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CARTEA I
Despre persoane

şi persoanele juridice.
(2) Persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi de obligaţii civile.
(3) Persoana juridică este orice formă de organizare care, întrunind condiţiile cerute
de lege, este titulară de drepturi şi de obligaţii civile.

Art. 26. Recunoaşterea drepturilor şi libertăţilor civile. Drepturile şi libertăţile
civile ale persoanelor fizice, precum şi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor
juridice sunt ocrotite şi garantate de lege.
Art. 27. Cetăţenii străini şi apatrizii. (1) Cetăţenii străini şi apatrizii sunt asimilaţi,
în condiţiile legii, cu cetăţenii români, în ceea ce priveşte drepturile şi libertăţile lor civile.
(2) Asimilarea se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice străine.
Art. 28. Capacitatea civilă. (1) Capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor.
(2) Orice persoană are capacitate de folosinţă şi, cu excepţia cazurilor prevăzute de
lege, capacitate de exerciţiu.
Art. 29. Limitele capacităţii civile. (1) Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de
folosinţă sau lipsit, în tot sau în parte, de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi
condiţiile expres prevăzute de lege.
(2) Nimeni nu poate renunţa, în tot sau în parte, la capacitatea de folosinţă sau la
capacitatea de exerciţiu.
Art. 30. Egalitatea în faţa legii civile. Rasa, culoarea, naţionalitatea, originea
etnică, limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convingerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o categorie socială ori la o categorie defavorizată,
averea, originea socială, gradul de cultură, precum şi orice altă situaţie similară nu au
nicio influenţă asupra capacităţii civile.
Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune. (1) Orice
persoană fizică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care include toate
drepturile şi datoriile ce pot fi evaluate în bani şi aparţin acesteia.
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile şi
condiţiile prevăzute de lege.
(3) Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale fiduciare, constituite potrivit
dispoziţiilor titlului IV al cărţii a III-a, cele afectate exercitării unei profesii autorizate, precum
şi alte patrimonii determinate potrivit legii.
Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) În caz de diviziune sau afectaţiune,
transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o masă patrimonială în alta, în cadrul aceluiaşi
patrimoniu, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi fără a prejudicia
drepturile creditorilor asupra fiecărei mase patrimoniale.
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Titlul I
Dispoziţii generale
Art. 25. Subiectele de drept civil. (1) Subiectele de drept civil sunt persoanele fizice
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(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor şi obligaţiilor dintr-o
masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare.

Art. 33. Patrimoniul profesional individual. (1) Constituirea masei patrimoniale
afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul
încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute de lege.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul măririi sau micşorării
patrimoniului profesional individual.
(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu dispoziţiile art. 1.941-1.948, dacă prin lege nu se dispune altfel.
Titlul II
Persoana fizică
Capitolul I
Capacitatea civilă a persoanei fizice
Secţiunea 1
Capacitatea de folosinţă
Art. 34. Noţiune. Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea
drepturi şi obligaţii civile.
Art. 35. Durata capacităţii de folosinţă. Capacitatea de folosinţă începe la naşterea persoanei şi încetează odată cu moartea acesteia.
Art. 36. Drepturile copilului conceput. Drepturile copilului sunt recunoscute de la
concepţiune, însă numai dacă el se naşte viu. Dispoziţiile art. 412 referitoare la timpul
legal al concepţiunii sunt aplicabile.
Secţiunea a 2-a
Capacitatea de exerciţiu
Art. 37. Noţiune. Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a încheia
singură acte juridice civile.
Art. 38. Începutul capacităţii de exerciţiu. (1) Capacitatea de exerciţiu deplină
începe la data când persoana devine majoră.
(2) Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de 18 ani.
Art. 39. Situaţia minorului căsătorit. (1) Minorul dobândeşte, prin căsătorie, capacitatea deplină de exerciţiu.
(2) În cazul în care căsătoria este anulată, minorul care a fost de bună-credinţă la
încheierea căsătoriei păstrează capacitatea deplină de exerciţiu.
Art. 40. Capacitatea de exerciţiu anticipată. Pentru motive temeinice, instanţa
de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină
de exerciţiu. În acest scop, vor fi ascultaţi şi părinţii sau tutorele minorului, luându-se,
când este cazul, şi avizul consiliului de familie.
