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Noul Cod civil al României, în vigoare începând cu data de 1 octombrie 

2011, reglementează în corpul său inclusiv materia persoanelor, aceasta făcând 

anterior obiectul unui act normativ special. Constituind o oglindă a unui sistem 

social, Codul se constituie într-un modelator al raporturilor interumane, oferind 

individului aflat în relaţie cu sine însuşi şi cu alţi indivizi principii după care îşi 

poate conduce viaţa, sub toate aspectele ei – spiritual, material, biologic şi, mai 

ales, social. 

Dacă în concepţia clasică, proprie Codului civil de la 1864, se susţinea că 

ştiinţa dreptului nu se ocupă de persoane decât numai cu privire la reglementarea 

raporturilor reciproce infinit de variate, ce se nasc între ele, în prezent se arată că 

dreptul civil studiază inclusiv corpul uman, organele şi ţesuturile detaşate de el 

şi chiar durerea fizică şi psihică.  Parafrazând un autor, afirmăm şi noi că dreptul 

civil se raportează acum la fiinţa umană, la persoana fizică, în integralitatea sa, 

trup şi spirit. 

O atenţie specială a fost acordată deci protecţiei drepturilor şi libertăţilor 

civile fundamentale inerente personalităţii umane, consacrate în reglementările 

internaţionale, astfel că, inspirându-se din diverse legislaţii străine deja în 

vigoare, legiuitorul român reglementează în noul Cod civil, la Cartea I (Despre 

persoane), în Titlul II (Persoana fizică), sub Capitolul II intitulat „Respectul 

datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente”, începând cu art. 58 şi până la 

art. 81 inclusiv, un ansamblul de drepturi identificate la art. 58 prin marginalul 

„Drepturi ale personalităţii”, statuând că „Orice persoană are dreptul la viaţă, 

sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la 

respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de 

lege”.  



 
 

 
 

Credem însă că în principiu nu trebuie a fi confundate drepturile 

fundamentale ale omului şi drepturile personalităţii, întrucât în cazul primelor 

este vorba despre raporturi juridice de drept public, în cadrul cărora sunt 

protejate drepturi fundamentale ale individului, în principiu, în faţa arbitrariului 

autorităţii statale, efectul fiind unul vertical, în timp ce, referitor la cele din 

urmă, protecţia se îndreaptă împotriva atingerilor provenind de la persoane 

private, deci un efect orizontal. Deşi cele două categorii apar a acţiona în sfere 

distincte, nu trebuie negate însă orice puncte de întâlnire a lor, căci scopul 

ambelor constă în protejarea fiinţei umane.  

Reglementarea expresă a drepturilor personalităţii în noul Cod civil, într-

un capitol aparte al acestuia, ne-a creat ocazia unei analize atente, deopotrivă de 

ansamblu, dar şi detaliate a instituţiei ca atare, precum şi a drepturilor sale 

specie. În demersul nostru avem însă în minte perspectiva principală a 

raporturilor orizontale dintre indivizi, astfel cum se găsesc ele reflectate inclusiv 

în practica judiciară internă, dar şi interferenţele de reglementare şi de principii 

cu dreptul public intern, european şi internaţional, încercând a valorifica 

jurisprudenţa dezvoltată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de 

Justiţie a Uniunii Europene, dar şi pe cea internă din alte state.  

Dacă majoritatea drepturilor sunt detaşabile de persoana titularului lor, 

deoarece această persoană nu are altă legătură cu ele decât prin exercitare, din 

contră, drepturile personalităţii nu pot fi detaşate de persoana titularului, făcând 

corp comun cu aceasta, căci constituie un element al persoanei însăşi. Putem 

concepe ca o persoană să nu fie proprietar sau creditor, dar nu putem concepe o 

persoană care să nu aibă drept la viaţă, la demnitate. 

