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Abstract
Regarded in report with the others, the identity of every human being needs 

a special protection, materialised in the concept of “identification”, which 
establishes the relations between the person and the society. The problem of the 
control and the verification of the physical persons’ identity, imposed different 
legislative interventions which can conciliate the obligations of the individual 
freedom with the interests of the public order, especially those of the security of 
goods and persons. The author makes an explicite description of all the aspects of 
the identification of the person and the juridical base of the domicile.  
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1. Preliminarii. Problema identific rii omului apare pe tot parcursul vie ii
acestuia, nu doar în «via a sa juridic », ci i în cea «extrajuridic ». De o manier
general , a „identifica” persoana fizic  înseamn  «a constata identitatea» acesteia, 
a individualiza omul în societate, în ansamblul rela iilor sociale la care particip .
Astfel, identitatea omului are o importan  aparte prin prisma rela iilor persoanei 
fizice cu ea îns i i cu ceilal i, fiind din ce în ce mai riguros impus  ideea 
protej rii identit ii fiec ruia. Pe de alt  parte, dreptul la identitate este prev zut în 
reglement rile interne i interna ionale: spre exemplu, art. 8 din Conven ia cu 
privire la drepturile copilului1 prevede c  «dreptul copilului de a- i p stra
identitatea, inclusiv cet enia, numele s u i rela iile familiale, astfel cum sunt 
recunoscute de lege, f r  amestec ilegal» ; de asemenea, art. 8 alin. (1) din Legea 
272/2004 privind protec ia i promovarea drepturilor copilului prevede: „Copilul 
are dreptul la stabilirea i p strarea identit ii sale”.

Privit  în raport cu ceilal i, identitatea fiec ruia necesit  o protec ie
special  concretizat  în conceptul de „identificare”, ce determin  astfel rela iile

1Adoptat  de Adunarea general  a Na iunilor Unite la 20 noiembrie 1989, a intrat în 
vigoare la 2 septembrie 1990, iar România a ratificat-o la 28 septembrie 1990 prin Legea 
nr. 18/1990; pentru textul conven iei, Principalele instrumente interna ionale pentru 
drepturile omului la care România este parte, vol. I, Instrumente universale, IRDO, 
Bucure ti, 1997, p. 232-256; pentru analiza legisla iei privind protec ia datelor cu caracter 
personal, R. Carp, S. andru, Dreptul la intimitate i analiza datelor cu caracter personal, 
Ed. All Beck, Bucure ti, 2004, p. 105-188.  
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dintre individ i societate. Problema controlului i a verific rii identit ii 
persoanelor fizice a determinat diferite interven ii legislative, menite s  concilieze 
imperativele libert ii individuale cu interesele ordinii publice, mai ales ale 
securit ii persoanelor i bunurilor2. În sistemul nostru, Ordonan a de urgen  nr. 
97/2005 privind eviden a, domiciliul, re edin a i actele de identitate ale cet enilor
români3, cuprinde dispozi ii privind eviden a cet enilor români, considerat  „un 
sistem na ional de înregistrare i actualizare a datelor cu caracter personal ale 
acestora, necesar cunoa terii popula iei, mi c rii acesteia i comunic rii de date, în 
interesul cet enilor, al statului i al institu iilor publice” [art. 2 alin. (1)]. În 
jurispruden a C.E.D.O. se consider  c  identitatea unei persoane face parte din 
via a privat  a acesteia, dar ine i de interesul general reflectat în organizarea 
eviden ei popula iei de c tre fiecare stat contractant. Se admite c  practica statelor 
de a reglementa identificarea na ionalilor pe baza unui sistem propriu în materie, 
care impune obliga ia fiec rei persoane de a avea o carte na ional  de identitate i
de a o ar ta la cererea organelor de poli ie, nu constituie o ingerin  în via a ei 
privat , prohibit  de art. 8 al Conven iei4.

Dup  cum se tie, omul are voca ia de subiect de drept în toate ramurile de 
drept i, în consecin , identificarea este necesar i se face în toate aceste ramuri, 
a a încât, în domeniul dreptului, identificarea este atotcuprinz toare5. Sistemul 
juridic nu poate admite, în desf urarea obi nuit  a circuitului civil, „t inuirea
identit ii”, a a încât „anonimatul” constituie aici o excep ie. Desemnarea concret
a titularului dreptului subiectiv ori a subiectului inut de executarea obliga iei 
înseamn , în fapt, identificarea sa.

2 Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit civil. Les personnes. La famille. Les incapacités, 
Dalloz, Paris, 1996, p. 158-159; I. Dogaru, D.C. D ni or, Drepturile omului i libert ile 
publice, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 1997, p. 181; C. Bîrsan, Conven ia european  a 
drepturilor omului. Comentariu pe articole, vol. I, 2005, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 
605.  

3 M. Of. nr. 641 din 20 iulie 2005. 
4 Curtea a decis (cauza Smirnova împotriva Rusiei, 24 iulie 2003) c  nerestituirea docu-

mentului de identitate (pa aportul interior) de c tre organele de poli ie care l-au re inut de la 
titularul s u în cazul unei anchete penale, constituie o înc lcare a dreptului acestuia la via a
privat .

5 Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, 1982, Universitatea din Bucure ti, TUB, p. 192; 
Idem, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a VII-a 
r v zut i ad ugit  de M. Nicolae, P. Tru c , Bucure ti, ed. Universul Juridic, 2001, p. 
378; G. Boroi, Drept civil. Partea general . Persoanele, Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. 
311; E. Chelaru, Drept civil. Persoanele, Ed. All Beck, Bucure ti, 2003, p. 9; E. Lupan,
Drept civil. Persoana fizic , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1999, p. 123; M.N. Costin, Marile 
institu ii ale dreptului civil român, vol. II, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 264-265; V.V. 
Popa, Drept civil. Partea general . Persoanele, Ed. All Beck, 2005, p. 386; S. Cercel, A. 
Florea, A. Ponea, Drept civil. Persoana fizic , Ed. Universitaria, Craiova, 2003, p. 61; E. 
Poenaru, Drept civil. Teoria general . Persoanele, Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. 
327-328.  
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În acest cadru, prin identificarea persoanei fizice se în elege
«individualizarea» omului, adic  determinarea pozi iei sale, stabilirea identit ii 
sale, în via a juridic . În doctrina noastr  s-a impus opinia potrivit c reia, pentru 
dreptul civil, identificarea persoanei fizice înseamn  individualizarea omului în 
raporturile de drept civil, în care particip  în calitate de subiect activ ori subiect 
pasiv. Ca institu ie juridic  (totalitatea de norme care reglementeaz
individualizarea omului în toate raporturile juridice la care particip ) identificarea 
persoanei fizice este o institu ie juridic complex . Numai o parte din aceast
institu ie complex  apar ine dreptului civil, i anume aceea format  din normele 
juridice care reglementeaz  mijloacele de individualizare a omului în raporturile 
civile.

