza a II-a din Codul civil sunt aplicabile inclusiv în cazul în
care prin hotărârea rămasă definitivă s-a luat act de renunţarea la judecată ori s-a constatat
perimarea.
ART. 205^2
Dispoziţiile art. 2.556 se aplică în cazul în care înscrisurile au fost predate prin scrisoare
recomandată la oficiul poştal sau telegrafic ori la un serviciu de curierat rapid sau la un serviciu
specializat de comunicare, înfiinţate potrivit legii.
SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii de modificare şi completare a cărţii a VI-a "Despre prescripţia extinctivă,
decăderea şi calculul termenelor" a Codului civil
ART. 206
Cartea a VI-a "Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul termenelor" a Codului civil
se modifică şi se completează după cum urmează:
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- se regăsesc în textul legii modificate CAP. IX
Dispoziţii cu privire la cartea a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului
civil şi cu privire la unele legi
SECŢIUNEA 1
Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a VII-a "Dispoziţii de drept
internaţional privat" a Codului civil
ART. 207
(1) Dispoziţiile cărţii a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil se aplică
numai în cauzele deduse instanţei judecătoreşti sau autorităţii competente după data intrării în
vigoare a Codului civil, având ca obiect raporturi juridice cu elemente de extraneitate, indiferent
de data şi locul încheierii actelor ori producerii sau săvârşirii faptelor generatoare ale
respectivelor raporturi juridice.
(2) În cazul raporturilor de drept internaţional privat stabilite anterior intrării în vigoare a
Codului civil, competenţa legii determinate potrivit alin. (1) poate fi înlăturată dacă aplicarea sa
conduce la consecinţe vădit injuste.
(3) În cauzele privind raporturi cu elemente de extraneitate aflate pe rolul instanţelor
judecătoreşti sau al autorităţilor competente, legea aplicabilă se determină conform normelor de
drept internaţional privat aplicabile până la data intrării în vigoare a Codului civil.
(4) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător ori de câte ori ar interveni o
modificare a regulilor de drept internaţional privat stabilite în cartea a VII-a a Codului civil.
ART. 208
(1) Când dreptul substanţial aplicabil unor raporturi cu elemente de extraneitate, desemnat de
părţi sau, după caz, de autorul actului unilateral, conform dispoziţiilor cărţii a VII-a a Codului
civil, a cunoscut modificări până la data aplicării sale, se aplică normele pertinente ale acestuia în
vigoare la data desemnării, în lipsă de prevederi contrare în cartea a VII-a a Codului civil.
(2) Dacă în dreptul străin stabilit conform regulilor cărţii a VII-a a Codului civil ca fiind
dreptul aplicabil în cauză a avut loc o tranziţie legislativă, normele de drept substanţial aplicabile
în cauză se determină potrivit regulilor de drept tranzitoriu prevăzute în acest sistem de drept.
(3) În cazurile de acceptare a retrimiterii, în condiţiile prevăzute la art. 2.559 din Codul civil,
regula de drept internaţional privat străină este luată în considerare în forma şi conţinutul
existente la momentul identificării dreptului străin aplicabil.
ART. 209
Dispoziţiile art. 34 şi 35 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de
drept internaţional privat, cu completările ulterioare, sunt aplicabile până la data începerii
aplicării Regulamentului (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, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 10
ianuarie 2009, respectiv a începerii aplicării în Uniunea Europeană a Protocolului de la Haga din
2007 privind legea aplicabilă obligaţiilor alimentare.
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SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii de modificare a cărţii a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a
Codului civil
ART. 210
Cartea a VII-a "Dispoziţii de drept internaţional privat" a Codului civil se modifică după cum
urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate –
CAP. X
Dispoziţii finale
ART. 211
În sensul Codului civil, precum şi al legislaţiei civile în vigoare, prin expresiile alienaţie
mintală sau debilitate mintală se înţelege o boală psihică ori un handicap psihic ce determină
incompetenţa psihică a persoanei de a acţiona critic şi predictiv privind consecinţele socialjuridice care pot decurge din exercitarea drepturilor şi obligaţiilor civile.
