


Din partea autorului 

Dreptul civil al persoanelor

Despre persoane

„Drept civil. Persoanele” 

persoane fizice

persoane juridice.

Drept civil. Persoanele,



 

„Drept civil. Persoanele” 



Capitolul I 

NO IUNEA, REGLEMENTAREA  

I CLASIFICAREA PERSOANELOR FIZICE 

I. No iune i reglementare 

Dreptul civil al persoanelor

Dreptul persoanelor

ius ordinarium ius singulare

Despre persoane

Drept civil. Persoanele,

Ibidem



 

II. Dispozi ii legale din Codul civil 



III. Clasificarea persoanelor fizice 

 



 

          – 

    – 



sunt considera i profesioni ti 

to i cei care exploateaz  o întreprindere”, 

 „Constituie exploatarea unei întreprinderi 

exercitarea sistematic , de c tre una sau mai multe persoane, a unei 

activit i organizate ce const  în producerea, administrarea ori 

înstr inarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dac  

are sau nu un scop lucrative  

no iunea „profesionist" 

prev zut  la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, 

întreprinz tor, operator economic, precum i orice alte persoane 

autorizate s  desf oare activit i economice sau profesionale, astfel 

cum aceste no iuni sunt prev zute de lege, la data intr rii în vigoare 

a Codului civil.

IV. Persoanele fizice puse sub interdic ie 

„(1) Persoana care nu are discern -

mântul necesar pentru a se îngriji de interesele sale, din cauza 

aliena iei ori debilit ii mintale, va fi pus  sub interdic ie judec to-



 

reasc . (2) Pot fi pu i sub interdic ie judec toreasc  i minorii cu 

capacitate de exerci iu restrâns

aliena ie mintal debilitate mintal

V. Str inii i apatrizii 

Cet enii 

str ini i apatrizii care locuiesc în România se bucur  de protec ia 

general  a persoanelor i a averilor, garantat  de Constitu ie i de 

alte legi

Cet enii str ini i apatrizii sunt asimila i, în 

condi iile legii, cu cet enii români, în ceea ce prive te drepturile i 

libert ile lor civile

VI. Legea aplicabil  persoanei fizice 





 

VII. Întreb ri teoretice 



 

 

VIII. Teste-gril  