Se admite c  identificarea omului este o necesitate permanent i general .
Mai întâi, a a cum via a juridic , expresie a vie ii sociale, este permanent , din 
punct de vedere al existen ei umane, tot astfel este i nevoia identific rii omului. 
De la na tere pân  la moarte, particip m continuu la cele mai diferite raporturi 
civile ( i nu numai civile), unde se impune identificarea celor implica i. Pe de alt
parte, este o necesitate general  pentru c  individualizarea omului se realizeaz  în 
toate raporturile juridice la care particip , adic  în toate raporturile de drept. În 
calitate de participant la raporturile civile, individul este înso it în permanen  de 
necesitatea individualiz rii sale: la na tere, copilul „se înregistreaz ”, ceea ce 
înseamn  o prim  identificare6; minoritatea aduce problema ocrotirii copilului, 
indiferent c  este lipsit de capacitate de exerci iu sau are capacitate restrâns , ceea 
ce presupune identificarea acestuia; ulterior majoratul i, de aici înainte, încheierea 
diferitelor acte juridice civile, în calitate de titular al deplinei capacit i de 
exerci iu, implic , iar i, identificarea sa; în fine, faptul mor ii fizic constatate sau 
judec tore te declarate reclam  identificarea. Identificarea persoanei fizice este 
necesar i în raporturile guvernate de normele altor ramuri de drept7: în dreptul 
procesual civil sau penal, „citarea” p r ilor (reclamant/pârât, învinuit/inculpat/parte 
v t mat  etc.), exempli gratia, este de neconceput în afara identific rii persoanei; 
în dreptul constitu ional, în materie electoral , „listele de aleg tori” impun 
identificarea acestora; în dreptul administrativ, în materia contraven iilor, este 
important  identificarea contravenientului; în dreptul fiscal, pentru stabilirea i
plata impozitelor i taxelor datorate, este necesar  identificarea contribuabilului; în 
dreptul penal, calitatea de „autor”, „coautor”, „complice” ori „instigator”, nu poate 
fi desp r it  de identificarea persoanei care are o astfel de calitate, iar desf urarea 

6 Ordinul ministrului s n t ii nr. 418/2004 privind identificarea nou-n scutului la 
na tere (M. Of. nr. 349 din 21 aprilie 2004) prevede reguli pentru identificarea nou-n s-
cutului imediat dup  expulzie, prin ata area la nivelul antebra ului a unei br ri
(roz/albastru) pe care se vor înscrie numele mamei, num rul foii de observa ie, sexul, data 
i ora na terii (art. 1-3). 

7 Gh. Beleiu, op. cit., 1982, p. 194; Fr. Terré, D. Fenouillet, op. cit., 1996, p. 159-160.  
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întregului proces penal presupune identificarea celor implica i (în cursul urm ririi 
penale, în cursul judec ii i în cursul execut rii pedepsei penale)8.

Necesitatea identific rii persoanei fizice ine atât de ra iuni de ordin 
general, cât i de ordin personal, individual. Este de ordin general, în sensul c
societatea îns i are interesul ca fiecare component al ei s  poat  fi identificat în 
multiplele raporturi juridice la care particip . Totodat , aceast  nevoie este i de 
ordin personal sau individual pentru c  fiecare om, în calitatea sa de participant la 
diversitatea raporturilor de drept, este direct interesat s  se poat  individualiza în 
aceste raporturi. 

Sub aspect terminologic, no iunea de „mijloace de identificare” („elemente 
de identificare” sau „atribute de identificare”) are dou  sensuri. Mai întâi, prin 
„mijloace de identificare” în elegem acele atribute ori calit i, reglementate de lege, 
care servesc la individualizarea omului, la distingerea sa fa  de al i oameni. Aceste 
elemente (atribute ori calit i) sunt reglementate de dreptul civil (când apar ca 
drepturi subiective civile), dar i de normele altor ramuri de drept (f r  a fi 
întotdeauna drepturi subiective). Spre exemplu, în dreptul constitu ional, cet enia 
este calitatea ce exprim  apartenen a omului la un anumit stat i îi atribuie 
posibilitatea de a fi titularul drepturilor i îndatoririlor prev zute de legile statului 
respectiv9; în dreptul penal i procesual penal întâlnim no iuni precum ,,cu/f r
antecedente penale” ori ,,cu/f r  cazier judiciar”10. În acest sens, ansamblul mij-
loacelor reglementate în ramurile dreptului pentru stabilirea identit ii persoanei 
fizice constituie un „sistem al mijloacelor de identificare”, coerent i eficient 
pentru determinarea pozi iei individului în via a juridic  ( i extrajuridic ). În 
dreptul civil, principalele mijloace de identificare, numite i atribute de 
identificare, sunt: numele, domiciliul i starea civil 11. Este important de re inut c ,
în „sistemul mijloacelor de identificare”, atributele de identificare ocup  locul pe 
care dreptul civil îl are în sistemul juridic, a a încât constituie „dreptul comun” în 
materia identific rii omului12. Pe de alt  parte, de principiu, un mijloc de 

8 De asemenea, art. 293 C.pen. pedepse te „falsul privind identitatea”: (1) „Prezentarea 
sub o identitate fals  ori atribuirea unei asemenea identit i altei persoane, pentru a induce 
sau a men ine în eroare un organ sau o institu ie de stat sau o alt  unitate dintre cele la care 
se refer  art. 145, în vederea producerii unei consecin e juridice, pentru sine ori pentru altul, 
se pedepse te cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani”. (2) „Cu aceea i pedeaps  se pedepse te
încredin area unui înscris care serve te pentru dovedirea st rii civile ori pentru legitimare 
sau identificare spre a fi folosit f r  drept”.  

9A se vedea, I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, 
2003, Ed. All Beck, Bucure ti, p. 116-120. 

10Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, 1982, p. 195, care arat , pe bun  dreptate, c  nu 
întotdeauna este vorba de un „drept subiectiv” al individului, ci, uneori, o anumit
„calitate” prime te considerare pentru identificarea omului; G. Boroi, Drept civil, 2002, p. 
312.  

11C. St tescu, Drept civil. Persoana fizic . Persoana juridic . Drepturile reale, EDP 
Bucure ti, 1970, p. 98; Gh. Beleiu, Drept civil român, 2001, p. 379.  

12Pentru pozi ia dreptului civil de „drept comun” i consecin ele sale, A. Pop,  
Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general  a dreptului civil, TUB, 1980, p. 38-42; G. Boroi,
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identificare reglementat într-o anumit  ramur  de drept este folosit i în alte ramuri, 
p strându- i semnifica ia. 

Într-un al doilea sens, prin „mijloace de identificare” se în eleg acele 
mijloace (înscrisuri oficiale) prin care se dovedesc drepturile subiective ori 
calit ile care individualizeaz  omul. Sunt astfel de mijloace de identificare: cartea 
de identitate, actele de stare civil  (certificat de na tere, certificat de c s torie, 
certificat de deces), înscrisurile ce in de „cazierul judiciar”, hot rârile
judec tore ti.