Art. 41. Capacitatea de exerciţiu restrânsă. (1) Minorul care a împlinit vârsta de 14
ani are capacitatea de exerciţiu restrânsă.
(2) Actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de
către acesta, cu încuviinţarea părinţilor sau, după caz, a tutorelui, iar în cazurile
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Art. 42. Regimul unor acte ale minorului. (1) Minorul poate să încheie acte juridice
privind munca, îndeletnicirile artistice sau sportive ori referitoare la profesia sa, cu încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi cu respectarea dispoziţiilor legii speciale,
dacă este cazul.
(2) În acest caz, minorul exercită singur drepturile şi execută tot astfel obligaţiile
izvorâte din aceste acte şi poate dispune singur de veniturile dobândite.
● DISPOZIŢII CONEXE. CM: „Art. 13. (1) Persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la
împlinirea vârstei de 16 ani. (2) Persoana fizică poate încheia un contract de muncă în calitate
de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali,
pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi
sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională. (3) Încadrarea în muncă a
persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă. (5) Încadrarea în muncă în locuri de muncă grele,
vătămătoare sau periculoase se poate face după împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de
muncă se stabilesc prin H.G.”.

Art. 43. Lipsa capacităţii de exerciţiu. (1) În afara altor cazuri prevăzute de lege,
nu au capacitate de exerciţiu:
a) minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
b) interzisul judecătoresc.
(2) Pentru cei care nu au capacitate de exerciţiu, actele juridice se încheie, în numele
acestora, de reprezentanţii lor legali, în condiţiile prevăzute de lege. Dispoziţiile art. 42
alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(3) Cu toate acestea, persoana lipsită de capacitatea de exerciţiu poate încheia singură
actele anume prevăzute de lege, actele de conservare, precum şi actele de dispoziţie de
mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la momentul încheierii lor.
(4) Actele pe care minorul le poate încheia singur pot fi făcute şi de reprezentantul
său legal, afară de cazul în care legea ar dispune altfel sau natura actului nu i-ar permite
acest lucru.
Art. 44. Sancţiune. (1) Actele făcute de persoana lipsită de capacitate de exerciţiu
sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, altele decât cele prevăzute la art. 41 alin. (3) şi
la art. 43 alin. (3), precum şi actele făcute de tutore fără autorizarea instanţei de tutelă,
atunci când această autorizare este cerută de lege, sunt anulabile, chiar fără dovedirea
unui prejudiciu.
(2) Cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate
invoca şi singur, în apărare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultată din
minoritate ori din punerea sub interdicţie judecătorească.
Art. 45. Frauda comisă de incapabil. Simpla declaraţie că este capabil să contracteze, făcută de cel lipsit de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu
restrânsă, nu înlătură anulabilitatea actului. Dacă însă a folosit manopere dolosive,
instanţa, la cererea părţii induse în eroare, poate menţine contractul atunci când apreciază că aceasta ar constitui o sancţiune civilă adecvată.
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prevăzute de lege, şi cu autorizarea instanţei de tutelă. Încuviinţarea sau autorizarea
poate fi dată, cel mai târziu, în momentul încheierii actului.
(3) Cu toate acestea, minorul cu capacitate de exerciţiu restrânsă poate face singur
acte de conservare, acte de administrare care nu îl prejudiciază, precum şi acte de
dispoziţie de mică valoare, cu caracter curent şi care se execută la data încheierii lor.
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Art. 46. Regimul nulităţii. (1) Persoanele capabile de a contracta nu pot opune
minorului sau celui pus sub interdicţie judecătorească incapacitatea acestuia.
(2) Acţiunea în anulare poate fi exercitată de reprezentantul legal, de minorul care a
împlinit vârsta de 14 ani, precum şi de ocrotitorul legal.
(3) Atunci când actul s-a încheiat fără autorizarea instanţei de tutelă, necesară potrivit
legii, aceasta va sesiza procurorul în vederea exercitării acţiunii în anulare.
Art. 47. Limitele obligaţiei de restituire. Persoana lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă nu este obligată la restituire decât în limita
folosului realizat. Dispoziţiile art. 1.635-1.649 se aplică în mod corespunzător.