Necesitatea acestor instrumente juridice a fost conştientizată în 

jurisprudenţă, teoria drepturilor personalităţii fiind răspunsul doctrinar, care a 

fost apoi reflectat şi de legiuitor. Astfel, noţiunea şi teoria drepturilor 

personalităţii au fost opera doctrinei şi a jurisprudenţei, fiind conştientizate spre 



 
 

 
 

a fi puse în evidenţă abia la sfârşitul secolului al XIX-lea de şcoala germană, 

deşi primele implicaţii apar în faţa instanţelor franceze.  

Odată cu noul Cod civil român, drepturile personalităţii îşi găsesc o 

reglementare expresă ca gen şi specie în cadrul legislaţiei interne de drept civil, 

abordarea legiuitorului român fiind una de inspiraţie continentală, astfel încât 

acestea prezintă un caracter pronunţat nepatrimonial.  

Personalitatea la care fac referire aceste drepturi nu se reduce la noţiunea 

tehnică de personalitate juridică, în sensul de a fi subiect de drept. Ea vrea să 

spună mai mult, şi anume: persoana umană în totalitatea sa, în realitatea sa 

biologică, psihologică şi socială; ansamblul elementelor originale aparţinând 

persoanei, care îi conferă unicitate şi în raport de care fiinţa umană se găseşte 

într-o relaţie de stăpânire exclusivă.  

Drepturile personalităţii au deci ca bază protejarea persoanei în ceea ce 

constituie individualitatea sa şi care o deosebesc de orice altă persoană. Această 

persoană aici înfăţişată nu apare de o manieră abstractă, ci în unicitatea sa.  

În esenţă, credem că prin drepturi ale personalităţii se înţeleg acele 

drepturi subiective civile, recunoscute de lege, constituind puteri cu un conţinut 

determinat, având ca obiect valori intrinseci, inerente fiinţei umane, ţinând de 

dimensiunea sa fizică, psihică, morală şi socială, exercitate de o voinţă 

autonomă şi protejate prin acţiune în justiţie. 

Noul Cod civil împarte drepturile personalităţii în două categorii: pe de o 

parte, Secţiunea a II-a a Capitolului II tratează drepturile care privesc protecţia 

corpului uman, sub o dimensiune preponderent fizică – dreptul la viaţă, dreptul 

la sănătate, dreptul la integritate fizică, dar şi psihică; pe de altă parte, Secţiunea 

a III-a, intitulată Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane, 

priveşte drepturi ţinând de valori morale sau sociale – dreptul la demnitate, 

dreptul la viaţă privată, dreptul la liberă exprimare, dreptul la propria imagine. 

În plus, se poate identifica o categorie suplimentară de drepturi, prin care se 

ocroteşte fiinţa umană după decesul său, reglementate de Secţiunea a IV-a din 



 
 

 
 

capitolul amintit, în conţinutul căreia intră atât drepturi al căror exerciţiu este 

posibil în timpul vieţii persoanei respective – determinarea felului funeraliilor 

sau exprimarea anticipată a unui consimţământ în ipoteza prelevării de organe, 

ţesuturi şi celule umane -, dar şi aspecte privind exclusiv individul trecut în 

nefiinţă – respectul datorat memoriei şi corpului defunctului. 

Legiuitorul român recurge în reglementarea art. 58 din noul Cod civil la 

un procedeu mixt de identificare a drepturilor personalităţii: pe de o parte, alege 

să enumere expres drepturile care se încadrează în această categorie - dreptul la 

viaţă, sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la 

respectarea vieţii private; pe de altă parte, tocmai pentru a sublinia că 

enumerarea este doar exemplificativă, iar nu limitativă, arată, în continuare, că în 

această categorie se înscriu şi alte asemenea drepturi, sub condiţia de a fi însă 

recunoscute de lege.   

Pe cale de consecinţă, se deduce că, în viziunea legiuitorului român, o 

trăsătură a drepturilor, ce pot fi catalogate ca fiind ale personalităţii, este aceea 

de a fi legale, în sensul că este de esenţa lor recunoaşterea legislativă, implicând 

din punctul nostru de vedere o reglementare, fie expresă şi detaliată, fie doar la 

nivel de principii. În acest fel, ele încetează a mai fi simple libertăţi civile, 

devenind drepturi subiective civile.  