2. No iunea de domiciliu. Identificarea persoanei fizice în spa iu se reali-
zeaz  cu ajutorul domiciliului. Con inutul juridic al acestei no iuni nu este cel pe 
care îl avem în vedere în mod obi nuit când folosim acest termen, pentru c
no iunea juridic  de domiciliu este într-o anumit  m sur  fictiv , pe de o parte, i
nu se confund  cu re edin a i nici cu locuin a unei persoane, pe de alt  parte, dup
cum vom încerca s  demonstr m în cele ce urmeaz .

Din punct de vedere etimologic, cuvântul domiciliu provine din sintagma 
latin domum colere, ceea ce desemneaz  „casa pe care o locuie te cineva”; în 
acest sens se afirma nemo de domo suo extrahi debet (casa unde locuie te cineva i
din care nu poate fi izgonit)13. Dar, trebuie s  re inem, ab initio, c nu orice 
locuin  care apar ine unei persoane are semnifica ia juridic  de domiciliu, dup
cum no iunea de domiciliu nu este dependent  nici de dreptul de proprietate asupra 
unei case (spa iu de locuit).  

Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice i persoanele juridice, care 
cuprinde unele dispozi ii de principiu în aceast  materie (art. 13-15), prevede c
„domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea î i are locuin a statornic  sau 
principal ” (art. 13). De asemenea, Ordonan a de urgen  nr. 97/2005 privind evi-
den a, domiciliul, re edin a i actele de identitate a cet enilor români14, cuprinde 
dispozi ii importante în aceast  materie în capitolul IV, intitulat „Domiciliul i
re edin a”, art. 25-40; se prevede c  „domiciliul persoanei fizice este la adresa la 
care aceasta declar  c  are locuin a principal ” [art. 26 alin. (1) din Ordonan a de 
urgen  nr. 97/2005]. Dispozi ii privind domiciliul sunt cuprinse i în alte acte 
normative, interne sau interna ionale, precum: Codul familiei, Pactul interna ional
privind drepturile civile i politice ale omului; Conven ia privind drepturile 

op. cit., p. 6-7; I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea general , Ed. C.H. Beck, Bucure ti,
2007, p. 15-16.  

13D. Alexandresco, Principiile dreptului civil român, vol. I, Atelierele grafice SOCEC, 
Bucure ti, 1926, p. 186, nr. 227; potrivit art. 87 C.civ. (abrogat) „domiciliul fiec rui român, 
în cât prive te exercitarea drepturilor sale civile, este acolo unde î i are principala sa 
a ezare”.

14M. Of. nr. 641 din 20 iulie 2005; adoptat  prin Legea nr. 290/2005 (M. Of. nr. 959 din 
28 octombrie 2005); la data intr rii în vigoare a ordonan ei de urgen  a fost abrogat  (prin 
art. 52) Legea nr. 105/1996 privind eviden a popula iei i cartea de identitate, care în art. 25 
alin. (1) prevedea: „domiciliul persoanei fizice (...) este la adresa din localitatea unde 
acesta î i are locuin a statornic ”.
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copilului (art. 8); Conven ia european  a drepturilor omului, care în art. 8 
protejeaz  distinct dreptul la domiciliu: „Orice persoan  are dreptul la respectarea 
vie ii sale private i de familie, a domiciliului s u i a coresponden ei sale”15; în 
plus, art. 2 din Protocolul adi ional nr. 4 la aceast  conven ie (Strasbourg, 19 
septembrie 1963) prevede c  „oricine se g se te în mod legal pe teritoriul unui stat 
are dreptul s  circule în mod liber i s - i aleag  în mod liber re edin a” (1) (s.n. – 
S.C.).

Domiciliul este o no iune care prezint  importan  pentru toate ramurile de 
drept i, bineîn eles, pentru dreptul civil. Astfel, acesta prezint  importan  în 
materia capacit ii civile, în materia obliga iilor civile (obliga iile se execut , în 
lipsa altor prevederi legale, la domiciliul debitorului), în materia succesiunilor 
(locul deschiderii succesiunii este ultimul domiciliu al defunctului). De asemenea, 
în materia dreptului procesual civil, domiciliul este important pentru stabilirea 
instan ei competente din punct de vedere teritorial, pentru determinarea locului 
comunic rii actelor de procedur 16. În doctrina noastr  s-a impus opinia potrivit 
c reia domiciliul este «acel atribut de identificare a persoanei fizice care o 
individualizeaz  în spa iu, prin indicarea unui loc având aceast  semnifica ie
juridic »17.

3. Caracterele juridice ale domiciliului. Domiciliul este un drept personal 
nepatrimonial, astfel c  posed  caracterele juridice ale oric rui astfel de drept: uni-
versalitate, opozabilitate erga omnes, inalienabilitate, imprescriptibilitate, perso-
nalitate. La acestea se adaug i anumite caractere specifice: stabilitatea, unicitatea, 
obligativitatea, inviolabilitatea. Mai întâi, stabilitatea caracterizeaz  domiciliul de 
drept comun i domiciliul legal i const  în aceea c  domiciliul este locuin a

15C. Bîrsan, Conven ia european  a drepturilor omului, vol. I, 2005, p. 657-664, care 
consider  c , în definitiv, toate celelalte drepturi men ionate de art. 8 sunt legate, în 
principiu, de dreptul la domiciliu; Curtea a statuat c  dreptul la domiciliu prive te siguran a
i bun starea persoanei (Gillow c. Regatului Unit, 24 noiembrie 1986).  

16În dreptul penal, p trunderea f r  drept, în orice mod, într-o locuin , înc pere, 
dependin  sau loc împrejmuit inând de aceasta, f r  consim mântul persoanei care le 
folose te, sau refuzul de a le p r si la cererea acesteia constituie infrac iunea de violare de 
domiciliu prev zut  în art. 192 C.pen.; obiectul juridic special al acestei infrac iuni este 
format din rela iile sociale privind ap rarea libert ii persoanei, sub aspectul libert ii vie ii
domestice, libertate care apar ine individului, dar intereseaz  întreaga societate. 

17C. St tescu, Drept civil, 1970, p. 146; I. Dogaru, Drept civil român, Ed. Themis, 
Craiova, 2000, p. 442; G. Boroi, Drept civil, 2002, p. 341; Gh. Beleiu, Drept civil român, 
2001, p. 396; V.V. Popa, op. cit., p. 403-404. Domicilium est, ubi quis larem, rerumque ac 
fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessursus si nirediit, 
peregrinari jam destitit (locul unde persoana posed  bunuri, unde i-a stabilit sediul 
afacerilor sale domestice, pe care nu-l p r se te dac  nicio afacere nu o impune, pe care îl 
p r se te pentru a întreprinde o c l torie, i unde se reîntoarce în urma acestei c l torii), D.
Alexandresco, Principiile dreptului civil, p. 187, nr. 231; „Domiciliul este locul unde 
persoana este presupus  a fi în prezen  în ochii legii”, N. Titulescu, Drept civil, Ed. All 
Beck, Bucure ti, reeditat, 2004, p. 139. 
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statornic  a unei persoane, acest caracter deosebindu-l de re edin . Pe de alt
parte, unicitatea este acel caracter al domiciliului potrivit c ruia la un anumit 
moment dat o persoan  are doar un domiciliu i numai unul (de drept comun sau 
legal). Concret, dac  o persoan  are mai multe locuin e statornice, situa ie care 
poate fi întâlnit  adeseori, trebuie s  admitem c  numai una este considerat  a fi 
domiciliul, i anume locuin a principal  (acest aspect va fi analizat in concreto).
În acest sens, art. 25 alin. (2) din Ordonan a de urgen  nr. 97/2005 prevede clar c
„cet enii români nu pot avea în acela i timp decât un domiciliu i/sau o singur
re edin . În cazul în care ace tia de in mai multe locuin e, î i pot stabili domiciliul 
sau re edin a în oricare dintre ele”.  