Art. 48. Confirmarea actului anulabil. Minorul devenit major poate confirma actul
făcut singur în timpul minorităţii, atunci când el trebuia să fie reprezentat sau asistat.
După descărcarea tutorelui, el poate, de asemenea, să confirme actul făcut de tutorele
său fără respectarea tuturor formalităţilor cerute pentru încheierea lui valabilă. În
timpul minorităţii, confirmarea actului anulabil se poate face numai în condiţiile art.
1.263 şi 1.264.
Secţiunea a 3-a
Declararea judecătorească a morţii
Art. 49. Cazul general. (1) În cazul în care o persoană este dispărută şi există indicii
că a încetat din viaţă, aceasta poate fi declarată moartă prin hotărâre judecătorească,
la cererea oricărei persoane interesate, dacă au trecut cel puţin 2 ani de la data primirii
ultimelor informaţii sau indicii din care rezultă că era în viaţă.
(2) Dacă data primirii ultimelor informaţii sau indicii despre cel dispărut nu se poate
stabili cu exactitate, termenul prevăzut în alin. (1) se socoteşte de la sfârşitul lunii în care
s-au primit ultimele informaţii sau indicii, iar în cazul în care nu se poate stabili nici luna,
de la sfârşitul anului calendaristic.
Art. 50. Cazuri speciale. (1) Cel dispărut în împrejurări deosebite, cum sunt inundaţiile, cutremurul, catastrofa de cale ferată ori aeriană, naufragiul, în cursul unor fapte
de război sau într-o altă împrejurare asemănătoare, ce îndreptăţeşte a se presupune
decesul, poate fi declarat mort, dacă au trecut cel puţin 6 luni de la data împrejurării în
care a avut loc dispariţia.
(2) Dacă ziua în care a intervenit împrejurarea când a avut loc dispariţia nu poate fi
stabilită, sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 49 alin. (2).
(3) Atunci când este sigur că decesul s-a produs, deşi cadavrul nu poate fi găsit sau
identificat, moartea poate fi declarată prin hotărâre judecătorească, fără a se aştepta
împlinirea vreunui termen de la dispariţie.
Art. 51. Procedura de declarare a morţii. Soluţionarea cererii de declarare a morţii
se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
Art. 52. Data prezumată a morţii celui dispărut. (1) Cel declarat mort este socotit
că a încetat din viaţă la data pe care hotărârea rămasă definitivă a stabilit-o ca fiind
aceea a morţii. Dacă hotărârea nu arată şi ora morţii, se socoteşte că cel declarat mort
a încetat din viaţă în ultima oră a zilei stabilite ca fiind aceea a morţii.
(2) În lipsa unor indicii îndestulătoare, se va stabili că cel declarat mort a încetat din viaţă
în ultima oră a celei din urmă zile a termenului prevăzut de art. 49 sau 50, după caz.
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(3) Instanţa judecătorească poate rectifica data morţii stabilită potrivit dispoziţiilor
alin. (1) şi (2), dacă se dovedeşte că nu era posibil ca persoana declarată moartă să fi
decedat la acea dată. În acest caz, data morţii este cea stabilită prin hotărârea de
rectificare.

Art. 54. Anularea hotărârii de declarare a morţii. (1) Dacă cel declarat mort este
în viaţă, se poate cere, oricând, anularea hotărârii prin care s-a declarat moartea.
(2) Cel care a fost declarat mort poate cere, după anularea hotărârii declarative de
moarte, înapoierea bunurilor sale în natură, iar dacă aceasta nu este cu putinţă,
restituirea lor prin echivalent. Cu toate acestea, dobânditorul cu titlu oneros nu este
obligat să le înapoieze decât dacă, sub rezerva dispoziţiilor în materie de carte funciară,
se va face dovada că la data dobândirii ştia ori trebuia să ştie că persoana declarată
moartă este în viaţă.
Art. 55. Descoperirea certificatului de deces. Orice persoană interesată poate
cere oricând anularea hotărârii declarative de moarte, în cazul în care se descoperă
certificatul de deces al celui declarat mort.
Art. 56. Plata făcută moştenitorilor aparenţi. Plata făcută moştenitorilor legali
sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este
valabilă şi liberatorie, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a
menţiunii privitoare la deces, cu excepţia cazului în care cel care a făcut plata a cunoscut
faptul că persoana declarată moartă este în viaţă.
