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LEGE nr. 71 din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil 
- PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 409 din 10 iunie 2011 
 

N.n. - Potrivit art. 221 prezenta lege intră în vigoare la data de 1 
octombrie 2011, cu excepţia art. 214, 216-218, 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. 
Parlamentul României adoptă prezenta lege. 
 
( Extras din Lege) 
CAPITOLUL 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. 
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(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. 
 
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)Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la 
încheierea şi executarea contractelor la distanţă, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
c)Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între 
comercianţi şi consumatori, republicată, cu modificările ulterioare; 
d)Legea pomiculturii nr. 348/2003, republicată, cu modificările ulterioare; 
e)Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările 
ulterioare; 
f)Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor 
în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană 
privind protecţia consumatorilor, cu modificările ulterioare; 
g)Legea nr. 158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea 
comparativă; 
h)Legea nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
i)orice alte acte normative în care termenul "comerciant" are un înţeles specific 
dispoziţiilor cuprinse în aceste din urmă acte normative. 
 
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. 
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SECŢIUNEA 3: 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: 
1.La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
(1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi 
persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale, cu 
respectarea dispoziţiilor prezentei legi." 
 
2.La articolul 5 alineatul (6), litera a) va avea următorul cuprins: 
"a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;" 
 
3.Articolul 63 va avea următorul cuprins: 
"Art. 63 
Cererile şi căile de atac prevăzute de prezenta lege, de competenţa instanţelor 
judecătoreşti, se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are 
societatea sediul principal." 
 
4.Articolul 991 va avea următorul cuprins: 
"Art. 991 
(1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra acţiunilor se face prin înscris sub 
semnătură privată, în care se vor arăta cuantumul datoriei, valoarea şi categoria 
acţiunilor cu care se garantează, iar în cazul acţiunilor la purtător şi nominative 
emise în formă materială, şi prin menţionarea ipotecii pe titlu, semnată de 
creditor şi debitorul acţionar sau de mandatarii acestora. 
(2) Ipoteca se înregistrează în registrul acţionarilor ţinut de consiliul de 
administraţie, respectiv de directorat, sau, după caz, de societatea independentă 
care ţine registrul acţionarilor. Creditorului în favoarea căruia s-a constituit 
ipoteca mobiliară asupra acţiunilor i se eliberează o dovadă a înregistrării 
acesteia. 
(3) Ipoteca devine opozabilă terţilor şi dobândeşte rangul în ordinea de 
preferinţă a creditorilor de la data înregistrării în Arhiva Electronică de Garanţii 
Reale Mobiliare." 
 
5.La articolul 124, alineatul (1) se abrogă. 
 
6.La articolul 204 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins: 
"a) majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui 
imobil;" 
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7.Articolul 291 va avea următorul cuprins: 
"Art. 291 
Prevederile din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale 
Codului de procedură civilă." 
 
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: 
"Art. 1 
(1) Înainte de începerea activităţii economice, au obligaţia să ceară 
înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în registrul comerţului următoarele 
persoane fizice sau juridice: persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, societăţile comerciale, companiile 
naţionale şi societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes 
economic, societăţile cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile 
europene, societăţile cooperative europene şi grupurile europene de interes 
economic cu sediul principal în România, precum şi alte persoane fizice şi 
juridice prevăzute de lege. 
........................................................ 
(2) În cursul exercitării activităţii lor sau la încetarea acesteia, persoanele fizice 
sau juridice prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi 
registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută 
de lege." 
 
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: 
"(3) Forma autentică a actului constitutiv este obligatorie când printre bunurile 
subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil. 
 