La rândul s u, obligativitatea domiciliului decurge din func ia
social-juridic  a acestuia de a servi ca mijloc de individualizare a persoanei fizice 
în spa iu, func ie care prezint  interes i pentru societate, iar nu numai pentru 
titular. Acest caracter juridic exprim  regula c orice persoan  trebuie s  aib  un 
domiciliu, din punctul de vedere al legii civile18. În fine, inviolabilitatea
domiciliului este prev zut  expres în normele constitu ionale (art. 27) i impune, în 
principiu, interdic ia p trunderii în domiciliul unei persoane f r  acordul acesteia
(cu excep ia situa iilor prev zute de lege). Inviolabilitatea domiciliului este impus
i prin normele de drept penal i, de i norma constitu ional  folose te no iunea

tradi ional  de domiciliu, totu i garan ia inviolabilit ii se extinde asupra tuturor 
locurilor supuse uzului domestic, care sunt prev zute expres în dispozi iile art. 192 
C.pen. (locuin , înc pere, dependin  sau loc împrejmuit care ine de acestea). În 
acest sens, no iunea de domiciliu are o accep iune mai larg  în dreptul 
constitu ional i în dreptul penal, decât în dreptul civil. Inviolabilitatea domiciliului 
nu este întemeiat  numai pe dreptul de proprietate ori pe faptul posesiei exercitate 
asupra locuin ei unde persoana i-a stabilit domiciliul, ea se întemeiaz  pe respectul 
personalit ii umane19, a a încât violarea de domiciliu este o fapt împotriva
persoanei, iar nu a propriet ii. Este foarte adev rat c  în cele mai multe cazuri 

18Difficile est sine domicilio esse quemquam (este rar ca cineva s  nu aib  domiciliu, L. 
27, 2, in medio, Dig., Ad municipalem et de incolis, 50.1). Se consider  c  nomazii sunt 
socoti i ca r ma i i domicilia i în locul unde au avut vreodat  domiciliul lor, iar, dac
niciodat  nu l-au avut, la locul unde erau domicilia i p rin ii i, în cazul când nici ace tia nu 
l-au avut, atunci, întrucât nomazii de obicei nu au nici m car o simpl  re edin , la locul 
unde li s-a declarat na terea, M.I. Eremia, în Persoana fizic  în dreptul RPR, p. 148; în sens 
contrar, C. St tescu, op. cit., 1970, p. 148-149, care arat  c  nu ar putea exista infrac iunea 
de vagabondaj dac  nu ar exista persoane f r  domiciliu, aceasta fiind una din condi iile
existen ei infrac iunii; „în realitate exist  persoane f r  un domiciliu, iar dac  sub aspect 
juridic aceast  lips  se poate suplini pe cale de ra ionament, care poate prezenta interes i
pentru dreptul civil, el nu poate înl tura lipsa real  a domiciliului”, N. Titulescu, op. cit., 
2005, p. 141; în sensul c  aceast  excep ie nu înl tur  obligativitatea domiciliului, Gh. 
Beleiu, Drept civil. Persoanele, 1982, p. 263-264; potrivit art. 95 alin. (1) C.proc.civ. dac
reclamantul demonstreaz  c , de i a f cut tot ce i-a stat în putin , nu a izbutit s  afle 
domiciliul pârâtului, se va dispune „citarea acestuia prin publicitate”.

19I. Muraru, E.S. T n sescu, Drept constitu ional i institu ii politice, vol. I, 2003,  
p. 188-190.  
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domiciliul este stabilit într-o locuin  asupra c reia persoana are un drept de 
proprietate, îns  protec ia juridic  a domiciliului nu poate fi condi ionat  de 
existen a dreptului de proprietate.  

4. Domiciliul de drept comun. În func ie de modul în care acesta s-a 
stabilit, domiciliul este de trei feluri: domiciliul de drept comun, care este locuin a
statornic , aleas  de o persoan  fizic  în mod liber; domiciliu legal care apare în 
situa ii expres prev zute de lege pentru anumite persoane, al c ror domiciliu este 
declarat a fi într-un anume loc; i, în fine, domiciliul ales sau domiciliul 
conven ional, care apare în cadrul anumitor raporturi juridice în care persoana este 
angajat i este aplicabil doar în privin a acestora. Se poate vorbi de domiciliul 
politic sau domiciliul civil, dac  ne referim la exerci iul drepturilor politice ori 
drepturilor civile ale persoanei fizice20.

Domiciliul de drept comun (ordinar), denumit i domiciliul voluntar,
tocmai pentru a sublinia c  este stabilit în mod suveran de subiectul de drept, are ca 
titular, în principiu, persoana cu capacitate de exerci iu deplin . Alegerea 
domiciliului, garantat  prin lege, este atribuit  a adar numai aceluia care are 
aptitudinea de a dobândi i exercita drepturi civile i de a- i asuma i executa 
obliga iile civile prin încheierea – personal i singur – a tuturor actelor juridice 
civile. El este prezumat c  are puterea de a- i reprezenta corect consecin ele 
juridice civile ale manifest rii sale de voin  în sensul stabilirii domiciliului într-un 
anume loc. Regula este, a adar, c  acela care a dobândit experien a necesar  vie ii
juridice proprii este titularul domiciliului de drept comun21.

În mod excep ional, minorul care a împlinit 14 ani i are, astfel, capacitate 
de exerci iu restrâns  poate avea domiciliu de drept comun. Potrivit art. 102 din 
Codul familiei, autoritatea tutelar  poate încuviin a copilului, la cererea acestuia, 
„dup  împlinirea vârstei de 14 ani, s - i schimbe felul înv turii ori preg tirii 
profesionale stabilit  de p rin i sau s  aib  locuin a pe care o cere des vâr irea
înv turii ori preg tirii profesionale”. Pe de alt  parte, la majorat domiciliul legal 
al fostului minor devine domiciliu de drept comun. 