Văzute ca drepturi de control, drepturile personalităţii permit persoanei de 

a-şi exercita stăpânirea asupra diferitelor aspecte ale personalităţii sale. Această 

stăpânire poate îmbrăca mai multe forme de exprimare, putându-se manifesta de 

exemplu într-o abţinere, într-o dezvăluire sau într-o lămurire ori rectificare. 

Ca şi caractere specifice, drepturilor personalităţii le revine a fi 

nepatrimoniale sau extrapatrimoniale, absolute - opozabile erga omnes, 

inalienabile sau netransmisibile,  imprescriptibile achizitiv şi extinctiv, 

insesizabile, strict personale, inerente fiinţei umane; totodată, drepturile 

personalităţii sunt supuse legii în vigoare la data exercitării lor, iar orice atingere 



 
 

 
 

adusă drepturilor personalităţii este supusă legii în vigoare la data săvârşirii 

acesteia. 

Subliniem că nu este însă de exclus şi o eventuala dimensiune 

patrimonială asociată drepturilor în discuţie, fără a deveni esenţa acestora, faţă 

de reglementarea existentă. Nu trebuie negată a priori posibilitatea de a se 

încheia acte juridice civile valide, altele însă decât cele implicând 

transmisibilitate, ci unele prin care, de exemplu, să fie exploatată folosinţa 

temporară şi circumstanţiată a valorilor protejate (ex. înfăţişare, voce, adică 

propria imagine, chiar aspecte de viaţă privată). Totuşi, nu poate fi însă conceput 

ca valid un act juridic prin care să intervină transmisiunea în tot a unui drept al 

personalităţii ca atare, căci, în virtutea principiului indisponibilităţii persoanei 

umane, subiectului de drept nu îi este permis, sub sancţiunea nulităţii 

contractului, să transmită definitiv atributele personalităţii sale.  

Astfel, deşi caracterul de a nu fi transmisibile apare ca unul esenţial 

drepturilor personalităţii, totuşi acesta suferă anumite atenuări.  

Acelaşi obiect – imaginea, vocea, informaţiile personale privind viaţa 

privată – este evocat nu doar pentru a apăra interese morale, ci şi spre a satisface 

nevoi economice. 

În aceste condiţii se poate vorbi şi despre un contract privind exploatarea 

unui atribut al personalităţii, acordul de voinţă încheindu-se de titularul acestuia 

cu o altă persoană fizică sau juridică în scopul, nu al transmisiunii dreptului 

personalităţii, ceea ce este interzis de art. 58 alin. 2 din noul Cod, ci al 

transferului folosinţei atributului corespunzător al personalităţii.  

Chiar dacă un astfel de contract nu este reglementat expres de legea civilă, 

existenţa sa este confirmată neîndoielnic de realitatea cotidiană, nerezultând a fi 

privit defavorabil din punctul de vedere al validităţii sale de către instanţele de 

judecată. Apreciem că un astfel de contract va fi expresia libertăţii de a 

contracta, în condiţiile art. 1169 din noul Cod civil, desigur condiţionat de 

respectarea limitelor impuse de lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri.  



 
 

 
 

Desigur, obiectul contractelor privind exploatarea atributelor personalităţii 

se impune a fi strict determinat, impunând o exigenţă de precizie în redactarea 

lor, în ceea ce priveşte durata lor, aria teritorială şi destinaţia lor – principiul 

preciziei, dar şi în ceea ce priveşte modul de exploatare autorizat – principiul 

specialităţii.  

În ce priveşte dreptul persoanei de a dispune de sine însăşi, acesta prezintă 

valenţe în legătură cu viaţa privată, îndeosebi sub aspectul dimensiunii intime a 

acesteia, fără ca acestea să fie singurele, el nefiind doar în legătură cu valorile 

morale protejate de drepturile personalităţii, ci şi cu valorile fizice ţinând de 

corpul uman. Reglementările noului Cod civil recunosc că fiecare este stăpânul 

propriului corp, dar asigurându-se în acelaşi timp ca acesta să fie protejat chiar şi 

contra acţiunilor vătămătoare asupra sa însuşi pe care omul ar fi dispus să le 

săvârşească sau să le accepte.  

