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CAPITOLUL I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

Noţiune  

Termenul de drept civil provine din latinescul ius civile. 

Sintagma de drept civil cunoaşte mai multe accepţiuni: 
o într-o primă accepţiune, prin drept civil avem în vedere 

ramura de drept conţinând ansamblul normelor juridice 
care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatri-
moniale stabilite între persoane fizice şi juridice aflate pe 
poziţie de egalitate juridică[1]; 

o într-o a doua accepţiune, dreptul civil reprezintă un ele-
ment al conţinutului raportului juridic civil (alături de obli-
gaţia civilă), care constă în posibilitatea acordată de le-
giuitor subiectului activ al raportului juridic civil de a avea 
o anumită conduită în raport cu ceilalţi şi totodată de a 
putea cere de la subiectul pasiv o anumită conduită, 
pentru care, dacă acesta din urmă nu o îndeplineşte, 
poate face apel la forţa de constrângere a statului; 

o într-o a treia accepţiune, dreptul civil poate fi definit ca 
disciplină de studiu. 

I. SISTEME DE DREPT 

Principalele sisteme de drept sunt: 
o sistemul anglo-saxon (common-law); 
o sistemul romano-germanic; 
o sistemul religios. 

                                                            
[1] A se vedea GH. BELEIU, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. 

Subiectele dreptului civil, ed. a 6-a, revăzută de M. NICOLAE şi P. TRUŞCĂ, Ed. Şan-
sa, Bucureşti, 1999, p. 31. 
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1. Sistemul anglo-saxon 

o a apărut în Anglia; 
o s-a extins în SUA, Canada, Australia etc.; 
o se caracterizează prin aceea că soluţiile se pronunţă în 

baza precedentului judiciar. 

2. Sistemul romano-germanic 

o are la bază dreptul roman, dublat de cutumele ger-
manice; 

o se divide în: 
• sistemul roman sau latin, ce are la bază dreptul 

roman (România, Italia, Franţa, Spania etc.);  
• sistemul germanic, ce a luat naştere din îmbi-

narea dreptului roman şi a cutumelor germanice 
(Germania, Elveţia, Austria etc.);  

o este printre cele mai răspândite sisteme de drept din 
lume; 

o presupune o divizare a ramurilor de drept în drept public 
şi drept privat; 

o în soluţionarea pricinilor, judecătorul nu este legat de 
precedentul judiciar, jurisprudenţa nefiind izvor de drept; 

o se caracterizează prin existenţa mai multor grade de 
jurisdicţie; 

o se caracterizează prin existenţa unei instanţe supreme; 
o hotărârile se motivează. 

3. Sistemul religios 

o este inspirat de divinitate; 
o dreptul musulman intră în această categorie. 
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II. PRINCIPIILE DREPTULUI CIVIL 

Definiţie 

Principiile dreptului civil „sunt idei directoare, de bază, aplicabile 
tuturor instituţiilor dreptului civil”[1]. 

Enumerare 

o Principiul proprietăţii 
o Principiul egalităţii în faţa legii civile 
o Principiul bunei-credinţe 
o Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile 
o Principiul aplicării prioritare a tratatelor internaţionale în 

materia drepturilor omului 
o Principiul aplicării cu prioritate a dreptului Uniunii Euro-

pene 

1. Principiul proprietăţii 

o dreptul de proprietate este garantat constituţional; 
o proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod 

egal de lege, indiferent de titularul său; 
o nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de 

utilitate publică, stabilită în condiţiile legii şi în schimbul 
unei drepte şi prealabile despăgubiri; 

o sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de 
trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza 
apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de 
altă natură discriminatorie a titularilor; 

o averea dobândită licit nu poate fi confiscată, caracterul 
licit al dobândirii prezumându-se[2]. 

                                                            
[1] A se vedea OV. UNGUREANU, Drept civil. Introducere, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2007, p. 20. 
[2] A se vedea art. 44 din Constituţie. 
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2. Principiul egalităţii în faţa legii 

o este garantat constituţional, prin art. 16 din Legea funda-
mentală a ţării; 

o cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, 
fără privilegii şi fără discriminări; 

o nimeni nu este mai presus de lege[1]; 
o rasa, culoarea, naţionalitatea, originea etnică, limba, reli-

gia, vârsta, sexul sau orientarea sexuală, opinia, convin-
gerile personale, apartenenţa politică, sindicală, la o ca-
tegorie 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[2]. 