Potrivit art. 25 alin. (2) din Ordonan a de urgen  nr. 97/2005, „cet enii
români au dreptul s - i stabileasc  sau s - i schimbe, în mod liber, domiciliul ori 
re edin a, cu excep ia cazurilor expres prev zute de lege” (s.n.). Legea instituie în 
aceast  materie principiul libert ii alegerii domiciliului potrivit c ruia persoana
fizic  este liber  s - i stabileasc  sau s - i schimbe domiciliul în orice localitate 

20D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic  a dreptului civil, tom I, 1906,  
p. 456.  

21Alegerea domiciliului este, în acest context, un act juridic civil; pentru delimitarea 
no iunilor de act i fapt juridic, i pentru analiza schimb rii domiciliului, din aceast
perspectiv , a se vedea I. Dogaru, D.C. D ni or, Gh. D ni or, Teoria general  a dreptului, 
Ed. tiin ific , Bucure ti, 1999, p. 332-333.  

14



din ar 22. Potrivit art. 27 din Ordonan a de urgen  nr. 97/2005, dovada adresei de 
domiciliu se poate face cu unul dintre urm toarele documente: a) acte privind titlul
locativ; b) declara ia scris  de primire în spa iu a g zduitorului, înso it  de actul de 
proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicit  schimbarea domiciliului la o 
alt  persoan  fizic ; c) declara ia pe propria r spundere a solicitantului, înso it  de 
nota de verificare a poli istului de ordine public , prin care se certific  existen a
unui imobil i faptul c  solicitantul locuie te efectiv la adresa declarat ; d) 
documentul eliberat de prim rii din care s  rezulte c  solicitantul, sau dup  caz, 
g zduitorul acestuia figureaz  în Registrul agricol, pentru mediul rural.

Este important s  re inem c men iunile cu privire la domiciliu din actul de 
identitate nu au efect constitutiv cu privire la determinarea acestuia, ci doar efect 
declarativ de eviden  a persoanei. Practic, persoana fizic  are domiciliul de drept 
comun în locul ales din momentul manifest rii de voin , iar nu din momentul în 
care aceast  modificare este efectuat  în actul de identitate. În consecin , dac
domiciliul de drept comun este la o alt  adres  decât cea înscris  în actul de 
identitate, cel pu in pentru dreptul civil, dovada acestuia poate fi f cut , în prin-
cipiu, cu orice mijloc de prob 23.

Aceast  solu ie trebuie privit  din perspectiva necesit ii de a asigura liber-
tatea schimb rii domiciliului, garantat  de lege. În esen , schimbarea domiciliului 
este, în principiu, totdeauna posibil , cu excep iile prev zute de legea penal , fiind 
vorba de o regul  imuabil , de natur  s  completeze libertatea circula iei persoanei 
(art. 2 din Protocolul nr. 4 la Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a 
libert ilor fundamentale). Totu i este necesar protec ia ter ilor, mai ales 
împotriva celor care î i schimb  domiciliul pentru a sc pa de creditori, de efectele 
angajamentelor lor juridice, în general, motiv pentru care legea cuprinde norme 

22Pentru analiza dispozi iilor Decretului nr. 68/1976 „privind schimbarea domiciliului 
din alte localit i în ora e declarate, potrivit legii, ora e mari”, în prezent abrogat,  
Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, 1982, p. 273-278; reglementarea prevedea limitativ 
situa iile în care domiciliul putea fi stabilit în „ora ele mari”, considerate, la acea vreme, a 
fi urm toarele: Arad, Bra ov, Br ila, Bucure ti, Cluj, Constan a, Craiova, Gala i, Ia i, 
Pite ti, Ploie ti, Sibiu, Timi oara i Târgu Mure ; aceast  grav  restrângere a libert ii
alegerii domiciliului era motivat  de „asigurarea unei juste corel ri între dezvoltarea 
economico-social  a ora elor mari i folosirea ra ional  a resurselor de for  de munc
local , precum i pentru realizarea i asigurarea fondului locativ necesar în raport de 
cre terea popula iei”.

23Gh. Beleiu, Drept civil român, 2001, p. 401; G. Boroi, Drept civil, 2000, p. 342;  
V.V. Popa, op. cit., 2005, p. 405; M.N. Costin, op. cit, vol. 2, p. 322; C. St tescu, op. cit., 
1970, p. 152-153; D. Lupulescu, A. M. Lupulescu, Identificarea persoanei fizice, Ed. 
Lumina Lex, Bucure ti, 2002, p. 108; solu ia este admis i de jurispruden , chiar în 
perioada în care existau reglement ri restrictive privind alegerea domiciliului; Trib. 
Suprem, decizia civil  nr. 576/1972, R.R.D. nr. 10/1972, p. 147, care precizeaz  c
domiciliul, fiind o stare de fapt, poate fi dovedit prin orice mijloc de prob  pentru ca, 
într-adev r, s  se poat  stabili în mod real localitatea în care persoana fizic  î i are locuin a
statornic  sau principal .
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particulare (în ideea de a-i determina pe cei care î i schimb  domiciliul s  solicite 
efectuarea men iunilor corespunz toare în actele de identitate).  

Este interesant s  amintim, chiar dac  nu mai sunt în vigoare, dispozi iile
Codului civil în materia schimb rii domiciliului; astfel, art. 88 prevedea: „Schim-
barea de domiciliu se opereaz  prin locuin a în fapt într-un alt loc, unit  cu inten ia
de a- i statornici acolo principala sa a ezare”; în continuare se men iona c
„dovada inten iei rezult  din adins declara iune, f cut  atât la autoritatea comunal
a locului ce se p r se te, cât i la acea a locului unde i-a str mutat domiciliul” (art. 
89), iar „în lips  de declara iune expres , dovada inten iunii va depinde de 
împrejur ri”.  

Doctrina noastr  mai veche, comentând aceste dispozi ii, ar ta, pe bun
dreptate, c  persona fizic  î i men ine solo animo, animo manendi, domiciliul de 
origine pân  când îl str mut  în alt  parte. Pentru schimbarea domiciliului trebuie 
îndeplinite dou  condi ii: a) faptul locuirii în alt loc; b) inten ia de a- i str muta 
acolo principala a ezare. Locuin a f r  inten ie constituie numai o re edin , iar 
inten ia f r  faptul locuin ei nu este decât un proiect24.

Pe de alt  parte, pentru buna desf urare a procesului penal ori pentru a 
împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urm rirea penal , se poate 
lua fa  de acesta anumite m suri preventive, printre care „obligarea de a nu p r si
localitatea” ori „obligarea de a nu p r si ara” (art. 136 C.proc.pen.). Legea pre-
vede expres condi iile în care asemenea m suri pot fi luate i con inutul acestora i
obliga iile persoanei fa  de care s-a dispus o asemenea m sur 25. M sura oblig rii
de a nu p r si localitatea const  în îndatorirea învinuitului sau inculpatului de a nu 
p r si localitatea în care locuie te, f r  încuviin area organului care a dispus 
aceast  m sur , iar printre obliga iile impuse de lege este prev zut i aceea de a
nu- i schimba locuin a f r  încuviin are. Este evident c  în aceast  perioad
persoana fizic  nu mai este liber  s  decid  cu privire la alegerea domiciliului s u,
iar orice schimbare neautorizat  este menit  s -i îngreuneze situa ia în procesul 
penal. Observ m c  legea penal  vorbe te de locuin , iar nu de domiciliu, a a
încât sensul acestei no iuni este mai larg decât no iunea de domiciliu din dreptul 
civil (pe care o include). Legea interzice orice schimbare în fapt a locului unde 
persoana î i desf oar  via a privat , a fortiori schimbarea domiciliului, în în elesul 
legii civile.

