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Intrarea în vigoare a noului Cod civil român (NCCR) la 01 octombrie 2011 constituie un 

adevărat eveniment şi un moment istoric în dezvoltarea dreptului şi a societăţii româneşti. 
Continuând o tradiţie de codificare legislativă multiseculară şi la 147 de ani de la adoptarea celui 
anterior, noua „constituţie civilă” a romanilor este chemată să răspundă nevoilor de modernizare 
juridică,integrare euroatlantică şi dezvoltare post-modernă ale ţării, într-o lume tot mai 
mondializată. Ea asimilează numeroase reglementări şi practici europene şi euroatlantice şi 
valorifică tradiţiile juridice româneşti de până acum, într-o sinteză în căutarea unei coerenţe şi 
logici proprii, de sistem.  

În acelaşi timp, ca element de continuitate şi civilizaţie, NCCR trebuie să afirme specificul 
juridic-social românesc, conexat deopotrivă dreptului Uniunii Europene şi celui internaţional, care 
tinde să devină mondial, într-o unitate prin diversitate. Şi, nu în ultimul rând, ca orice cod civil, şi 
al nostru retrasează arhitectura "ordinii publice civile", constituind "cheia de boltă" a sistemului 
juridic românesc. 

 
1.Tradiţiile 
Naşterea şi evoluţia dreptului românesc sunt părţi componente, inseparabile ale istoriei 

naţionale, iar procesul de codificare a regulilor sale se înscrie pe deplin unui asemenea context. 
Primele legiuiri de ansamblu, scrise în sens de coduri, a  căror existenţă nu poate fi contestată 
sunt Cartea românească de învăţătură (1646) a lui Vasile Lupu, pentru Moldova, şi Pravila cea 
Mare (Îndreptarea Legii) a lui Matei Basarab, din 1652, pentru Ţara Românească. Codul 
moldovean, mai bine întocmit, valorifica multe din regulile „obiceiului pământului” şi cuprindea în 
cele 104 capitole ale sale mai ales reglementări de drept agricol („pravile pentru plugari şi pentru 
alţi lucrători de pământ”) şi de drept penal. Regulile de drept civil sunt mai puţin numeroase şi se 
referă mai ales la familie şi căsătorie. Codul muntean conţinea în plus şi un consistent fascicul de 
rânduieli canonice. Marele lor merit rămâne acela de a fi unificat o serie de reguli cutumiare 
dispersate şi diferite local, care favorizau arbitrariul, impus dreptul scris, şi prin acesta facilitarea 
cunoaşterii şi a corectitudinii aplicării sale, iar prin adoptarea unor reglementări asemănătoare şi 
chiar identice, stimularea procesului de unificare legislativă. În orice caz, ambele pravile şi 
îndeosebi cea moldavă au fost percepute de contemporani şi ulterior în timp drept adevărate 
„coduri”. „Însă fiind acele obiceiuri, întrucât nu se sprijineau pe nimic scris, erau abătute de la 
înţelesul lor adevărat de către judecătorii corupţi şi duceau la nedreptate, - arăta în a sa Descriptio 
Moldavie, Dimitrie Cantemir -, de aceea Vasile Arnăutul, Domnitorul Moldovei, în veacul trecut, a 
poruncit ca să se adune la un loc toate rânduielile scrise şi nescrise, şi a alcătuit din ele un singur 
cod, care astăzi este călăuză pentru judecătorii Moldovei, ca să hotărască drept”. Odată cu 
instalarea domniilor fanariote, care aveau să fie caracterizate din plin prin dispreţul faţă de lege, 
corupţie şi arbitrariu cele două legiuiri par a cădea în desuetudine. Totuşi, sub influenţa vest-
europeană şi în cadrul eforturilor de modernizare socială, codificarea avea să cunoască noi 
impulsuri prin Pravilniceasca codică a lui Al. Ipsilanti (1780), Manualul juridic al lui Andronache 
Donici (1814) şi mai ales prin Codul Calimach (1817) în Moldova şi Legiuirea Caragea (1818) în 
Ţara Românească. 
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Codul moldovean, inspirat din Codul civil austriac de la 1811 şi legiuirea munteană, care 
valorifica mai ales legislaţia anterioară aveau să supravieţuiască, cu unele modificări şi completări, 
până la unificarea statală a celor două principate survenită în 1859, când, fiind considerate ca 
necorespunzătoare spre a îndeplini funcţia de cod civil al noului stat unificat român, s-a purces la 
elaborarea altuia nou. Astfel s-a declanşat procesul de codificare modernă a dreptului privat, ca 
parte inseparabilă a procesului general de reforme şi modernizare a statului şi societăţii 
româneşti. 