Art. 57. Drepturile moştenitorului aparent. Moştenitorul aparent care află că
persoana care a fost declarată decedată prin hotărâre judecătorească este în viaţă
păstrează posesia bunurilor şi dobândeşte fructele acestora, cât timp cel reapărut nu
solicită restituirea lor.
Capitolul II
Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente
Secţiunea 1
Dispoziţii comune
Art. 58. Drepturi ale personalităţii. (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii
private, precum şi alte asemenea drepturi recunoscute de lege.
(2) Aceste drepturi nu sunt transmisibile.
● LPA. Art. 13. (1) Drepturile personalităţii sunt supuse legii în vigoare la data exercitării lor. (2)
Orice atingere adusă drepturilor personalităţii este supusă legii în vigoare la data săvârşirii
acesteia.

Art. 59. Atributele de identificare. Orice persoană are dreptul la nume, la domiciliu, la reşedinţă, precum şi la o stare civilă, dobândite în condiţiile legii.
Art. 60. Dreptul de a dispune de sine însuşi. Persoana fizică are dreptul să dispună
de sine însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele
moravuri.
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Art. 53. Prezumţie. Cel dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă nu a intervenit o
hotărâre declarativă de moarte rămasă definitivă.
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Secţiunea a 2-a
Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice
Art. 61. Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane. (1) Viaţa, sănătatea şi
integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi ocrotite în mod egal de
lege.
(2) Interesul şi binele fiinţei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societăţii sau al ştiinţei.

Art. 62. Interzicerea practicii eugenice. (1) Nimeni nu poate aduce atingere speciei
umane.
(2) Este interzisă orice practică eugenică prin care se tinde la organizarea selecţiei
persoanelor.
Art. 63. Intervenţiile asupra caracterelor genetice. (1) Sunt interzise orice intervenţii medicale asupra caracterelor genetice având drept scop modificarea descendenţei persoanei, cu excepţia celor care privesc prevenirea şi tratamentul maladiilor
genetice.
(2) Este interzisă orice intervenţie având drept scop crearea unei fiinţe umane genetic
identice unei alte fiinţe umane vii sau moarte, precum şi crearea de embrioni umani în
scopuri de cercetare.
(3) Utilizarea tehnicilor de reproducere umană asistată medical nu este admisă pentru
alegerea sexului viitorului copil decât în scopul evitării unei boli ereditare grave legate
de sexul acestuia.
Art. 64. Inviolabilitatea corpului uman. (1) Corpul uman este inviolabil.
(2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică şi psihică. Nu se poate aduce
atingere integrităţii fiinţei umane decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ
prevăzute de lege.

Art. 65. Examenul caracteristicilor genetice. (1) Examenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi întreprins decât în scopuri medicale sau de cercetare
ştiinţifică, efectuate în condiţiile legii.
(2) Identificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate fi efectuată decât în cadrul unei proceduri judiciare civile sau penale, după caz, sau în scopuri
medicale ori de cercetare ştiinţifică, efectuate în condiţiile legii.
Art. 66. Interzicerea unor acte patrimoniale. Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite
de nulitate absolută, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.
● DISPOZIŢII CONEXE. V. art. 144 alin. (1) lit. e) L. nr. 95/2006 (infra, art. 68 NCC).
Art. 67. Intervenţiile medicale asupra unei persoane. Nicio persoană nu poate fi
supusă experienţelor, testelor, prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenţii în scop
terapeutic ori în scop de cercetare ştiinţifică decât în cazurile şi în condiţiile expres şi
limitativ prevăzute de lege.
Art. 68. Prelevarea şi transplantul de la persoanele în viaţă. (1) Prelevarea şi
transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatori în viaţă se fac
exclusiv în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, cu acordul scris, liber, prealabil şi
expres al acestora şi numai după ce au fost informaţi, în prealabil, asupra riscurilor
intervenţiei. În toate cazurile, donatorul poate reveni asupra consimţământului dat, până
în momentul prelevării.