5. Domiciliul legal. Domiciliul legal este la adresa la care, potrivit legii, 
anumite persoane au locuin a principal . Decretul nr. 31/1954 privind persoanele 
fizice i juridice cuprinde mai multe dispozi ii în aceast  materie; mai întâi art. 14 

24 D. Alexandresco, Explica iunea dreptului civil român, tom I, 1906, p. 464-466; pentru 
analiza art. 103-105 C.civ.fr. (corespunz toare art. 88-90 C.civ.rom.), în vigoare, Fr. Terré, 
D. Fenouillet, op. cit., p. 163-164, nr. 202; pentru no iunea de domiciliu i respectarea 
dreptului la domiciliu în jurispruden a C.E.D.O., art. 8, a se vedea C. Bîrsan, op. cit., 2005, 
p. 657-664. 

25I. Neagu, Drept procesual penal. Partea general , tratat, Ed. Global Lex, Bucure ti, 
2004, p. 402-403. 
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prevede: (1) „Domiciliul minorului este la p rin ii s i sau la acela dintre p rin i la 
care el locuie te statornic”. (2) „Domiciliul copilului încredin at de instan a
judec toreasc  unei a treia persoane r mâne la p rin ii s i, iar în cazul în care 
ace tia au domicilii separate i nu se în eleg la care dintre ei va avea domiciliul 
copilul, decide instan a judec toreasc ”. (3) „Domiciliul minorului în cazul în care 
numai unul dintre p rin ii s i îl reprezint  ori în cazul în care se afl  sub tutel
precum i domiciliul persoanei puse sub interdic ie, este la reprezentantul legal”. 
Pe de alt  parte, art. 15 prevede: (1) „În cazul în care s-a instituit o curatel  asupra 
bunurilor celui care a disp rut, cel disp rut are domiciliul la curator, în m sura în 
care acesta este îndrept it s -l reprezinte”. (2) „Dac  un custode sau un curator a 
fost numit asupra unor bunuri succesorale, cei chema i la mo tenire au domiciliul 
la custode sau la curator, în m sura în care acesta este îndrept it s -i reprezinte”. 
La rândul s u, Codul familiei cuprinde dispozi ii privind domiciliul copilului minor 
i minorului aflat sub tutel 26; potrivit art. 100: (1) „Copilul minor locuie te la 

p rin ii s i”. (2) „Dac  p rin ii nu locuiesc împreun , ace tia vor decide, de comun 
acord, la care dintre ei va locui copilul”. (3) „În caz de neîn elegere între p rin i, 
instan a judec toreasc , ascultând autoritatea tutelar , precum i pe copil, dac
acesta a împlinit 10 ani, va decide inând seama de interesele copilului”; art. 122 
prevede: (1) „Minorul pus sub tutel  locuie te la tutore. Numai cu încuviin area 
autorit ii tutelare, minorul poate avea o alt  locuin ”.

Pentru situa ia special  a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de 
ocrotirea p rin ilor s i, art. 59 i art. 64 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 impun 
regula potrivit c reia pe durata plasamentului ori plasamentului de urgen ,
domiciliul copilului se afl , dup  caz la persoana, familia, asistentul maternal sau 
serviciul de tip reziden ial care îl are în îngrijire.  

În fine, art. 26 din Ordonan a de urgen  nr. 97/2005 prevede: (2) 
„Domiciliul minorului este la p rin ii s i sau la acela dintre p rin i la care el 
locuie te ori, dup  caz, la reprezentantul s u legal sau la persoana fizic  sau 
juridic  la care este încredin at în plasament”; aceste reguli se aplic i în cazul 
persoanei fizice puse sub interdic ie [art. 26 alin. (3)].  

Din dispozi iile legale men ionate rezult  c  domiciliul legal este stabilit de 
lege pentru anumite categorii de persoane fizice, de regul , persoane lipsite de 
capacitate de exerci iu ori care au capacitate de exerci iu restrâns , iar caracte-
risticile acestuia sunt: 

26În solu ionarea situa iilor privind domiciliul copilului minor se va ine seama i de 
principiul interesului superior al copilului reglementat de Legea nr. 272/2004 (art. 2); Codul 
civil stabilea domiciliul legal pentru: a) femeia m ritat  – la domiciliul b rbatului s u; b) 
minorul neemancipat – la p rin ii sau tutorele s u; majorul interzis – la curatorul s u (art. 
93); c) cel care prime te o func ie public  pe via  – la locul unde este chemat s  exercite 
acea func ie (art. 91-92); d) servitori – la persoana pe care o servesc, dac  locuiesc în 
acela i loc (art. 94); a se vedea D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic  a 
dreptului civil român, tom I, 1906, p. 466-478.  
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a) este impus de lege prin norme imperative, a a încât constituie o excep ie
de la principiul libert ii alegerii domiciliului; stabilirea sa nu depinde de voin a
persoanei în cauz i nici de voin a persoanei la care este stabilit; 

b) are semnifica ia unei m suri de ocrotire a anumitor persoane; 
c) coincide cu domiciliul de drept comun (voluntar) al persoanei fizice care 

exercit  ocrotirea; domiciliul legal se caracterizeaz  prin stabilitate, unicitate, obli-
gativitate i inviolabilitate, întocmai ca i domiciliul persoanei care exercit
ocrotirea.
Generic, legea stabile te acest domiciliu prin indicarea domiciliului persoanei care 
realizeaz  ocrotirea, a a încât se observ  c minorul are domiciliul legal, dup  caz, 
la: a) p rin ii s i; b) p rintele la care locuie te statornic; c) p rintele care-l 
ocrote te; d) tutore27. Pe de alt  parte, interzisul judec toresc are domiciliul legal la 
tutore. În fine, cel ocrotit prin curatel  are domiciliul legal la curatorul s u, în 
m sura în care acesta este în drept s -l reprezinte. 

Este u or s  accept m c  domiciliul legal se schimb  odat  cu schimbarea 
domiciliului de drept comun al persoanei fizice care realizeaz  ocrotirea. Pentru 
minor, schimbarea domiciliului mai poate interveni în caz de reîncredin are, prin 
hot râre judec toreasc , ori prin schimbare sau încetarea m surii speciale de 
ocrotire, dup  caz. 

În fine, domiciliul legal se dovede te, în principiu, prin probarea 
domiciliului de drept comun al persoanei care asigur  ocrotirea celui cu domiciliu 
legal. În fine, mai trebuie precizat c : a) minorul de peste 14 ani î i dovede te
domiciliul cu cartea de identitate (prima carte de identitate se elibereaz  la 14 ani, 
potrivit art. 14-16 din Ordonan a de urgen  nr. 97/2005); b) dac  este necesar, se 
poate folosi i hot rârea judec toreasc  de încredin are a minorului ori decizia de 
instituire a tutelei ori curatelei (din care reiese domiciliul de drept comun al 
ocrotitorului).