 
2.Procesul de codificare modernă: unificare, modernizare, integrare 
El se va exprima în mai multe etape distincte, în funcţie de raţiunile care au impus 

elaborarea şi adoptarea succesivelor coduri, iar existenţa, intrarea în vigoare şi aplicarea acestora 
au avut propriul lor destin. 

Primele două mari valuri de codificări moderne s-au circumscris deopotrivă exigenţelor 
dezvoltării generale şi imperativului unificării legislaţiilor în cadrul procesului de formare a statului 
naţional român şi sunt legate conjuctural de două mari personalităţi istorice: Domnitorul 
Alexandru Ioan Cuza şi, respectiv, regele Carol al II-lea, ale căror nume le-au împrumutat iniţial. 
Astfel, mai întâi sub impulsul cerinţei art.35 al Convenţiei de la Paris din 1858, în prima etapă a 
proiectului de constituire a statului unitar modern român sub forma Principatelor Unite, în urma 
unirii din 1859, legislaţiile din cele două principate au fost unificate şi modernizate, în spirit 
european, prin elaborarea, adoptarea şi intrarea în vigoare în 1865 a celor patru coduri majore: 
civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură penală. În consonanţă cu dezvoltarea 
economico-socială a ţării, adoptarea primului cod comercial modern (după modelul celui italian) 
avea să mai aştepte până în 1887. 

Al doilea val de codificare va surveni sub impactul nevoii de unificare a legislaţiilor celor 
trei provincii româneşti alipite, după 1918, la regatul României, cu legile acestuia, cât şi pentru 
punerea lor de acord cu ideile sociale, economice şi politice ale timpului, şi evoluţia 
reglementărilor juridice din celelalte ţări europene. 

A fost vorba însă de o vastă operă de codificare, rămasă neterminată din cauza 
conjuncturii politice, în sensul că au fost elaborate şi au intrat în vigoare în 1936 numai Codul 
penal şi Codul de procedură penală Carol al II-lea, Codul civil (1939), Codul de procedură civilă 
(1939) şi Codul comercial (1938), deşi adoptate, punerea lor în vigoare avea să fie amânată, la 31 
decembrie 1940, sine die şi nu se va produce niciodată, rămânând astfel la nivelul de simplu 
exerciţiu de tehnică legislativă! 

Procesul de codificare a cunoscut evoluţii specifice în perioada 1948 – 1989 sub 
constrângerile noilor date de natură social-economică şi politică. Mai întâi, deşi rămas în aplicare, 
Codul civil a cunoscut modificări importante, din cadrul său desprinzându-se noi materii, care au 
format obiectul unor coduri proprii: Codul familiei (Legea nr.4/1954) şi Codul muncii (1950). Mai 
sensibil la mutaţiile socio-politice, în dreptul penal, după modificarea substanţială din 1948, la 1 
ianuarie 1969 au intrat în vigoare Codul penal şi Codul de procedură penală ale R.S. Romania. 
Totodată, încă din 1954, s-au declanşat preocupările de elaborare şi adoptare a unui nou Cod civil 
„socialist”, în 1971 publicându-se un proiect al „Codului civil al R.S. Romania”. După 1989, în 
condiţiile tranziţiei spre economia de piaţă şi revenirea la democraţia reprezentativă ale integrării 
euroatlantice şi aderării României la UE (1 ianuarie 2007) şi sub impulsul cerinţelor mondializării 
neoliberale, s-a pus problema unor schimbări radicale ale sistemului legislativ. Astfel, pe lângă 
adoptarea unei noi Constituţii (8 decembrie 1991) şi revizuirea ei (2003) au fost elaborate şi 
adoptate noi coduri: civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură penală, într-un amplu 
proces de resistematizare a corpusului legislativ. 
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De ce un nou cod civil? 
Deşi necesitatea unui nou Cod civil a fost prezentată oficial mai ales ca o condiţionare 