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● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 95/2006 priv. reforma în domeniul sănătăţii, rep. (M. Of. nr. 652
din 28 august 2015; cu modif. ult.): „Art. 144. (1) Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de
origine umană de la donatorul în viaţă se face în următoarele condiţii: a) prelevarea de organe,
ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în
viaţă, având capacitate de exerciţiu deplină, după obţinerea consimţământului informat, scris,
liber, prealabil şi expres al acestora, conform modelului de formular aprobat prin ordin al
ministrului sănătăţii. Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la persoane fără
discernământ; b) consimţământul se semnează numai după ce donatorul a fost informat de
medic, asistentul social sau alte persoane cu pregătire de specialitate asupra eventualelor riscuri
şi consecinţe pe plan fizic, psihic, familial, profesional şi social, rezultate din actul prelevării; c)
donatorul poate reveni asupra consimţământului dat, până în momentul prelevării; d) prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană ca urmare a exercitării unei
constrângeri de natură fizică sau morală asupra unei persoane sunt interzise; e) donarea şi
transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană nu pot face obiectul unor acte şi fapte
juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură; f) donatorul şi primitorul vor
semna un înscris autentic prin care declară că donarea se face în scop umanitar, are caracter
altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material
sau de artă natură, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;
g) donatorul va fi scutit de plata spitalizării/spitalizărilor aferente donării, precum şi a costurilor
aferente controalelor medicale periodice postdonare. (2) Centrele de prelevare şi cele de
transplant vor păstra o evidenţă a donatorilor vii care au donat în centrul respectiv, în conformitate cu dispoziţiile naţionale privind protecţia datelor cu caracter personal şi confidenţialitatea statistică. (3) Monitorizarea donatorilor vii include controalele medicale periodice
obligatorii care se vor realiza la o lună, 3 luni, 6 luni şi un an postdonare, iar ulterior la nevoie
justificată. Art. 145. (1) Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la potenţiali
donatori minori în viaţă, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezenta lege. (2) Prin excepţie de la
prevederile alin. (1), în cazul în care donatorul este minor şi este rudă de până la gradul al IV-lea
cu primitorul, prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice se face în
următoarele condiţii: a) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la
minori se poate face numai cu consimţământul minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani,
şi cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al părinţilor, tutorelui sau al curatorului,
conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Dacă minorul nu a
împlinit vârsta de 10 ani, prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului legal; b) în cazul
donatorului care are cel puţin 10 ani, consimţământul acestuia, scris sau verbal, se exprimă în
faţa preşedintelui tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul centrului unde
se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte
donatorul, după efectuarea obligatorie a unei anchete psihosociale de către direcţia generală de
asistenţă socială şi protecţia copilului. (3) Refuzul scris sau verbal al minorului împiedică orice
prelevare”.

Art. 69. Sesizarea instanţei judecătoreşti. La cererea persoanei interesate,
instanţa poate lua toate măsurile necesare pentru a împiedica sau a face să înceteze
orice atingere ilicită adusă integrităţii corpului uman, precum şi pentru a dispune
repararea, în condiţiile prevăzute la art. 252-256, a daunelor materiale şi morale suferite.
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(2) Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la minori,
precum şi de la persoanele aflate în viaţă, lipsite de discernământ din cauza unui
handicap mintal, unei tulburări mintale grave sau dintr-un alt motiv similar, în afara
cazurilor expres prevăzute de lege.
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Secţiunea a 3-a
Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane
Art. 70. Dreptul la libera exprimare. (1) Orice persoană are dreptul la libera
exprimare.
(2) Exercitarea acestui drept nu poate fi restrânsă decât în cazurile şi limitele
prevăzute la art. 75.
Art. 71. Dreptul la viaţa privată. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea
vieţii sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie,
nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără
respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei
persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 8/1996 priv. dreptul de autor şi drepturile conexe, rep. (M. Of.
nr. 489 din 14 iunie 2018; cu modif. ult.): „Art. 90. Utilizarea unei corespondenţe adresate unei
persoane necesită consimţământul destinatarului, iar după moartea acestuia, timp de 20 de ani,
al succesorilor săi, dacă destinatarul nu a dorit altfel. În toate cazurile, sunt deopotrivă aplicabile
disp. art. 71 alin. (1) şi (2), art. 72, 74 şi 79 NCC”.