Doctrina afirmă că existenţa persoanei fizice este condiţionată de existenţa 

corpului uman şi a vieţii umane, acestea fiind componentele biologice ale 

persoanei.  

Textele noului Cod civil identifică valorile asociate fiinţei umane sub 

dimensiunea sa fizică, valori protejate prin intermediul drepturilor personalităţii 

concretizate în dreptul la viaţă, dreptul la sănătate şi dreptul la integritate fizică 

şi psihică, făcând aplicarea principiului inviolabilităţii corpului uman. Aceste 

drepturi inerente omului promovează valori inestimabile, nu numai la nivelul 

simplului individ, dar şi la dimensiunea speciei umane. O altă valenţă a 

reglementării legale în discuţie constă în afirmarea principiului priorităţii 

interesului şi binelui fiinţei umane, acesta trebuind să prevaleze asupra 

interesului unic al societăţii sau al ştiinţei. Legiuitorul foloseşte în exprimare 

concomitent atât sintagma de fiinţă umană, cât şi noţiunea de persoană, aspect 

de natură a sublinia că problema tratată depăşeşte sfera juridicului. Credem că 

persoana reprezintă o dimensiune a fiinţei umană, cea în planul dreptului, fără a-

i epuiza deci toate sensurile.  



 
 

 
 

În centrul personalităţii este corpul uman; sursa originalităţii se găseşte în 

unicitatea constituţiei sale. Corpul trebuie protejat ca persoana însăşi, deoarece 

orice atingere adusă corpului este o atingere a acesteia. Apreciem că intensitatea 

protecţiei acordate corpului uman este ierarhizată, aspect dedus din ansamblul şi 

succesiunea textelor noului Cod civil în materie, existând un prim nivel specific 

acelui corp uman lipsit de viaţă – cadavrul -, un nivel mai accentuat în cazul 

corpului uman în formare – copilul conceput, pentru ca protecţia să fie maximă 

pentru fiinţa umană care se naşte vie.   

În apărarea corpului uman, noua lege civilă instituie două principii de 

bază, anume cel al inviolabilităţii şi cel al nepatrimonialităţii.  

Spre a garanta apărarea drepturilor la viaţă, la sănătate şi la integritate ale 

persoanei fizice, în definitiv a corpului uman, astfel încât să nu existe doar 

drepturi teoretice şi iluzorii, ci unele concrete şi efective, legiuitorul a prevăzut 

posibilitatea celui interesat de sesizare a instanţei de judecată.  Instanţa este 

îndrituită să ia toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze 

orice atingere ilicită adusă integrităţii corpului uman, iar dacă s-a produs şi un 

prejudiciu material sau moral, ea va dispune şi repararea sau compensarea 

daunelor suferite.  

Respectul datorat corpului nu încetează după moarte, iar cadavrul fiind 

uman dreptul obiectiv îi asigură protecţia sub acest titlu. Faţă de reglementarea 

noului Cod civil, respectul datorat corpului neînsufleţit al celui decedat implică 

o dublă perspectivă, respectiv, pe de o parte, a determinării funeraliilor, iar, pe 

de altă parte, a utilizării corpului defunctului. 

În planul valorilor morale şi sociale protejate de drepturile personalităţii, 

nevoii universale de a fi respectată viaţa privată a fiecărui individ i se opune 

curiozitatea lui naturală de a invada viaţa privată a semenilor şi necesitatea 

statului de a asigura respectarea tabuurilor şi a normelor sociale; scopul 

protecţiei vieţii private este de a furniza un spaţiu în care personalitatea 



 
 

 
 

individuală să se dezvolte, iar apărarea acestui spaţiu este esenţială împlinirii 

sinelui . 