externă (prin exigenţele dreptului UE) şi o opţiune politică internă, proatlantică ea rezidă, în 
realitate, mai degrabă în raţiuni de raţionalizare legislativă şi de realizare a corelaţiei interne a 
ansamblului juridic. Într-adevăr, imensa masă de acte normative născută post – 1990 – din nevoia 
de actualizare a vechilor coduri şi legi, adoptarea de noi reglementări, preluarea acquis-ului 
comunitar în perioada de preaderare la UE şi după 1 ianuarie 2007, conformarea la exigenţele 
jurisprudenţei CEDO şi nu în ultimul rând, excesul de reglementare în general – dispusă 
dezordonat, haotic chiar, prin paralelismele, contradicţiile şi incoerenţele sale, făcea greu 
accesibilă cunoaşterea dreptului şi prejudicia grav respectarea şi aplicarea legii. În acelaşi timp se 
formaseră şi se amplificau o serie de decalaje majore la nivelul sistemului legislativ, precum 
situaţia Codului familiei, desprins abuziv, în 1954, care trebuia modernizat, adaptat la specificul 
economiei de piaţă şi rezonanţele sale în domeniu şi readus în cadrul codului civil, raportul dintre 
Codul comercial din 1887 şi legislaţia specială adoptată în ultimele două decenii, corelarea 
statutului persoanelor cu noile prevederi constituţionale, jurisprudenţa CEDO şi actualele realităţi 
socio-culturale etc. 

Soluţia cea mai potrivită pentru depăşirea acestui impas a reprezentat-o, într-adevăr, o 
reformă prin recodificarea, în sensul elaborării şi adoptării unui nou Cod civil care, în spiritul 
concepţiei moniste să stabilească un cadru comun general pentru întregul domeniu al dreptului 
privat. Această nevoie internă este compatibilă şi cu tendinţa mondială în materie, ideia unei 
reglementări într-un act normativ unic a regulilor comune de drept civil şi a celor de drept 
comercial, transformarea profesionistului şi a întreprinderii ca principali actori ai acestora, fiind 
exprimată în doctrină în urmă cu aproape 120 de ani şi împunându-se lent în cadrul codificărilor, 
mai ales în ultimele decenii. Ea a fost dezbătută şi în contextul pregătirii codurilor comercial şi civil 
Carol al II-lea, dar a fost respinsă ca prematură, iar proiectul Codului civil din 1971 o exprima clar, 
în privinţa existenţei unui regim juridic comun pentru raporturile dintre persoanele fizice şi dintre 
unităţile economice. Deci, atât din dorinţa de aliniere la trendul general, cât şi din cerinţa de 
raţionalizare a inflaţiei legislative, o asemenea măsură rămâne acceptabilă. 

 
3.Ce fel de codificare? 
NCCR reprezintă, prin excelenţă, o recodificare a dreptului constant, existent, civil şi 

comercial, într-o nouă formulă de sistematizare, aceea în care el exprimă şi reprezintă cadrul 
general pentru dreptul privat, „ansamblul de reguli care constituie dreptul comun pentru toate 
domeniile care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale” (art.2 (1). Ca atare, au fost preluate 
tale quale sau cu ajustări în sensul actualizării şi modernizării numeroase prevederi ale codului 
civil şi ale codului comercial anterioare, o serie de instituţii juridice sau reglementări din codurile 
civil şi comercial Carol ai II-lea şi chiar din proiectul din 1971, s-au valorificat legislativ un număr 
impresionant de soluţii statuate în jurisprudenţă şi avansate în doctrină, sunt prezente importante 
împrumuturi din coduri civile străine, atât "tradiţionale", dualiste, precum cel francez, spaniol, 
german, dar principala direcţie de inspiraţie o reprezintă acum cele "moniste": italian, elveţian, 
olandez, din Quebec (Canada) şi, dincolo de această amplă operaţiune de tehnică juridică majoră, 
s-au realizat şi unele progrese de conţinut. Dar principala calitate  a noului Cod civil (impropriu 
denumit în continuare „civil”, când, în fapt, cuprinde întregul drept privat comun) rezidă într o 
recodificare reformatoare a reglementărilor de drept privat, în consonanţă cu tendinţele şi ideile 
timpului. 

 
4.Noutăţi, inovaţii 
Orice cod şi mai ales unul civil este deopotrivă o „ordine gândită”, exprimată în concepţia 

sa generală şi una „concretizată” prin distribuirea cuprinsului său în cărţi, titluri, capitole şi 
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secţiuni, purtând o titulatură. Astfel, cele 2664 de articole (cel anterior avea 1914) sunt dispuse 
într-un titlu preliminar (după model francez) şi şapte cărţi : Despre persoane (I), Despre familie (II), 
Despre bunuri (III), Despre moştenire şi liberalităţi (IV), Despre obligaţii (V), Despre prescripţia 
extinctivă, decădere şi calculul termenelor (VI), Dispoziţii de drept internaţional privat (VII). 