6. Domiciliul conven ional (domiciliul ales). Pentru a facilita încheierea 
i executarea tranzac iilor dintre persoane aflate în localit i dep rtate, în ideea 

sus inerii celerit ii rela iilor contractuale ori pentru a r spunde interesului 
particularilor, legea permite p r ilor unui contract (indiferent de cet enie) s  î i
aleag  un domiciliu special, fie în locul unde se afl  domiciliul de drept comun al 
uneia dintre ele, fie în alt loc deosebit. În acela i fel, în cadrul procesului civil, 
legea ofer  persoanelor implicate posibilitatea s  î i aleag  un domiciliu „pentru 
proces”, diferit de domiciliul de drept comun.  

Alegerea domiciliului are loc, de regul , în situa ia în care dou  persoane 
care locuiesc în localit i aflate la o distan  destul de mare (exempli gratia, vânz -
torul este din Craiova, iar cump r torul din Timi oara), când poate deveni dificil 
pentru creditor s  fie obligat, ca la nevoie, s -l urm reasc  pe debitor la instan a

27Gh. Beleiu, Drept civil român, 2001, p. 403; G. Boroi, Drept civil, 2002, 343;  
M. Avram, Filia ia. Adop ia na ional i interna ional , All Beck, Bucure ti, 2001, p. 83; E. 
Lupan, op. cit., 1999, p. 172-173.  
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corespunz toare domiciliului s u28. Creditorul are interes ca eventualele litigii ce 
s-ar na te s  se judece de c tre instan a apropiat  de domiciliul s u, iar acest scop 
poate fi atins dac  ob ine de la cealalt  parte o alegere de domiciliu. Pentru c  are 
consecin e juridice importante (în principal, afecteaz  competen a teritorial  a 
instan ei) domiciliul ales, care rezult , de principiu, din acordul liber al celor 
implica i, trebuie prev zut expres i clar în angajamentul p r ilor (el nu se 
presupune)29.

Domiciliul conven ional nu este un veritabil domiciliu, el desemneaz  locul 
(adresa) stabilit prin acordul de voin  al p r ilor, în vederea execut rii actului 
juridic în acel loc ori pentru solu ionarea litigiului i comunicarea actelor de 
procedur 30. Foarte important în materia dreptului procesual civil, domiciliul ales 
este, de regul , o conven ie de prorogare a competen ei instan ei, prin care p r ile
convin s  modifice competen a teritorial  normal , în sensul c  reclamantul este 
obligat s -l cheme în judecat  pe pârât la domiciliul ales, iar nu la cel real (de drept 
comun). Exist  situa ii când domiciliul ales nu rezult  dintr-un acord de voin , ci 
este stabilit unilateral de c tre una din p r i [art. 93, art. 112 alin. (1) pct. 1 i art. 
1141 alin. (4) C.proc.civ.]. Se poate spune c  domiciliul ales este în aceste situa ii 
cel declarat de parte, în sensul c  adresa indicat  de aceasta va fi cea folosit
pentru îndeplinirea procedurii de citare i de comunicare a actelor de procedur 31.

7. Delimitarea domiciliului ales de domiciliul de drept comun. În modul 
în care este conceput, domiciliul ales nu se confund  cu domiciliul de drept comun, 
iar principalele deosebiri dintre ele pot s  priveasc  urm toarele aspecte: 1) 
domiciliul de drept comun este general, iar domiciliul conven ional (de elec iune)
este special pentru o afacere juridic  determinat ; 2) domiciliul de drept comun se 
stinge prin moartea titularului, dar domiciliul ales (pentru contract sau pentru 

28Competen a teritorial  de drept comun se stabile te dup  domiciliul pârâtului (actor 
sequitur forum rei), a se vedea D. Ghi , Drept procesual civil, Ed. Universitaria, Craiova, 
2006, p. 53-57.  

29Domiciliul ales este o conven ie accesorie, de unde rezult  c : 1) este supus ac iunii 
principiului de drept accesorium sequitur principale; 2) este supus cerin elor legale privind 
condi iile i efectele actelor juridice bilaterale. Fiind o conven ie, domiciliul ales nu are 
caracterele juridice ale domiciliului de drept comun; el determin  apari ia unor drepturi i
obliga ii civile, care îns  nu se confund  cu dreptul personal nepatrimonial la domiciliu.  

30D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic  a dreptului civil, tom I, 1906,  
p. 479-480; G. Boroi, Drept civil, 2002, p. 343; Gh. Beleiu, Drept civil român, 2001,  
p. 404-405; E. Lupan, op. cit., 1999, p. 175-176; M.N. Costin, op. cit, vol. II, 1984,  
p. 313; I. Dogaru, Drept civil român, 2000, p. 446-447; S. Cercel, A. Florea, A. Ponea, op. 
cit., 2003, p. 112-114; Fr. Terré, D. Fenouillet, op. cit., p. 172, nr. 213.  

31I.C.C.J., decizia civil  nr. 70/2004, B.J.C.D. 2004, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005,  
p. 681 – Referitor la regularitatea stabilirii domiciliului ales în timpul procesului, s-a ar tat 
c  declara ia de recurs, conform art. 302 C.proc.civ., este un act de procedur  s vâr it în 
fata instan ei a c rei hot râre se atac . Ea nu poate fi considerat i cerere de ordin 
administrativ privind comunicarea deciziei recurate la o alt  adres  decât cea la care partea 
a fost citat  pe tot parcursul procesului. 
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proces) este transmisibil mo tenitorilor; 3) domiciliul de drept comun este unic, în 
vreme ce o persoan  poate alege câte un domiciliu diferit pentru fiecare afacere în 
care este implicat ; 4) domiciliul de drept comun poate fi schimbat dup  libera 
voin  a titularului, dup  cum am v zut, iar domiciliul ales, când rezult  din 
acordul p r ilor, poate fi schimbat numai printr-un acord de voin  contrar (mutuus
consensus/mutuus dissensus).