● CNA. Dec. nr. 220/2011 (Codul de reglem. a conţinutului audiovizual – M. Of. nr. 174 din
11 martie 2011; cu modif. ult.): „Art. 33. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii
private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei. (2) Informaţiile privind adresa unei
persoane sau a familiei sale, numerele lor de telefon sau adresele de e-mail nu pot fi dezvăluite
fără permisiunea acestora; utilizarea datelor cu caracter personal este permisă în condiţiile legii
speciale. (3) Este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale
care constituie imixtiuni în viaţa privată şi de familie a persoanei, fără acordul acesteia. (4) Fac
excepţie de la prev. alin. (3) situaţiile în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii: a)
existenţa unui interes public justificat; b) existenţa unei legături semnificative şi clare între viaţa
privată şi de familie a persoanei şi interesul public justificat”.

Art. 72. Dreptul la demnitate. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.
(2) Este interzisă orice atingere adusă onoarei şi reputaţiei unei persoane, fără
consimţământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
● DISPOZIŢII CONEXE. V. L. nr. 8/1996 (supra, art. 71 NCC).

Art. 73. Dreptul la propria imagine. (1) Orice persoană are dreptul la propria
imagine.
(2) În exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice
reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziţiile art. 75 rămân aplicabile.
● DISPOZIŢII CONEXE. L. nr. 8/1996: „Art. 89. (1) Utilizarea unei opere care conţine un portret
necesită consimţământul persoanei reprezentate în acest portret, în condiţiile prevăz. de art. 73, 74
şi 79 NCC. De asemenea, autorul, proprietarul sau posesorul acesteia nu are dreptul să o reproducă
ori să o utilizeze fără consimţământul succesorilor persoanei reprezentate, timp de 20 de ani după
moartea acesteia, cu respectarea şi a disp. art. 79 NCC. (2) În lipsa unei clauze contrare, consimţământul nu este necesar dacă persoana reprezentată în portret este de profesie model sau a primit
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o remuneraţie pentru a poza pentru acel portret. De asemenea, existenţa consimţământului se
prezumă în condiţiile art. 76 NCC”.
● CNA. Dec. nr. 220/2011: „T. III. Protecţia demnităţii umane şi a dreptului la propria imagine. Art. 30. Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia să respecte drepturile şi
libertăţile fundamentale ale omului, viaţa privată, onoarea şi reputaţia, precum şi dreptul la
propria imagine. Art. 31. În sensul prezentului cod, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente care influenţează societatea sau o comunitate, în
special cu privire la: a) prevenirea sau probarea săvârşirii unei fapte cu incidenţă penală;
b) protejarea sănătăţii sau siguranţei publice; c) semnalarea unor afirmaţii înşelătoare sau a unor
cazuri de incompetenţă care afectează publicul. Art. 32. (1) Niciun drept conferit prin lege nu poate
fi exercitat într-un mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei-credinţe, în scopul de a vătăma sau
de a păgubi pe altul ori profitând de ignoranţa sau de buna-credinţă a persoanelor. (2) Nu orice
interes al publicului trebuie satisfăcut, iar simpla invocare a dreptului la informare nu poate
justifica încălcarea dreptului la demnitate, la propria imagine şi la respectarea vieţii private, aşa
cum acestea sunt recunoscute şi ocrotite de Codul civil; simpla invocare a acordului prealabil al
persoanei nu poate justifica încălcarea drepturilor şi libertăţilor altor persoane, ordinea publică
sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programului, prevăz. la art. 3 L. audiovizualului. Art. 34. (1) Orice
persoană are dreptul la propria imagine. (2) Este interzisă difuzarea imaginii sau vocii persoanei
aflate într-un spaţiu privat, fără acordul scris al acesteia. (3) Este interzisă difuzarea de imagini
care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul scris al celui care îl ocupă în mod
legal. (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) şi (3) situaţiile în care imaginile difuzate surprind
fapte care prezintă un interes public justificat. Art. 35. Este interzisă difuzarea convorbirilor ori