3. Principiul bunei-credinţe 

o orice persoană fizică sau juridică trebuie să îşi exercite 
drepturile şi să-şi execute obligaţiile cu bună-credinţă, în 
acord cu ordinea publică şi bunele moravuri [art. 14 
alin. (1) C. civ.]; 

o buna-credinţă se prezumă până la proba contrară 
[art. 14 alin. (2) C. civ.], fiind necesar ca cel care invocă 
reaua-credinţă să o dovedească;  

o cetăţenii români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi 
exercite drepturile şi libertăţile constituţionale cu bună-
credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile celorlalţi 
(art. 57 din Constituţia României);  

o abuzul de drept este sancţionat de legiuitor, care dis-
pune în mod imperativ că „niciun drept nu poate fi exer-
citat în scopul de a vătăma sau păgubi pe altul ori într-un 
mod excesiv şi nerezonabil, contrar bunei credinţe” 
(art. 15 C. civ.). 

                                                            
[1] A se vedea art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie. 
[2] A se vedea art. 30 C. civ. 
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4. Principiul ocrotirii drepturilor subiective civile 

o este consacrat deopotrivă de Constituţie şi de Codul 
civil; 

o drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor fizice, pre-
cum şi drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor juri-
dice sunt ocrotite şi garantate de lege (art. 26 C. civ.); 

o cetăţenii străini şi apatrizii sunt asimilaţi, în condiţiile 
legii, cu cetăţenii români, în privinţa drepturilor şi libertă-
ţilor lor civile, asimilare aplicabilă şi persoanelor juridice 
străine [art. 27 alin. (1) şi (2) C. civ.]. 

5. Principiul aplicării prioritare a tratatelor internaţionale în 
materia drepturilor omului 

o în materiile reglementate de Codul civil, dispoziţiile privi-
toare la drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpre-
tate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tra-
tate la care România este parte[1]; 

o dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele pri-
vitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Ro-
mânia este parte, şi legile interne, au prioritate regle-
mentările internaţionale, cu excepţia cazului în care Con-
stituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile 
[art. 20 alin. (2) din Constituţia României]. 

6. Principiul aplicării cu prioritate a dreptului Uniunii Europene 

o conform Codului civil, în materiile reglementate de aces-
ta, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod 
prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţii[2]. 

                                                            
[1] A se vedea art. 4 alin. (1) C. civ. 
[2] A se vedea art. 5 C. civ. 
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III. COMPARAŢIE ÎNTRE DREPTUL CIVIL ŞI ALTE RAMURI DE 
DREPT 

DREPT CIVIL DREPT CONSTITUŢIONAL 
Este ramură a dreptului privat. Este ramură a dreptului public.
Reglementează raporturile juridice 
patrimoniale şi nepatrimoniale care se 
stabilesc între persoane fizice şi 
juridice.  

Obiectul reglementărilor dreptului 
constituţional îl constituie „statul şi 
componentele sale, modul de 
organizare şi funcţionare a puterilor în 
stat, cetăţenia, sistemul electoral etc.”[1] 

Raporturile care se stabilesc între 
subiecţii raporturilor de drept civil 
(persoane fizice şi juridice) sunt 
raporturi de egalitate juridică. 

Raporturile care se stabilesc între 
subiecţii raporturilor de drept consti-
tuţional sunt raporturi de subordonare a 
cetăţenilor faţă de autorităţi. 

Subiecţii raporturilor juridice civile nu 
trebuie să aibă o calitate anume. 

Subiecţii raporturilor de drept 
constituţional au o calitate specială (de 
exemplu, de cetăţean).  

Predomină raporturile patrimoniale. Predomină raporturile nepatrimoniale.

Sunt majoritare normele dispozitive. Sunt majoritare normele imperative.

 
DREPT CIVIL DREPT ADMINISTRATIV 

Este o ramură a dreptului privat. Este o ramură a dreptului public.
Reglementează raporturile juridice 
patrimoniale şi nepatrimoniale care se 
stabilesc între persoane fizice şi 
juridice. 

Reglementează raporturile juridice 
„care se nasc, se modifică ori se sting 
în activitatea de organizare, asigurare şi 
executare în concret a legilor între 
autorităţi şi persoane fizice şi/sau 
juridice de drept privat ori numai între 
autorităţi şi/sau autorităţi şi instituţii 
publice[2]”. 

Părţile raporturilor juridice civile se află 
pe poziţie de egalitate juridică. 

Raporturile ce se stabilesc între 
subiecţii de drept administrativ sunt de 
subordonare.  

Subiecţii raporturilor juridice civile nu 
trebuie să aibă o calitate anume. 

Subiecţii raporturilor de drept 
administrativ au o calitate specială, unul 
dintre subiecţi fiind organ al 

                                                            
[1] A se vedea T. PRESCURE, R. MATEFI, Drept civil. Partea generală. Per-

soanele, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 21. 
[2] Ibidem. 
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DREPT CIVIL DREPT ADMINISTRATIV 
administraţiei publice.

