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Abrevieri
CC – Codul civil din 1864 (in vigoare)
NCC - noul Cod civil
LPA – Legea de punere in aplicare a noului Cod civil
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NCC si LPA
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
(Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 24.07.2009)
• Conform articolului final (2664) din NCC, intra in vigoare la data stabilita
prin LPA
Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind
Codul civil (LPA)
(Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 409 din 10.06.2011)
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Structura NCC
Titlul preliminar: Despre legea civila (art. 1-24)
Cartea I: Despre persoane (art. 25-257)
Cartea a II-a: Despre familie (art. 258-534)
Cartea a III-a: Despre bunuri (art. 535-952)
Cartea a IV-a: Despre mostenire si liberalitati (art. 953-1163)
Cartea a V-a: Despre obligatii (art. 1164-2449)
Cartea a VI-a: Despre prescriptia extinctiva, decadere si calculul
termenelor (art. 2500-2556)
• Cartea a VII-a: Dispozitii de drept international privat (art. 2557-2663)
• Dispozitii finale (art. 2664)

•
•
•
•
•
•
•

Cartile contin:
titluri, capitole, sectiuni si subsectiuni
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Structura LPA
• 230 articole
• 10 capitole
I: Dispozitii generale
II: Dispozitii cu privire la Titlul preliminar al NCC si la unele legi
III–IX: Dispozitii cu privire la Cartile I-VII din NCC (cate un capitol
pentru fiecare din cele 7 carti)
X: Dispozitii finale
•

Capitolele II-IX contin, in principiu, cate 3 sectiuni:
1) Dispozitii tranzitorii si de punere in aplicare a cartii respective
2) Modificarea si completarea unor dispozitii din cartea respectiva a
NCC
3) Modificarea si completarea unor legi speciale avand legatura cu
cartea respectiva
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Categorii de masuri de punere in
aplicare a NCC
LPA cuprinde dispozitii:
“[…] avand ca principal obiect punerea de acord a legislatiei civile existente
cu prevederile acestuia, precum si solutionarea conflictului de legi
rezultand din intrarea in vigoare a Codului civil.” (art. 1 din LPA)
Categorii:
• Norme privid data intrarii in vigoare a NCC
• Norme privind data intrarii in vigoare a altor acte normative
• Norme de abrogare
• Norme de modificare si completare
• Norme de drept tranzitoriu
• Norme de aplicare propriu-zisa
Domenii:
• drept substantial
• drept procesual
• organizare
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Norme speciale
privind data intrarii in vigoare
• NCC si LPA intra in vigoare la 1 octombrie
2011 (conform art. 220 alin. (1) si art. 221 din LPA)
• Unele norme ale LPA au intrat in vigoare la 13
iunie 2011 (trei zile dupa data publicarii LPA):
art. 214, 216-218, 224, art. 225 alin. (1) si (2),
art. 226 si 228
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Articolul 214 din LPA
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.
[…]
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Articolul 216 din LPA
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.831 NCC - Sunt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite
periodic de Banca Naţională a României şi de Comisia Naţională a
Valorilor Mobiliare.]
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Articolul 1339 din Codul civil Quebec
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

1339. Investments in the following are presumed sound:
(1) titles of ownership in an immovable;
(2) bonds or other evidences of indebtedness issued or guaranteed by Québec, Canada or a province of
Canada, the United States of America or any of its member states, the International Bank for
Reconstruction and Development, a municipality or a school board in Canada, or a fabrique in Québec;
(3) bonds or other evidences of indebtedness issued by a legal person which operates a public service in
Canada and which is entitled to impose a tariff for such service;
(4) bonds or other evidences of indebtedness secured by an undertaking, towards a trustee, of Québec,
Canada or a province of Canada, to pay sufficient subsidies to meet the interest and the capital on the
maturity of each;
(5) bonds or other evidences of indebtedness of a company in the following cases:
(a) they are secured by a hypothec ranking first on an immovable, or by securities presumed to be sound
investments;
(b) they are secured by a hypothec ranking first on equipment and the company has regularly serviced
the interest on its borrowings during the last 10 financial years;
(c) they are issued by a company whose common or preferred shares are presumed sound investments;
…