Din analiza textului art. 71 din noul Cod civil se poate deduce cu titlu de 

principiu că protecţia vieţii private se face la un triplu nivel, respectiv personal, 

teritorial/spaţial şi informaţional. Astfel, nivelul personal ţine de intimitatea 

persoanei, ce se poate manifesta atât în plan individual, cât şi familial, protejând 

dimensiunea sa fizică, emoţional – afectivă sau psihic – intelectuală; nivelul 

teritorial/spaţial presupune în esenţă apărarea aşteptărilor de intimitate asociate 

anumitor spaţii ocupate, prin prisma caracterului personal al activităţilor 

desfăşurate acolo; în sfârşit, nivelul informaţional este asociat controlului 

individului exercitat asupra informaţiilor ce-l privesc.   

Cu toate acestea, doar la prima vedere identificarea perimetrului dreptului 

în discuţie apare a fi clară, căci în realitate operaţiunea este una complexă, viaţa 

privată nefiind o noţiune imuabilă şi obiectiv încadrabilă, ci dimpotrivă variabilă 

şi subiectivă, suferind influenţa contextului şi a circumstanţelor, iar analiza sa 

implicând o cântărire de la caz la caz. Înţelegerea domeniului său rezultă cel mai 

facil din situaţiile factuale litigioase care au contribuit la dezvoltarea regimului 

său juridic. 

Informaţiile acoperite de respectarea vieţii private pot privi atât fapte 

dezonorante, înjositoare, triste etc., dar şi fapte pozitive, vesele, onorante pentru 

persoană.  

În ce priveşte chestiunea titularilor, făcând parte din categoria drepturilor 

personalităţii, apreciem că exerciţiul dreptului la viaţă privată este rezervat în 

principiu persoanelor fizice. 

Reglementarea civilă admite  cauze justificative ale ingerinţei în viaţa 

privată: (1) legea ca noţiune înţeleasă lato sensu, incluzând şi convenţiile şi 

pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte; 

(2) interesele altuia/altora circumscrise însă strict exercitării drepturilor şi 

libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi 



 
 

 
 

convenţiilor internaţionale la care România este parte; la acestea se adăugă, un 

al treilea caz, implicând o „autolimitare”, respectiv (3) consimţământul acordat 

de titularul dreptului la viaţă privată, expresie chiar a exerciţiului dreptului în 

discuţie. 

Aceste limite sunt specifice şi celorlalte drepturi ale personalităţii prin 

care sunt apărate valori morale, inclusiv dreptului la propria imagine prevăzut de 

art. 73 din noul Cod.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului apreciază că imaginea unui 

individ este unul dintre atributele principale ale personalităţii sale, dat fiind că 

emană originalitatea sa şi îi permite să se diferenţieze de ceilalţi1. 

În reglementarea noului Cod civil „imaginea” apărată de legiuitor implică 

două componente – înfăţişarea fizică şi/sau vocea -, ambele generând reflectări 

de tip senzorial în mintea omenească, una de natură vizuală, cealaltă auditivă. 

Protejarea imaginii va beneficia de apărarea legii în măsura în care 

persoana poate fi recunoscută din reprezentarea litigioasă. Cât priveşte 

caracterul subiectiv sau obiectiv al aplicării criteriului, nu ar trebui să fie 

suficientă simpla afirmaţie a persoanei în discuţie cum că s-ar recunoaşte în 

respectiva reprezentare, ci la această concluzie trebuie să se ajungă pe baza 

administrării unor probe, fie că este vorba despre mărturia unei terţe persoane 

sau de mărturisire, fie despre o expertiză, fie simpla apreciere a probei materiale 

prin confruntarea reprezentării litigioase direct cu imaginea persoanei 

reclamante sau cu o altă reprezentare necontestată ca fiind a acesteia.  

În exercitare, legiuitorul permite expres titularului dreptul de a interzice 

sau împiedica reproducerea imaginii sale sau utilizarea reproducerii de către un 

terţ. Apreciem că implicit intră în facultatea titularului să interzică, în anumite 

condiţii, însăşi captarea imaginii sale ca efect al exercitării dreptului la propria 

imagine.  