Pentru a fixa mai bine delimitarea dintre cele dou  no iuni, vom analiza 
raportul dintre domiciliul de drept comun i cel ales într-o materie aparte a 
procedurii civile: procedura de citare a p r ilor. În esen , în solu ionarea 
raporturilor juridice pentru care a fost stabilit, va fi luat în considerare întotdeauna 
domiciliul ales (declarat), având prioritate fa  de domiciliul de drept comun 
(real)32. Astfel, este u or s  accept m c  partea va fi citat , pe tot timpul procesului 
civil (fond, c i de atac) la adresa declarat  (aleas ), iar nu la adresa men ionat  în 
cartea sa de identitate ori unde î i are locuin a statornic  sau vremelnic 33.
Eventualele riscuri determinate de declararea unui domiciliu pentru proces apar in 
celui care alege. P r ile sunt libere a alege i a schimba domiciliul ales pe tot 
timpul judec ii sub rezerva avertismentului prev zut în art. 98 C.proc.civ.: nu va fi 
luat  în seam  schimbarea domiciliului dac  nu este comunic  instan ei i p r ii
adverse34. Pe de alt  parte, domiciliul ales va fi folosit cu aceast  semnifica ie nu 
doar de cel care l-a ales, dar i de to i ceilal i participan i la procesul civil: partea 
advers , intervenientul, cel chemat în garan ie, instan a de judecat  etc. Altfel zis, 
domiciliul (real sau ales) r mâne dobândit cauzei, a a încât pe tot parcursul 
procesului partea va fi valabil citat 35 (la adresa respectiv ).

Practic, în materia procedurii de citare no iunea de domiciliu ( i re edin )
intereseaz  numai prin prisma (atingerii) finalit ii acestei proceduri (încuno -

32 I.C.C.J., decizia civil  nr. 5613/2004, B.J.C.D. 2004, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, 
p. 665 – Faptul alegerii unui domiciliu nu instituie pentru instan  obliga ia comunic rii
actelor de procedur  la domiciliul ales, decât în m sura în care, odat  cu alegerea domi-
ciliului s-a indicat i numele persoanei la care se va face comunicarea; C.S.J., decizia civil
nr. 1944/2003, B.J.C.D. 2003, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 562 – Dac  partea a indicat 
domiciliul ales în condi iile art. 93 C.proc.civ., citarea p r ii i comunicarea hot rârii la 
domiciliul s u, iar nu la cel ales, constituie o v t mare procesual  în condi iile art. 105 alin. 
(2) C.proc.civ., care nu va putea fi înl turat  decât prin desfiin area hot rârii. 

33 Trib. Dolj, decizia civil  nr. 465/2007 (nepublicat ); Idem, decizia civil
nr. 692/2006 (nepublicat ) care arat  c  domiciliul ales de parte, în condi iile art. 93 
C.proc.civ., este valabil în timpul procesului la fond i în c ile de atac (apel i recurs), îns
nu se mai men ine în c ile extraordinare de atac i în faza de executare silit , partea fiind 
în tiin at  la domiciliul sau din momentul promov rii acestor noi proceduri. 

34 Dispozi iile art. 98 C.proc.civ. nu disting între domiciliul de drept comun i cel ales, 
a a încât nu trebuie interpretate restrictiv în sensul c  privesc numai schimbarea 
domiciliului de drept comun (voluntar), ci în sensul c  privesc i schimbarea domiciliului 
ales (ubi lex non distinquit nec nos distinquere debemus)

35 O. Ungureanu, Nulit ile procedurale civile, Ed. All Beck, Bucure ti, 1998, p. 106; S.
Cercel, Comentariu la decizia nr. 974/2004 a Tribunalului Dolj, C.J. nr. 3/2005,  
p. 8-16.  
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tin area p r ilor despre: existen a procesului civil, locul i data judec ii). Ceea ce 
intereseaz  aici nu este locul c ruia dreptul civil îi d  semnifica ia de domiciliu 
(sau re edin ), ci faptul ca persoana (partea) s  cunoasc  procesul. Astfel, mai întâi, 
persoana este citat  la domiciliu sau la re edin a sa (privite în sensul dreptului civil), 
prezumându-se c  aici va fi g sit  pentru a fi anun at  oficial despre litigiu (pentru a i 
se înmâna cita ia)36. Imediat îns , se admite c  dac  partea are o a ezare agricol ,
comercial , industrial  sau profesional în alt  parte, înmânarea cita iei i a tuturor 
actelor de procedur  se va face la locul acestor a ez ri.  

În plus, în considerarea situa iilor în care se poate afla partea (în armat , pe 
un vas de comer , în arest, în spital) legea arat  locul (special) unde va fi înmânat
cita ia. În fine, se admite c  înmânarea cita iei se poate face oriunde, dac  cel citat 
este de acord. Aceast  solu ie reglementat  în art. 90 alin. (2) C.proc.civ. potrivit 
c reia înmânarea cita iei poate fi f cut în orice loc se afl  partea37 (indiferent 
unde, pretutindeni) arat  cel mai bine ce intereseaz  aici i dezv luie semnifica ia
aparte a no iunii de domiciliu în materia procedurii de citare38. Dac  al tur m i
faptul c  domiciliul ales are prioritate fa  de cel real observ m c , fa  de sensul 
primit în dreptul civil, pentru dreptul procesual civil domiciliul/re edin a se 
caracterizeaz  printr-o mai mare mobilitate i are un con inut mai larg. În aceast
materie, nu intereseaz  adresa din localitatea unde persoana î i are locuin a
statornic  ori temporar  (ca atribut de identificare în spa iu), ci adresa unde poate fi 
anun at  oficial despre procesul civil, locul unde poate primi coresponden a privind 
litigiul, care poate fi, în cele din urm , oriunde i, mai ales, acolo unde partea a 
decis prin alegerea unui domiciliu.

Uneori p r ile unui contract men ioneaz  locul unde s-a ales domiciliul, dar 
desemneaz i o persoan  care s -l reprezinte pe debitor, care va primi toat
coresponden a oficial  privind derularea contractului respectiv, persoan  care apare 
ca un mandatar al debitorului (est mandantum de recipiendis citationibus). Dac
acest mandatar î i schimb  domiciliul ori mandatul înceteaz  (spre exemplu, 
mandatarul moare), domiciliul ales î i va p stra efectul s u atributiv de competen
(creditorul este liber s  introduc  ac iunea la instan a competent  în func ie de 
domiciliul ales), îns  cita iile i celelalte acte de procedur  vor fi comunicate la 
domiciliul de drept comun (real) al debitorului39.

36 În doctrin  se arat  c  unul din principiile fundamentale în leg tur  cu realizarea 
procedurii de citare este acela potrivit c ruia cita ia se înmâneaz  la domiciliul sau re edin a
celui citat, regul  de la care legea noastr  procesual  face importante excep ii, printre care 
i situa ia domiciliului ales, I. Le , Tratat de drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucure ti, 

2001, p. 258.  
37Legea garanteaz  libertatea p r ii de a refuza primirea cita iei în aceast  situa ie, caz în 

care cita ia se va înmâna într-unul din locurile stabilite deja: domiciliul de drept comun, 
re edin , domiciliul ales etc. Refuzul p r ii nu este ( i nu poate fi) sanc ionat. 

38V.M. Ciobanu, G. Boroi, Drept procesual civil, Curs selectiv, ed. a 3-a, ed. All Beck, 
Bucure ti, 2005, p. 147. 

39D. Alexandresco, Explica iunea teoretic i practic  a dreptului civil, tom I, 1906,  
p. 485-486, care arat  c  solu ia va fi aceea i în situa ia în care casa în care debitorul i-a
ales domiciliul ar fi fost distrus  prin foc, inunda ie sau alte împrejur ri.
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