ART. 212
(1) Cu excepţia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul Codului civil termenul "necorporal" se
înlocuieşte cu termenul "incorporal".
(2) În cuprinsul art. 44, art. 144 alin. (3), art. 146 alin. (4), art. 172, art. 211 alin. (2), art. 316
alin. (2), art. 386 alin. (1), art. 689 alin. (3), art. 990 alin. (1) şi art. 991 din Codul civil, expresia
"lovite de nulitate relativă" se înlocuieşte cu termenul "anulabile".
(3) În cuprinsul art. 215 alin. (1), art. 299, 300, art. 347 alin. (1), art. 1.064 alin. (2), art. 1.248
alin. (4), art. 1.251 şi 1.252 din Codul civil, expresia "lovit/lovită de nulitate relativă" se
înlocuieşte cu termenul "anulabil/anulabilă", după caz.
(4) În cuprinsul Codului civil, precum şi în cuprinsul celorlalte acte normative în vigoare,
sintagmele "persoane juridice fără/cu scop patrimonial", "fără scop patrimonial" şi "cu scop
patrimonial" se înlocuiesc cu sintagmele "persoane juridice fără/cu scop lucrativ", "fără scop
lucrativ" şi, respectiv, "cu scop lucrativ".
(5) În cuprinsul Codului civil, termenul "comunitar"/"comunitare" se înlocuieşte cu termenul
"Uniunii Europene".
(6) În cuprinsul Codului civil, termenul "bancă" şi expresiile "instituţie bancară" şi "societate
bancară" se înlocuiesc cu expresia "instituţie de credit".
(7) În cuprinsul art. 1.186 alin. (2), art. 1.191 alin. (1), art. 1.196 alin. (2), art. 1.200 alin. (2),
art. 1.240 alin. (2), art. 1.266 alin. (2), art. 1.494 alin. (1), art. 1.495 alin. (1) şi art. 2.014 alin. (2)
din Codul civil, expresia "practicile stabilite între părţi" se înlocuieşte cu expresia "practicile
statornicite între părţi".
(8) În tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea
activităţii practicienilor în insolvenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
254/2007, cu modificările şi completările ulterioare, expresia "societate civilă profesională" se
înlocuieşte cu expresia "societate profesională".
ART. 213
La data intrării în vigoare a Codului civil, termenii şi expresiile din legislaţia civilă şi
comercială în vigoare se înlocuiesc cu termenii şi expresiile corespondente din Codul civil.
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ART. 214
(1) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României,
Partea I, Guvernul va îndeplini procedurile constituţionale necesare adoptării următoarelor
proiecte de acte normative:
a) proiectul privind reproducerea umană asistată medical cu terţ donator;
b) proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
civilă, republicată, cu modificările ulterioare;
c) proiectul pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, în vederea reglementării tratamentului fiscal al fiduciei;
d) proiectul privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale
Mobiliare;
e) proiectele oricăror alte acte normative a căror adoptare este necesară în vederea intrării în
vigoare sau a aplicării Codului civil.
(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actelor normative prevăzute la alin. (1) lit.
c) şi d), Guvernul va adopta, prin hotărâre, norme referitoare la înregistrarea contractului de
fiducie şi a modificărilor sale la organele competente prevăzute la art. 780 alin. (1) şi (2) din
Codul civil, precum şi norme referitoare la avizul de fiducie şi la înscrierea acesteia în Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se aprobă, prin ordin al ministrului justiţiei, normele
metodologice privind organizarea şi funcţionarea Registrului naţional notarial al regimurilor
matrimoniale, precum şi procedura de înscriere şi consultare a acestuia.
ART. 215
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
- se regăsesc în textul legii modificate –
ART. 216
În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea
I, Banca Naţională a României şi Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare vor emite norme
comune referitoare la plasamentele prezumate a fi sigure, conform art. 831 din Codul civil.
