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În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată 
spre dezbatere, în fond, cu proiectul de Lege „Codul Civil”, trimis cu adresa   
P.L.-x 537 din 20 septembrie 2004, înregistrată cu nr.31/839 din 20 septembrie 
2004.     

Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi 
ale art.92 alin. (9) pct.2, din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de 
lege în şedinţa din 13 septembrie 2004. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil această iniţiativa legislativă, 
cu observaţii şi propuneri, conform avizului nr. 229  din 12 februarie 2004. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare un nou Cod civil ce 
corelează dispoziţii ce izvorăsc din tradiţia Codului civil din 1864 şi a Codului 
civil francez de la 1804, cu modificările şi completările ulterioare, atât cu prevederi 
conţinute de instrumente internaţionale, cât şi cu actualul cadru legislativ intern, 
filtrând normele de bază în lumina soluţiilor oferite constant de doctrină şi 
jurisprudenţă de-a lungul anilor cu scopul de a răspunde necesităţii permanente a 
adaptării actualei legislaţii la exigenţele realităţilor social-economice, şi implicit şi 
la nevoile practicii judiciare, precum şi cerinţelor unui instrument modern şi 
conform cu normele de terminologie consacrate. Proiectul este structurat în şase 
cărţi, precedate de un titlu preliminar conţinând dispoziţii de principiu referitoare 
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la legea civilă în general, aplicarea şi efectele legii civile, precum şi reguli de 
interpretare a acesteia, după cum urmează: 

 Cartea I -  „Despre persoane” reglementează capacitatea civilă a persoanei 
fizice şi a persoanei juridice şi reintroduce în Codul civil dispoziţiile 
principalelor legi speciale în această materie; 

 Cartea a II-a „Familia”  construită în lumina prevederilor conţinute de 
convenţii internaţionale la care România este parte, cum este şi Convenţia cu 
privire la drepturile copilului, a principiilor conţinute de recomandările 
europene în domeniu, înlocuieşte reglementarea actuală din Codul Familiei; 

 Cartea a III-a –„Bunurile”, este construită pe structura Codului civil actual, 
la care s-au adus unele modificări şi completări importante care au urmărit să 
realizeze, în măsura posibilului, o unificare a dispoziţiilor existente în mod 
disparat în reglementările actuale, precum şi a soluţiilor din doctrină şi 
practică în aceste materii; 

 Cartea a IV-a „Despre succesiuni şi liberalităţi” a pornit de la necesitatea 
revizuirii unor instituţii precum testamentul, rezerva succesorală, raportul 
succesoral - majoritatea transmise încă din dreptul roman - de aici decurgând 
stabilitatea şi perenitatea lor; 

 Cartea a V- a „Obligaţiile” propune o reglementare ce răspunde necesităţii 
sistematizării, simplificării şi clarificării dispoziţiilor actuale, adaptării 
actualei legislaţii la nevoile actuale şi la dinamica raporturilor          
economico-sociale. Totodată, au fost reglementate acele instituţii care în 
prezent reprezintă creaţii ale practicii judiciare, prin consacrarea soluţiilor 
constant oferite de jurisprudenţă şi doctrină; 

 Cartea a VI-a „Despre prescripţia extinctivă, decăderea şi calculul 
termenelor” înlocuieşte Titlul XX - "Despre prescripţie" din Cartea a III-a 
Codului civil actual. 

 
În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei au examinat acest proiect de lege  în 
cadrul mai multor şedinţe, iar dezbaterile s-au finalizat în  şedinţa din 2 
septembrie 2009.  

Cu prilejul dezbaterilor membrii Comisiei au constatat că  proiectul de 
lege, menţionat mai sus, a rămas fără obiect ca urmare a adoptării Legii nr. 
287/2009 privind Codul Civil, prin angajarea răspunderii Guvernului în faţa 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 22 iunie 2009, în 
condiţiile art. 114 alin. (3) din Constituţia României, republicată, care a fost 
promulgată de Preşedintele României prin Decretul nr. 1212 din 17 iulie 2009 şi 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009.    

Din numărul total de 24 membri ai Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi la dezbaterile asupra acestei iniţiative legislative au participat 13 deputaţi. 
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Faţă de considerentele menţionate mai sus, membrii Comisiei au 
hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor 
respingerea proiectului de Lege „Codul civil”. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor organice. 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE,                                                      SECRETAR, 
                   Daniel BUDA                                              Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expert   Mihaela  IVAN-CUCU 
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