O primă noutate o reprezintă  renunţarea la soluţionarea printr-un act normativ distinct a 
materiei familiei (ex – Legea nr.4/1953, Codul familiei) şi revenirea la cea anterioară acestuia, 
când marea majoritate a reglementărilor juridice privind familia erau cuprinse în Codul civil. 

De la teza familiei „celula de bază” a societăţii, se trece la căsătoria ca drept fundamental 
al bărbatului şi al femeii ajunşi la vârsta nubilă. Într-o nouă sistematizare s-au adoptat 
reglementări şi instituţii noi, importate din codurile străine avute ca model, s-au preluat şi 
actualizat unele elemente aparţinătoare tradiţiei româneşti şi s-a avut în vedere colaborarea 
acestora cu o serie de texte internaţionale aferente materiei. Se reglementează instituţii 
inexistente în anteriorul Cod al familiei: se introduce logodna, locuinţa familiei, alegerea regimului 
patrimonial, regimul separaţiei de bunuri, regimul comunităţii convenţionale, divorţul prin acordul 
părţilor pe cale administrativă sau prin procedură notarială, prestaţia compensatorie, 
reproducerea umană asistată medical cu terţ donator. 

Dacă convenţiile matrimoniale exprimă nevoia "adaptării" relaţiilor de familie la specificul 
economiei de piaţă, reglementarea logodnei ("promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria") ni se 
pare superfluă în secolul XXI, putând fi suplinită prin alte mijloace juridice, şi chiar putând încuraja 
practici aflate la marginea licitului şi moralului. 

În virtutea concepţiei moniste, se unifică regulile de bază ale dreptului privat, inclusiv cele 
care, anterior adoptării sale, aparţineau materiei comerciale, NCC reprezintă dreptul comun în 
materia societăţilor şi a obligaţiilor. S-a introdus noţiunea generală şi unitară de  profesionist, fiind 
consideraţi astfel „toţi cei care exploatează o întreprindere”, iar aceasta din urmă este definită  ca 
„exercitarea sistemică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă 
în producerea, administrarea ori de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu 
un scop lucrativ”. Noţiunea de profesionist include categoriile de comertciant, întreprinzător, 
operator economic precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi comerciale 
sau profesionale. Ca ramură tradiţională de drept dreptul comercial îşi pierde autonomia, 
conservată doar ca disciplină de studiu şi cercetare ştiinţifică. 

O altă inovaţie o reprezintă introducerea unui capitol special consacrat respectului datorat 
fiinţei umane şi drepturilor ei inerente (în cadrul Cărţii I Despre persoane) o translatare şi 
particularizare a drepturilor fundamentale ale omului în planul dreptului privat, „drepturile 
omului opozabile altor oameni”. Este formulat, în acest context, conceptul global de „drepturi ale 
personalităţii”, la care se adaugă atributele de identificare şi, respectiv, dreptul de a dispune de 
sine însuşi. Ca o măsură de asanare juristico-lingvistică, este interzisă înregistrarea de către 
ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente, ridicole şi a altor asemenea, de natură a afecta 
ordinea publică şi bunele moravuri, ori interesele copilului. 

Respectul datorat persoanei şi după decesul său priveşte aspecte cu privire la respectul 
datorat memoriei şi corpului persoanei decedate, prelevarea de organe, ţesuturi şi celule umane, 
în scop terapeutic şi ştiinţific, dar şi la respectarea voinţei persoanei decedate. 

În privinţa ocrotirii persoanei fizice, pe lângă elementele tradiţionale se reglementează 
instanţa de tutelă şi consiliul de familie care se poate constituii pentru o supraveghere a modului 
în care tutorele îşi exercită drepturile şi îndeplineşte îndatoririle cu privire la persoana şi bunurile 
minorului. 