ART. 217
În vederea aplicării dispoziţiilor art. 2.323-2.479 din Codul civil, în termen de 4 luni de la data
publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Comisia Naţională a Valorilor
Mobiliare va modifica dispoziţiile titlului VI cap. 3 secţiunea a 3-a din Codul S.C. Depozitarul
Central S.A., aprobat prin Decizia nr. 1.407 din 20 iunie 2006, cu modificările şi completările
ulterioare, în sensul de a permite transferul instrumentelor financiare ipotecate şi constituirea
unor ipoteci de rang subsecvent fără acordul constituitorului ipotecii de rang preferat. Decizia
Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, având ca anexă Codul S.C. Depozitarul Central S.A.,
se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 218
În termen de 4 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea
I, legile, inclusiv Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, precum şi ordonanţele de urgenţă ale
Guvernului şi ordonanţele Guvernului modificate şi/sau completate prin prezenta lege vor fi
republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
ART. 219
Codul de procedură civilă, republicat în Monitorul Oficial nr. 45 din 24 februarie 1948, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
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- se regăsesc în textul legii modificate –
ART. 220
(1) Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 511 din 24 iulie 2009, intră în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
(2) Actele normative prevăzute la art. 214 şi 216-218 intră în vigoare la data intrării în vigoare
a Codului civil.
ART. 221
Prezenta lege intră în vigoare la data prevăzută la art. 220 alin. (1), cu excepţia art. 214, 216218, 224, art. 225 alin. (1) şi (2), art. 226 şi 228, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării
prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 222
Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010, referirea din cuprinsul Codului civil sau al
prezentei legi la hotărârea definitivă se va înţelege ca fiind făcută la hotărârea irevocabilă.
ART. 223
Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, procesele şi cererile în materie civilă sau
comercială în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil se soluţionează de
către instanţele legal învestite, în conformitate cu dispoziţiile legale, materiale şi procedurale în
vigoare la data când acestea au fost pornite.
ART. 224
(1) Până la intrarea în vigoare a Codului civil, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală şi
Secţia comercială ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se reorganizează ca Secţia I civilă şi
Secţia a II-a civilă.
(2) Dispoziţiile art. 19 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile în mod corespunzător.
ART. 225
(1) Secţiile comerciale existente la data intrării în vigoare a Codului civil în cadrul tribunalelor
şi curţilor de apel se vor reorganiza ca secţii civile ori, după caz, vor fi unificate cu secţiile civile
existente, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de
conducere al instanţei.
(2) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va produce efectele
de la data intrării în vigoare a Codului civil.
(3) Cauzele civile şi comerciale aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a Codului
civil vor continua să fie soluţionate de aceleaşi complete de judecată, cu respectarea principiului
continuităţii. În caz de trimitere spre rejudecare, cauza va fi repartizată conform normelor de
organizare judiciară în vigoare la data înregistrării cauzei la instanţa de trimitere.
ART. 226
(1) Prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea colegiului de conducere
al instanţei, în raport cu numărul cauzelor, se pot înfiinţa, în cadrul secţiilor civile, complete
specializate pentru soluţionarea anumitor categorii de litigii, în considerarea obiectului sau naturii
acestora, precum:
a) cererile în materie de insolvenţă, concordat preventiv şi mandat ad hoc;
b) cererile în materia societăţilor comerciale şi a altor societăţi, cu sau fără personalitate
juridică, precum şi în materia registrului comerţului;
c) cererile care privesc restrângerea, împiedicarea ori denaturarea concurenţei;
d) cererile privind titlurile de valoare şi alte instrumente financiare.
(2) La înfiinţarea completelor specializate potrivit alin. (1) se va ţine seama de următoarele
criterii:
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a) asigurarea unui volum de activitate echilibrat între judecătorii secţiei;
b) specializarea judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora;
c) respectarea principiului repartizării aleatorii.
(3) Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prevăzută la alin. (1) îşi va produce efectele
de la data intrării în vigoare a Codului civil.