Predomină raporturile patrimoniale. Predomină raporturile nepatrimoniale.
Sunt majoritare normele dispozitive. Sunt majoritare normele imperative.

 
DREPT CIVIL DREPTUL MUNCII  

Raporturile juridice care se stabilesc 
între părţi sunt raporturi de egalitate 
juridică. 

Raporturile juridice specifice dreptului 
muncii sunt raporturi de egalitate la 
momentul încheierii contractului de 
muncă, urmând ca, pe parcursul 
raportului de muncă, acestea să devină 
raporturi de subordonare a salariaţilor 
faţă de angajatori. 

Subiecţii raporturilor juridice civile nu 
au o calitate anume. 

Subiecţii raporturilor juridice de dreptul 
muncii au o calitate specială, respectiv 
salariaţi şi angajatori.  

Sunt majoritare normele dispozitive. Sunt majoritare normele imperative.
Este specifică răspunderea civilă. Este specifică răspunderea 

disciplinară. 

IV. APLICAŢII 

1. Rezolvaţi următoarele teste grilă: 

1. Spre deosebire de dreptul administrativ, dreptul civil: 
a) este o ramură a dreptului public; 
b) se caracterizează prin poziţia de egalitate juridică a su-
biecţilor raporturilor juridice; 
c) conţine cu preponderenţă norme imperative. 

2. Spre deosebire de dreptul constituţional, dreptul civil: 
a) este o ramură de drept public; 
b) este o ramură a dreptului privat; 
c) se caracterizează prin aceea că subiecţii raporturilor juri-
dice civile trebuie să aibă o calitate specială. 

3. Dreptul civil: 
a) cunoaşte o singură accepţiune, aceea de ramură de 
drept; 
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b) ca ramură de drept constă în posibilitatea subiectului activ 
al raportului juridic civil de a avea o anumită conduită şi de a 
cere de la subiectul pasiv o conduită determinată; 
c) ca element al raportului juridic civil reprezintă totalitatea 
raporturilor patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între per-
soane fizice şi juridice aflate pe poziţie de egalitate juridică. 

4. Sistemul de drept anglo-saxon: 
a) are la bază dreptul roman, dublat de cutumele germanice; 
b) se caracterizează prin aceea că soluţiile se pronunţă în 
baza precedentului judiciar; 
c) este cel mai răspândit sistem de drept. 

5. Spre deosebire de sistemul de drept anglo-saxon, în cadrul sis-
temului romano-german: 

a) există mai multe grade de jurisdicţie; 
b) există o instanţă supremă; 
c) hotărârile se motivează. 

6. În cadrul sistemului de drept romano-germanic: 
a) jurisprudenţa constituie izvor de drept; 
b) există o divizare a ramurilor de drept în drept public şi 
drept privat; 
c) în soluţionarea pricinilor, judecătorul nu este legat de pre-
cedentul judiciar. 

7. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile 
interne: 

a) au prioritate legile interne, fără excepţie; 
b) au prioritate reglementările internaţionale, fără excepţie; 
c) au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia ca-
zului în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii 
mai favorabile. 

8. Normele imperative sunt predominante în materia: 
a) dreptului constituţional; 
b) dreptului administrativ; 
c) dreptului muncii şi protecţiei sociale. 
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9. Raporturile patrimoniale sunt preponderente în materia: 
a) dreptului civil; 
b) dreptului constituţional; 
c) dreptului administrativ. 

10. Spre deosebire de dreptul constituţional, în dreptul adminis-
trativ: 

a) predomină raporturile nepatrimoniale; 
b) raporturile dintre părţi sunt raporturi de egalitate juridică;  
c) raporturile dintre părţi sunt raporturi de subordonare. 

11. Dreptul civil, ca ramură de drept, reglementează: 
a) raporturile exclusiv patrimoniale care se stabilesc între 
persoane fizice şi juridice, aflate pe poziţie de egalitate juri-
dică; 
b) raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc 
între persoane fizice şi juridice, aflate în relaţie de subordo-
nare;  
c) raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc 
exclusiv între persoane fizice, aflate pe poziţie de egalitate 
juridică. 

12. În materiile reglementate de Codul civil: 
a) normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prio-
ritar, indiferent de calitatea sau statutul părţii; 
b) normele dreptului intern se aplică în mod prioritar; 
c) normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prio-
ritar doar în anumite domenii, în funcţie de calitatea sau sta-
tutul părţii. 

2. Arătaţi principalele deosebiri între dreptul civil, ca ramură 
de drept şi: 

a) dreptul administrativ; 
b) dreptul constituţional. 

 
 