a imaginilor înregistrate cu microfoane şi camere de luat vederi ascunse, cu excepţia situaţiei în
care înregistrările astfel obţinute nu puteau fi realizate în condiţii normale, iar conţinutul lor
prezintă un interes public justificat. Art. 36. Înregistrările audio şi/sau video destinate programelor de divertisment, inclusiv cele cu camera ascunsă, nu pot fi difuzate decât cu respectarea
cumulativă a următoarelor condiţii: a) persoanele care au făcut obiectul filmării/înregistrării să
îşi dea acordul scris pentru difuzare; b) să nu provoace iritare sau suferinţă ori să nu pună
persoana în situaţii înjositoare sau de risc. Art. 37. Imaginile înregistrate cu camere de luat
vederi ascunse se difuzează însoţite permanent de un marcaj grafic ce simbolizează o cameră de
luat vederi, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
cod. Art. 38. Difuzarea înregistrărilor convorbirilor telefonice sau a corespondenţei provenite din
surse confidenţiale ori a căror credibilitate nu este suficient verificată este permisă numai dacă
acestea prezintă un interes public justificat şi sunt însoţite de punctul de vedere al persoanei
vizate. Art. 39. În cazul situaţiilor prevăzute la art. 33 alin. (4), art. 34 alin. (4), art. 35, 38 şi ori
de câte ori se invocă interesul public justificat pentru a difuza producţii audiovizuale care pot
aduce atingere drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale unei persoane, difuzarea trebuie
însoţită de punctul de vedere al persoanei în cauză; în situaţia în care persoana refuză să prezinte
un punct de vedere, radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze acest fapt. Art. 40. (1) În virtutea
dreptului la propria imagine, în cazul în care în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei
persoane privind fapte sau comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu
dovezi, iar persoanele acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima
punctul de vedere. În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau
nu a putut fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (2) În cazul în care
acuzaţiile prevăzute la alin. (1) sunt aduse de furnizorul de servicii media audiovizuale, acesta
trebuie să respecte principiul audiatur et altera pars; respectarea acestui principiu presupune
condiţii nediscriminatorii de exprimare până la finalul aceluiaşi program în cadrul căruia s-au
făcut acuzaţiile, în situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere, trebuie
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precizat acest fapt. (3) Orice material înregistrat în care se aduc acuzaţii unei persoane privind
fapte sau comportamente ilegale ori imorale trebuie să conţină şi opinia acesteia. În situaţia în
care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut fi contactată prin
încercări repetate, trebuie precizat acest fapt. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să
solicite ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să
evalueze cât de justificate sunt acestea. (5) Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor
au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să
instige la violenţă. (6) Este interzisă utilizarea cu rea-credinţă a numelui, imaginii, vocii sau
asemănării cu o altă persoană în programele audiovizuale. (7) Orice referire peiorativă la adresa
persoanelor în vârstă sau cu dizabilităţi, precum şi punerea acestora în situaţii ridicole ori
umilitoare sunt interzise în cadrul programelor audiovizuale, chiar dacă există acordul acestora.
Art. 41. (1) Furnizorii de servicii media audiovizuale nu pot difuza: a) imagini ale persoanei
aflate în situaţia de victimă, fără acordul acesteia; b) imagini ale persoanei fără discernământ
sau decedate, fără acordul familiei; c) imagini care exploatează sau scot în evidenţă traumele ori
traumatismele unei persoane. Fac excepţie cazurile umanitare, pentru difuzarea cărora este
necesar acordul persoanei în cauză sau al familiei; d) imagini de la înmormântări, cu excepţia
ştirilor şi/sau reportajelor din programele informative, emisiunilor sau filmelor documentare.
Excepţie fac funeraliile de stat. (2) În cazul martorilor la comiterea unei infracţiuni, la solicitarea
acestora, difuzarea imaginilor se va realiza cu asigurarea protecţiei depline a identităţii lor. Art.