ART. 227
Dacă legea specială prevede că anumite cauze sunt de competenţa tribunalelor comerciale ori,
după caz, de competenţa secţiilor comerciale ale tribunalelor sau curţilor de apel, după intrarea în
vigoare a Codului civil, competenţa de judecată revine tribunalelor specializate sau, după caz,
secţiilor civile ale tribunalelor, reorganizate potrivit art. 228, respectiv secţiilor civile
reorganizate conform art. 225.
ART. 228
(1) Până la data intrării în vigoare a Codului civil, tribunalele comerciale Argeş, Cluj şi Mureş
se reorganizează ca tribunale specializate sau, după caz, ca secţii civile în cadrul tribunalelor
Argeş, Cluj şi Mureş, în condiţiile art. 226.
(2) La stabilirea cauzelor de competenţa tribunalelor specializate sau, după caz, a secţiilor
civile reorganizate potrivit alin. (1) se va ţine seama de numărul şi natura cauzelor, de
specializarea judecătorilor, de necesitatea valorificării experienţei profesionale a acestora, precum
şi de volumul de activitate al instanţei.
ART. 229
(1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă şi de familie se stabilesc prin
legea privind organizarea judiciară.
(2) Până la reglementarea prin lege a organizării şi funcţionării instanţei de tutelă:
a) atribuţiile acesteia, prevăzute de Codul civil, sunt îndeplinite de instanţele, secţiile sau, după
caz, completele specializate pentru minori şi familie;
b) raportul de anchetă psihosocială prevăzut de Codul civil este efectuat de autoritatea tutelară,
cu excepţia anchetei prevăzute la art. 508 alin. (2), care se efectuează de direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului;
c) autorităţile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului, respectiv a
persoanei fizice continuă să exercite atribuţiile prevăzute de reglementările în vigoare la data
intrării în vigoare a Codului civil, cu excepţia celor date în competenţa instanţei de tutelă.
(3) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), atribuţiile instanţei de
tutelă referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau, după caz, cu privire la
supravegherea modului în care tutorele administrează bunurile minorului revin autorităţii tutelare.
alin. (1), măsura plasamentului, a plasamentului în regim de urgenţă şi a supravegherii
specializate se stabilesc şi se monitorizează potrivit art. 58-70 din Legea nr. 272/2004 privind
protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare.
(3^2) Până la intrarea în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului
special care îl asistă sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea
procedurii succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în
acest din urmă caz nefiind necesară validarea sau confirmarea de către instanţă.
(4) Cererile în curs de soluţionare la data intrării în vigoare a Codului civil rămân să fie
soluţionate de instanţele judecătoreşti sau, după caz, de autorităţile administrative competente
potrivit legii în vigoare la data sesizării lor.
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ART. 229^1
(1) Dacă legea nu prevede altfel, cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de Codul civil
în competenţa instanţei de tutelă şi de familie se soluţionează de instanţa în a cărei circumscripţie
teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită.
(2) În cazul cererilor privind autorizarea de către instanţa de tutelă şi de familie a încheierii
unor acte juridice, când actul juridic a cărui autorizare se solicită priveşte un imobil, este de
asemenea competentă şi instanţa în a cărei circumscripţie teritorială este situat imobilul. În acest
caz, instanţa de tutelă care a pronunţat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia
instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit.
ART. 229^2
(1) Registrele naţionale notariale vor fi deschise, ţinute şi administrate exclusiv de Uniunea
Naţională a Notarilor Publici.
(2) Deschiderea, conţinutul, administrarea şi operarea registrelor notariale se stabilesc prin
Legea nr. 36/1995, republicată.