                                                
1 CEDO, cauza 1234/05 Reklos et Davourlis c. Grecia, hotărârea din 15.01.2009, §40.   



 
 

 
 

Făcând parte din categoria drepturilor personalităţii, exerciţiul dreptului la 

propria imagine este rezervat exclusiv persoanelor fizice, fără a putea fi invocat 

în beneficiul său de vreo persoană juridică, căci legea protejează imaginea ca 

înfăţişare fizică şi voce, fără a se putea vorbi despre acestea în cazul vreunei 

persoanei juridice.  

Totodată, noul Codul civil arată la art. 72 coordonatele în care demnitate 

devine un drept subiectiv civil, iar spre acest rezultat legiuitorul vorbeşte despre 

onoare şi reputaţie. Altfel spus, dacă principiul fundamental al demnităţii fiinţei 

umane este unul general, găsindu-şi reflectare implicită inclusiv în acele texte 

ale noului Cod civil privind protecţia corpului uman, dar şi a valorilor morale 

inerente fiinţei umane, dreptul la demnitate astfel cum este expres consacrat la 

art. 72 îl apreciem ca fiind o specie a principiului general, o dimensiune 

particulară a acestuia în planul onoarei şi reputaţiei, acestea dând conţinut 

dreptului personalităţii în discuţie. Este de principiu că oricine se bucură de 

premisa respectării demnităţii sale, însă dreptul nu este unul absolut, legea 

admiţând posibilitatea de a se aduce atingere în anumite condiţii onoarei şi 

reputaţiei.  

În sfârşit, libertatea de exprimare apără dreptul de a primi informaţii de 

orice natură, precum şi de a-ţi exprima orice idee, fără ca aceasta să capete o 

anumită stare de convingere, chiar şi pe cele care pot şoca sau deconcerta pe cei 

din jur, cu excepţia celor care nu sunt compatibile cu valorile unei societăţi 

democratice. 

Spre deosebire însă de celelalte drepturi din categoria analizată, apreciem 

că dreptul la libera exprimare aparţine deopotrivă persoanei fizice, dar şi celei 

juridice. 

Dreptul la libera exprimare constituie o noţiune generică, având un 

conţinut complex şi ca specii componente libertatea de opinie şi libertatea de 

informare.  



 
 

 
 

Nefiind însă un drept absolut, apreciem că raportarea esenţială în 

determinarea conţinutului limitelor dreptului la liberă exprimare trebuie făcută, 

în condiţiile art. 4 din noul Cod civil, la dispoziţiile art. 10 paragraful 2 din 

Convenţia [europeană] pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, astfel cum sunt acestea interpretate în jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului. Spre a concluziona în acest sens avem în vedere 

că standardul de apărare a libertăţii de exprimare impus de instanţa din 

Strasbourg este unul îndeobşte urmat de instanţele interne, fiind perceput ca 

fiind favorabil acestui drept fundamental al omului, reglementat de legislaţia 

civilă şi ca un drept al personalităţii. 

După ce reglementează drepturile personalităţii prin care sunt apărate 

interese şi valori morale, legiuitorul noului Cod civil a prevăzut la art. 74 lit. a) – 

i) o listă a unor fapte care „[s]ub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi 

considerate ca atingeri aduse vieţii private”. Procedându-se astfel, noul Cod 

civil indică atât exemple de imixtiuni arbitrare în viaţa privată, cât şi elemente 

legale suplimentare pentru configurarea sferei dreptului la viaţă privată. 

Apreciem însă că art. 74 din noul Cod civil nu vizează doar dreptul la viaţă 

privată, ci viaţa privată în general, ca valoare morală sub umbrela căreia intră 

atât dreptul amintit, dar şi dreptul la propria imagine, iar, în anumite cazuri, şi 

dreptul la demnitate, lămurind dintr-o anumită perspectivă, desigur sub rezerva 

aplicării dispoziţiilor art. 75 din Cod, inclusiv condiţiile în care aceasta 

prevalează asupra libertăţii de exprimare. În plus, considerăm că această listă 

reprezintă doar o sistematizare a celor mai frecvente imixtiuni arbitrare ale 

terţilor în viaţa privată, având un caracter exemplificativ, fără însă a le epuiza.  