42. (1) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane aflate în stare de
reţinere sau arest, fără acordul acestora. (2) Este interzisă difuzarea de imagini sau de înregistrări cu persoane executând o pedeapsă privativă de libertate, cu excepţia situaţiilor în care
acestea demonstrează încălcări ale unor drepturi sau există un interes public justificat. (3) Imaginile şi/sau înregistrările cu persoane aflate în stare de reţinere, arest sau care execută o
pedeapsă privativă de libertate nu trebuie prezentate într-un mod excesiv şi nerezonabil. (4) În
cadrul programelor audiovizuale nu pot fi oferite, direct sau indirect, recompense şi nu pot fi
făcute promisiuni de recompensare a persoanelor care ar putea depune mărturie în instanţe
judecătoreşti. Art. 43. (1) Radiodifuzorii trebuie să evite să aducă atingere dreptului la un proces
echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile unor cauze aflate pe rol în justiţie sau
în curs de cercetare, prin comentariile şi luările de poziţie proprii sau ale invitaţilor, inclusiv ale
avocaţilor părţilor. (2) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate sau moderate de către
persoane învinuite sau inculpate în care se discută aspecte legate de cazul personal aflat în
cercetare sau pe rolul instanţelor de judecată. (3) Radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni realizate
sau moderate de către membri activi ai barourilor de avocaţi, în care se dezbat cazuri aflate în
cercetare ori pe rolul instanţelor de judecată. Art. 44. (1) Nu pot fi difuzate înregistrări realizate
şi puse la dispoziţia furnizorilor de servicii media audiovizuale de către autorităţile poliţieneşti
sau judiciare, indiferent de suportul informatic utilizat, fără acordul persoanelor care sunt
victime ale unor infracţiuni, fără acordul familiilor acestora sau, după caz, al reprezentanţilor
legali. (2) Nu poate fi dezvăluită în niciun mod identitatea persoanelor care sunt victime ale
infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală; se exceptează situaţiile în care victimele şi-au dat
acordul scris, sub condiţia respectării limitelor de identificare stabilite prin acordul încheiat
anterior difuzării; acordul prealabil nu poate justifica încălcări ale drepturilor şi libertăţilor altor
persoane, ordinea publică sau bunele moravuri şi nici nu poate înlătura răspunderea furnizorului
de servicii media audiovizuale pentru conţinutul programelor, prevăz. la art. 3 L. audiovizualului.
Art. 45. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea intimităţii în momente dificile, cum ar fi o
pierdere ireparabilă sau o nenorocire. (2) În cazul situaţiilor de suferinţă umană, al dezastrelor
naturale, accidentelor sau al actelor de violenţă, furnizorii de servicii media audiovizuale au
obligaţia de a respecta imaginea şi demnitatea persoanelor aflate în astfel de situaţii. Art. 46. (1)
Difuzarea informaţiilor şi/sau imaginilor persoanelor aflate sub tratament în unităţile de asistenţă
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medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate este permisă numai
cu acordul persoanei sau, în cazul în care persoana este fără discernământ ori decedată, cu acordul
familiei sau al aparţinătorilor. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a
respecta demnitatea şi anonimatul persoanelor cu tulburări psihice. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) situaţii de interes public justificat. Art. 461. Relatările sub orice formă despre
ameliorarea şi/sau vindecarea bolilor, indiferent de metodele folosite, nu se pot face decât prin
prezentarea opiniei unui medic specialist cu privire la diagnosticele medicale, iniţial şi final.
Art. 47. (1) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror forme de incitare la ură
naţională, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni de genocid contra
umanităţii şi de crime de război. (2) Este interzisă difuzarea în programele audiovizuale a oricăror
forme de manifestări rasiste, antisemite sau xenofobe. (3) Sunt interzise în programele audiovizuale
afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unui grup/comunităţi definit(e) de gen, vârstă,
rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice. (4) Sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei
acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen, vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie,
credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie, categorie socială, afecţiuni medicale sau
caracteristici fizice. Art. 48. Sunt interzise în programele audiovizuale prezentarea apologetică a
regimurilor totalitare, nazist şi comunist, a autorilor crimelor şi abuzurilor acestor regimuri,
precum şi denigrarea victimelor acestora”.

Art. 74. Atingeri aduse vieţii private. Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot
fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui
obiect fără acordul celui care o ocupă în mod legal;
b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice,
sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări;
c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat,
fără acordul acesteia;
d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui
care îl ocupă în mod legal;
e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile
prevăzute expres de lege;
f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind
viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză;
g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în
unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea
de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură
cu boala şi cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în
cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite;
h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană;
i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei
persoane sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin
sau care, după caz, are dreptul de a dispune de ele.
● DISPOZIŢII CONEXE. V. L. nr. 8/1996 (supra, art. 71 NCC).
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