Articolul 1339 din Codul civil Quebec
(continuare)
•

•
•
•

•

•

•

(6) bonds or other evidences of indebtedness issued by a loan society incorporated by a statute of Québec
or authorized to do business in Québec under the Loan and Investment Societies Act (chapter S-30),
provided it has been specially approved by the Government and its ordinary operations in Québec consist
in making loans to municipalities or school boards and to fabriques or loans secured by hypothec ranking
first on immovables situated in Québec;
(7) debts secured by hypothec on immovables in Québec:
(a) if payment of the capital and interest is guaranteed or secured by Québec, Canada or a province of
Canada;
(b) if the amount of the debt is not more than 80% of the value of the immovable property securing
payment of the debt after deduction of the other debts secured by the same immovable and ranking
equally with or before the debt;
(c) if the amount of the debt that exceeds 80% of the value of the immovable by which it is secured, after
deduction of the other debts secured by the same immovable and ranking equally with or before the
debt, is guaranteed or secured by Québec, Canada or a province of Canada, the Central Mortgage and
Housing Corporation, the Société d'habitation du Québec or a hypothec insurance policy issued by a
company holding a permit under the Act respecting insurance (chapter A-32);
(8) fully paid preferred shares issued by a company whose common shares are presumed sound
investments or which, during the last five financial years, has distributed the stipulated dividend on all its
preferred shares;
…

Articolul 1339 din Codul civil Quebec
(continuare)
•

•

(9) common shares issued by a company that for three years has been
meeting the timely disclosure requirements defined in the Securities Act
(chapter V-1.1) to such extent as they are listed by a stock exchange
recognized for that purpose by the Government on the recommendation
of the Autorité des marchés financiers, and when the market
capitalization of the company, not considering preferred shares or blocks
of shares of 10% or more, is higher than the amount so fixed by the
Government;
(10) securities of an investment fund or of a private trust, provided that
60% of its portfolio consists of investments presumed sound and that the
fund or trust has fulfilled in the last three years the continuous disclosure
requirements specified in the Securities Act.

Articolele 224 si 225 alin. (1) si (2)
•

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.
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Articolele 226 si 228
•

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:
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. 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.
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Norme de abrogare expresa
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 (supl.) din 12 ianuarie 1865, nr. 8 (supl.) din 13 ianuarie 1865, nr. 8
(supl.) din 14 ianuarie 1865, nr. 11 (supl.) din 16 ianuarie 1865, nr. 13 (supl.) din 19 ianuarie
1865, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. 1.169-1.206, care
se abrogă la data intrării în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
•
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 al României, Partea I, 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, precum şi a cărţii a II-a "Despre comerţul maritim şi despre navigaţie", 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;
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Norme de abrogare expresa
(continuare)
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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;
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Norme de abrogare expresa
(continuare)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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Norme de abrogare expresa
(continuare)
•

•

•
•
•

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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Norme de abrogare expresa
(continuare)
•

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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Norme de modificare si
completare
• Norme de modificare si completare a Legii nr.
287/2009 privind NCC
- prin Sectiunile 2 din Capitolele II-IX ale LPA
- prin unele “Dispozitii finale” din Capitolul X al LPA
• Norme de modificare si completare a unor legi
speciale
- prin Sectiunile 3 din Capitolele II-VII ale LPA
- prin unele “Dispozitii finale” din Capitolul X al LPA
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Norme de modificare si completare a
NCC prin Sectiunile 2
De exemplu, art. 1011 alin. (4) din NCC:
Varianta initiala: “Dacă sunt de valoare redusă, bunurile
mobile corporale pot fi donate prin dar manual. Darul
manual se încheie valabil prin acordul de voinţă al
părţilor însoţit de tradiţiunea bunului de la donator la
donatar. În aprecierea valorii reduse a bunurilor care
constituie obiectul darului manual se ţine seama de
starea materială a donatorului.”
Varianta modificata: “Bunurile mobile corporale, cu o
valoare de până la 25.000 lei, pot face obiectul unui dar
manual, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. Darul
manual se încheie valabil prin acordul de voinţe al
părţilor, însoţit de tradiţiunea bunului.”
21