ART. 230
La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă:
a) Codicele civil (sau Codul civil din 1864), publicat în Monitorul Oficial nr. 271 din 4
decembrie 1864, nr. 7 din 12 ianuarie 1865, nr. 8 din 13 ianuarie 1865, nr. 8 din 14 ianuarie 1865,
nr. 11 din 16 ianuarie 1865, nr. 13 din 19 ianuarie 1865, cu modificările şi completările
ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1169-1174 şi 1176-1206, care se abrogă la data intrării în
vigoare a Legii nr. 134/2010;
b) Legea nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oricare contracte şi pentru adaosul
unui alineat la art. 1.089 din Codul civil, publicată în Monitorul Oficial nr. 40 din 20 februarie
1879;
c) Codicele de comerţ din 1887, publicat în Monitorul Oficial nr. 31 din 10 mai 1887, cu
excepţia dispoziţiilor art. 46-55, 57, 58 şi 907-935, aplicabile în continuare în raporturile dintre
profesionişti, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010, a cărţii a II-a "Despre
comerţul maritim şi despre navigaţie", precum şi a dispoziţiilor art. 948, 953, art. 954 alin. (1) şi
art. 955, care se abrogă la data intrării în vigoare a Codului maritim;
d) Decretul nr. 2.142/1930 pentru promulgarea Legii privind funcţionarea cărţilor funduare
centrale pentru căile ferate şi canaluri nr. 148/1930, publicat în Monitorul Oficial nr. 127 din 12
iunie 1930;
e) Legea nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de consignaţie, publicată în
Monitorul Oficial nr. 173 din 30 iulie 1934;
f) art. 17 şi art. 19-28 din Legea nr. 153/1937 privind magazinele generale şi warantarea
mărfurilor şi cerealelor (Dockuri şi silozuri), publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 81 din 7
aprilie 1937;
g) Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiunilor privitoare la cărţile funciare,
publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 95 din 27 aprilie 1938, cu modificările ulterioare;
h) Codul civil Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 206 din 6 septembrie 1940, cu
modificările ulterioare;
i) Codul comercial Carol al II-lea, republicat în Monitorul Oficial nr. 194 din 23 august 1940,
cu modificările şi completările ulterioare;
j) Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, publicată în
Monitorul Oficial nr. 133 din 10 iunie 1944;
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k) Legea nr. 163/1946 pentru înlocuirea provizorie cu cărţi de evidenţă funciară a cărţilor
funciare distruse, sustrase sau pierdute, publicată în Monitorul Oficial nr. 62 din 14 martie 1946,
cu modificările ulterioare;
l) Legea nr. 242/1947 pentru transformarea cărţilor funciare provizorii din Vechiul Regat în
cărţi de publicitate funciară, publicată în Monitorul Oficial nr. 157 din 12 iulie 1947, cu
modificările ulterioare;
m) Legea nr. 4/1953 privind Codul familiei, republicată în Buletinul Oficial nr. 13 din 18
aprilie 1956, cu modificările şi completările ulterioare;
n) Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul
Oficial nr. 8 din 30 ianuarie 1954, cu modificările şi completările ulterioare;
o) Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului Familiei şi a Decretului privitor la
persoanele fizice şi persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr. 9 din 31 ianuarie 1954,
cu excepţia art. 30-43, care se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010;
p) Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat în Buletinul Oficial nr. 11
din 15 iulie 1960;
q) art. 1-33 şi 36-147 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept
internaţional privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 1 octombrie
1992, cu completările ulterioare;
r) Legea arendării nr. 16/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din
7 aprilie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;
s) art. 21-33 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997;
ş) art. 7, 14 şi 15 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;
t) art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările următoare;
ţ) art. 9 alin. 8 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările ulterioare;
u) titlul VI "Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" al Legii nr. 99/1999 privind unele
măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare;
v) art. 12, 14-25, art. 32 alin. (2), art. 43 şi 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 8 aprilie 1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare; de la aceeaşi dată,
dispoziţiile art. 12 şi 14-25 nu se mai aplică nici contractelor de închiriere a locuinţei în curs de
executare;
w) Legea nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 581 din 6 august 2002;
x) art. 40 alin. (1), art. 41 şi 42 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie
2004, cu modificările ulterioare;
y) art. 1, 5-13, 16, art. 18 alin. (2) teza I, art. 56 alin. (1)-(4), art. 57, 59-63 şi 65 din Legea nr.
273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009;
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z) art. 90 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;
aa) titlul X "Circulaţia juridică a terenurilor" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;
bb) orice alte dispoziţii contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.

---------------------
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