Legiuitorul alege să reglementeze de o manieră complexă, în conţinutul 

aceluiaşi act normativ, regimul juridic propriu drepturilor personalităţii, 

conturând atât dimensiunea lor specifică în planul dreptului substanţial (art. 58 – 

81 din noul Cod civil), cât şi mecanisme procesuale orientate înspre 



 
 

 
 

configurarea lor ca drepturi concrete şi efective (art. 253, 255 şi  256 din noul 

Cod civil). 

În concret, spre apărarea acestor drepturi, se pun la dispoziţia celui 

interesat atât acţiuni de fond, cât şi proceduri urgente judecate potrivit 

dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială, dat fiind că specificul şi 

importanţa valorilor intrinseci fiinţei umane reclamă uneori o celeritate 

deosebită în „pipăirea” situaţiilor de fapt şi adoptarea cel puţin a unor soluţii 

provizorii. 

Lecturând atent art. 253 din noul Cod civil, se constată că acţiunea în 

justiţie a persoanei interesate se poate exercita nu doar în funcţie de o faptă 

ilicită actuală, ci şi atunci când aceasta este doar potenţială, constituind o 

ameninţare iminentă, un risc de atingere imediat viitor, precum şi dacă fapta s-a 

consumat, subzistând doar efectele sale.  

Pe cale de consecinţă, noul Cod civil prevede posibilitatea exercitării, 

după caz, a unei acţiuni preventive sau a unei acţiuni în reparaţie, fie la nivel 

nepatrimonial sub forma măsurilor socotite necesare spre apărarea şi restabilirea 

dreptului pretins, fie  în acordarea de despăgubiri sau în reparaţie patrimonială 

pentru prejudiciul, chiar nepatrimonial, cauzat. Legiuitorul stabileşte remedii 

procesuale adaptate specificului fiecărei situaţii de fapt în scopul prevenirii sau, 

după caz, al reparării prejudiciilor incidente.  

Protecţia oferită de legiuitor nu se reduce doar la acţiunile de fond 

menţionate, ci, prin intermediul art. 255 din noul Cod civil, sunt puse la 

dispoziţia titularului dreptului nepatrimonial şi măsuri provizorii. Măsurile 

vizate, fiind provizorii, prezintă doar un caracter temporar, căci prin intermediul 

lor nu se urmăreşte lămurirea fondului raportului juridic litigios, respectiv 

temeinicia drepturilor concurente invocate de părţile litigante, ci doar 

încuviinţarea sau dispunerea prima facie a acelor conduite care s-ar impune în 

condiţiile plenitudinii de manifestare a dreptului, aflat la acest prim moment 

procesual doar într-o stare de aparenţă.  



 
 

 
 

Menţionăm şi că în timpul vieţii titularului, doar acestuia îi este permis a 

acţiona în faţa instanţei, dar decesul acestuia nu face ca autorul faptei ilicite să 

nu mai poată fi sancţionat civil, deoarece acţiunea pentru restabilirea dreptului 

nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită, după moartea persoanei 

vătămate, de către soţul supravieţuitor, de oricare dintre rudele în linie dreaptă 

ale persoanei decedate, precum şi de oricare dintre rudele sale colaterale până la 

gradul al patrulea inclusiv. Astfel, moartea persoanei vătămate, deşi determină 

stingerea dreptului nepatrimonial care nu este transmisibil, nu constituie per se o 

cauză de stingere a acţiunii pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat. 

În concluzie, susţinem faptul că noua reglementare civilă în materie, deşi 

perfectibilă, se impune ca un instrument absolut necesar şi esenţial pentru 

garantarea şi apărarea drepturilor personalităţii, sub aspectul valorilor intrinseci 

oricărei fiinţe umane.  

 

   

 

 

 