Norme de modificare si completare a
NCC prin Sectiunile 2 (continuare)
De exemplu, art. 2281 din NCC:
Varianta initiala a denumirii marginale:
“Indatorirea de a da un fideiusor. Fideiusiunea poate fi
impusa de lege sau dispusa de instanta judecatoreasca.”
Varianta modificata:
“Fideiusiunea obligatorie. Fideiusiunea poate fi impusa de
lege sau dispusa de instanta judecatoreasca.”.”
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Norme de modificare si completare a NCC
prin “Dispozitii finale” ale LPA (continuare)
De exemplu, prin art. 212 din LPA:
“(1) Cu excepţia art. 535 din Codul civil, în cuprinsul Codului civil termenul
"necorporal" se înlocuieşte cu termenul "incorporal".
[…]
(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".
[…]”
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Norme de modificare si completare a unor
legi speciale prin Sectiunile 3
De exemplu art. 100 din LPA:
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 aşa cum urmează:
1. La articolul 113 alineatul (2), după litera f) se introduce o
nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
"g) la solicitarea notarului, în cadrul procedurii succesorale
notariale."
[…]
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Norme de modificare si completare a unor
legi speciale prin Sectiunile 3
(continuare)
Articolul 100 din LPA (continuare):
2. După articolul 117 se introduce un nou articol, articolul 1171,
cu următorul cuprins: "Art. 1171. - În vederea aplicării
prevederilor art. 1.049 din Codul civil, condiţiile de formă
necesare pentru valabilitatea dispoziţiilor testamentare
privind sumele de bani, valorile sau titlurile de valoare depuse
de clienţii instituţiilor de credit se vor stabili prin ordin al
ministrului justiţiei, după consultarea Băncii Naţionale a
României."
[Art. 1049 din NCC: “Testamentul sumelor si valorilor depozitate. Art.
1049.- Dispozitiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau
titlurile de valoare depuse la institutii specializate sunt valabile cu
respectarea conditiilor de forma prevazute de legile speciale aplicabile
acestor institutii.”]
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Norme de modificare si completare a unor legi
speciale prin “Dispozitii finale” din LPA
De exemplu, art. 213 din LPA:

“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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Norme de drept tranzitoriu
• Prin Capitolul I (“Dispozitii generale”) al
LPA
• Prin Sectiunile 1 din Capitolele II-IX ale
LPA
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Norme de drept tranzitoriu din
Capitolul I (“Dispozitii generale”) al
LPA
De exemplu, art. 3 al LPA:
”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.”
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Norme de drept tranzitoriu din
Sectiunile 1 ale LPA
De exemplu:
• Art. 24: “Dispoziţiile privind logodna sunt aplicabile numai în
cazul în care aceasta a fost încheiată după data intrării în
vigoare 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).”
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Norme de drept tranzitoriu din
Sectiunile 1 ale LPA (continuare)
• 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. 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.”

Norme de aplicare propriu-zisa
De exemplu:
• Art. 94 din LPA: “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. 216 din LPA: “ 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. “
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Norme de drept procesual civil
De exemplu, art. 219 pct. 21 din LPA:
“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:
21. La articolul 7201, alineatele 1 şi 11 se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
"În procesele şi cererile dintre profesionişti evaluabile în bani şi
derivate din raporturi contractuale, înainte de introducerea cererii
de chemare în judecată, reclamantul va încerca soluţionarea
litigiului fie prin mediere, fie prin conciliere directă cu cealaltă parte.
Termenul de prescripţie a dreptului la acţiune pentru dreptul litigios
supus medierii sau concilierii se suspendă pe durata acestei
proceduri, dar nu mai mult de 3 luni de la începerea ei."
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Norme de organizare
De exemplu, art. 215 din LPA:
“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:
1. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(2) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este organizată în
4 secţii - Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, Secţia penală şi
Secţia de contencios administrativ şi fiscal, 4 complete de 5
judecători şi Secţiile Unite, cu competenţă proprie."
[…]
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Norme de organizare (continuare)
2. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat,
alineatul (3), cu următorul cuprins:
"(3) La începutul fiecărui an, Colegiul de conducere al Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie, la propunerea preşedintelui sau a
vicepreşedintelui acesteia, poate aproba înfiinţarea de
complete specializate în cadrul secţiilor Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie, în funcţie de numărul şi natura cauzelor, de volumul
de activitate al fiecărei secţii, precum şi de specializarea
judecătorilor şi necesitatea valorificării experienţei
profesionale a acestora."
[…]
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Norme de organizare (continuare)
4. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"(2) În cadrul curţilor de apel funcţionează secţii sau, după caz,
complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze
cu minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi
fiscal, cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale,
societăţi comerciale, registrul comerţului, insolvenţă,
concurenţă neloială sau pentru alte materii, precum şi, în
raport cu natura şi numărul cauzelor, secţii maritime şi
fluviale."
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Norme de organizare (continuare)
5. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"(3) În cadrul tribunalelor funcţionează secţii sau,
după caz, complete specializate pentru cauze
civile, cauze penale, cauze cu minori şi de familie,
cauze de contencios administrativ şi fiscal, cauze
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale,
societăţi comerciale, registrul comerţului,
insolvenţă, concurenţă neloială sau pentru alte
materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul
cauzelor, secţii maritime şi fluviale."
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INTREBARI ?

• lucian.mihai@drept.unibuc.ro
• lucian.mihai@wolftheiss.com
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