Dreptul de proprietate privată cunoaşte o definiţie mai completă şi îşi consolidează 
regimul, în materia bunurilor se reglementează instituţia fiduciei şi cea a administrării bunurilor 
altuia etc. Introducerea cărţilor funciare pe tot cuprinsul ţării (sistem existent anterior numai în 
Ardeal şi Bucovina), astfel că drepturile reale imobiliare pot fi strămutate, constituite, modificate 
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ori stinse numai prin înscrierea lor în acestea, reprezintă împlinirea unui deziderat interbelic. Aşa 
cum scria unul dintre marii cercetători ai ICJ, prof. S. Brădeanu, încă din 1938, economic, cartea 
funciară are menirea de a pune capăt crizei organice de care suferă proprietatea din cauza 
organizării defectuoase a publicităţii imobiliare şi, ca factor de prosperitate, dă cea mai mare 
siguranţă proprietăţii şi operaţiunilor de credit. Din punct de vedere social, cartea funciară oferă 
elementele necesare pentru realizarea unei legislaţii de bună politică agrară, iar, ca bază a 
regimului funciar al ţării, realizează, prin unificare, omogenitatea acţiunii teritoriale a normelor 
care reglementează publicitatea dobândirii drepturilor reale imobiliare, în frunte cu dreptul de 
proprietate. 

Dincolo de reuşita adoptării concepţiei moniste şi a formulei generale de resistematizare, 
progresele realizate în diferitele materii sunt inegale, unele opţiuni sunt nefericite, formulări 
deficitare, un pronunţat caracter didacticist uneori şi poate că o armonie mai deplină a întregului 
ar fi fost binevenită. 

Un mare jurist, deopotrivă practician şi teoretician, C. Hamangiu considera că un cod 
trebuie să fie opera unui singur om ori, cel mult, a câtorva, iar în acest ultim caz să existe un 
spiritus rector! Altfel, aspectele de incoerenţă, măsurile diferite şi inegalităţile de redactare sunt 
inevitabile! Ori un asemenea om se pare că nu a existat acum! 

 
5. Concluzii 
Fără îndoială, codurile civile au jucat, mai ales începând cu epoca modernă un rol 

hotărâtor în procesul de unificare şi modernizare a statelor, dezvoltare a sistemului democratic, 
prin promovarea obiectivelor „statului de drept” şi diseminarea valorilor cultural-sociale specifice 
timpului, reglementând raporturile dintre membrii comunităţii şi prescriind conduita lor legală. 
Totodată, ele nu au îndeplinit o simplă funcţie de senzor şi receptor al nevoii sociale, ci şi-au 
afirmat în permanenţă şi valorile proprii „constantele dreptului”, modulându-le, după împrejurări, 
formele de exprimare şi instrumentele juridice de acţiune. Din această perspectivă, odată cu 
intrarea în vigoare a NCCR, bătrânul Cod civil de la 1864 se retrage definitiv, în istorie, spre a 
deveni dintr-un moment, un „monument” juridic, parte componentă a civilizaţiei naţionale. 
Născut din imitaţie inspirat aleasă, de-a lungul celui aproape un secol şi jumătate de neîntreruptă 
aplicare s-a adaptat continuu la realităţii româneşti, devenind un transplant reuşit, asimilat pe 
deplin de „corpul” societăţii româneşti, ca o parte inseparabilă a structurii sale permanente. El a 
reprezentat elementul legislativ cu cea mai mare continuitate, o "constituţie civilă" ce a persistat, 
cu adaptările de rigoare, timp de aproape un veac şi jumătate, perioadă în care au intrat în 
vigoare şi au fost abrogate nu mai puţin de... 6 constituţii politice! 

Nu vom reuşi niciodată poate să cunoaştem şi să arătăm şi la adevărata lor valoare toate 
contribuţiile Codului nostru civil de la 1864 la modernizarea şi europenizarea societăţii româneşti. 
Ceea ce ştim sigur deja este faptul că, fără el, un asemenea proces nici nu ar fi putut avea loc! 

Un rol asemănător este chemat să îndeplinească şi noul Cod civil. Desigur, acum distanţa 
dintre forme şi fond nu mai este atât de mare, dar persistă în anumite aspecte. Un alt mare 
"păcat" care apasă ambele coduri priveşte modul de adaptare al lor. Atunci, ca şi acum, codul a 
apărut ca unul impus, în 1864 prin Decret domnesc, iar în 2009 prin asumarea răspunderii 
guvernului, fără dezbateri parlamentare şi cu ignorarea problemei acceptabilităţii sociale a 
soluţiilor reglementate. În orice caz, NCCR reprezintă codul civil al integrării României în Uniunea 
Europeană, al epocii mondializării şi societăţii post-moderne. 

De aceea, acum la intrarea în vigoare a noii "constituţii civile" a României, trebuie să 
privim cu maximă responsabilitate conţinutul şi reglementările sale, să le apreciem cu justă 
măsură şi în raport cu misiunea asumată şi tot în acelaşi spirit să-i arătăm calităţile şi denunţăm 
defectele.  


