
Titlul I. Caracterizarea generală a dreptului civil

Capitolul I. Introducere în studiul dreptului civil

Secţiunea 1. Conceptul de „drept civil”. Dreptul civil  
ca şiinţă de ramură şi dreptul civil ca ramură a sistemului  

de drept în considerarea Codului civil de la 1864

§1. Sensurile noţiunii de „drept civil”

1. Ca regulă generală, termenul „drept”[1] adaugă diferite atribute, primind 
astfel diferite sensuri şi semniicaţii[2].

a) În primul rând, prin „drept obiectiv” înţelegem totalitatea normelor juridice 
adoptate de organele statului în scopul reglementării relaţiilor dintre oameni în 
cadrul societăţii. În acest caz, dreptul este deinit în raport cu obiectul său, mai 
precis în raport cu relaţiile sociale supuse reglementării, alcătuind un ansamblu 
de reguli juridice (legi, decrete, decizii, hotărâri etc.), care guvernează conduita 
oamenilor şi asigură exercitarea drepturilor acestora.

Ansamblul regulilor juridice stabilite de autoritatea statală – ansamblu care 
alcătuieşte dreptul obiectiv, prin care se urmăreşte asigurarea realizării scopurilor 
generale ale vieţii sociale – constituie premisa necesară existenţei societăţii. 
Regulile juridice implică în esenţa lor categoria de necesitate, asigurând cadrul 
de manifestare a libertăţii. Regulile edictate în scopul reglementării raporturilor 

[1]  Cuvântul „drept” derivă din latinescul directus – adverb indicând direcţia, direct, fără ocol, 
de-a dreptul; adjectiv arătând diferitele însuşiri (linie dreaptă, drum drept etc.), cu sens igu-
rat, metaforic, însemnând: potrivit dreptăţii, adevărului, întemeiat, corect, echitabil etc. Pent ru 
substantivul drept, latinii foloseau cuvântul ius (lege, drept, dreptate); aşadar, luat în sens 
metaforic, cuvântul „drept” desemnează ceea ce este conform cu norma (legea); îl găsim cu 
aceeaşi semniicaţie la francezi (droit), la englezi (right), la italieni (diritto), la germani (Recht), 
la spanioli (derecho), la ruşi (pravo) etc. În limba engleză, cuvântul law desemnează dreptul 
obiectiv, iar cuvântul right dreptul subiectiv. În limba franceză, cuvântul Droit (cu literă mare) 
este folosit pentru dreptul obiectiv şi droit sau droits (plural) pentru dreptul subiectiv. A se vedea 
Gh. Boboş, Teoria generală a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 5; N. Popa, Teoria 
gene rală a dreptului, Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p. 44. 

[2]  A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului 
civil, ed. a XI-a, revizuită şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 
2007, p. 15; C. Munteanu, O. Ungureanu, Drept civil. Partea generală, Ed. Universităţii „Lucian 
Blaga” din Sibiu, 2011, p. 8; G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală,  

Ed. Ha man giu, Bucureşti, 2012, p. 1; C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea generală. Persoanele, 

Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 1.
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din tre persoane izice şi juridice alcătuiesc „dreptul obiectiv civil”, iar ansamblul 
acestor reguli desemnează dreptul civil ca ramură de drept[1].

Mai precizăm că totalitatea normelor de drept în vigoare la un moment dat for-
mează dreptul pozitiv[2]; acesta este dreptul obiectiv în dinamica sa[3]. Dreptul 

pozitiv poate i înţeles în contrast cu dreptul natural. În timp ce dreptul pozitiv 
este emanaţia puterii legislative, dreptul natural este un mănunchi de principii 
superioare şi intangibile, care se impun oricăror autorităţi statale, el existând 
indi ferent de timp şi spaţiu, dar care poate contribui la activitatea de normare a 
rela ţiilor sociale, la formarea dreptului pozitiv, la substanţa dreptului pozitiv. 

b) În al doilea rând, prin „drept subiectiv” se înţelege prerogativa (facultatea, 
po si bilitatea) unei persoane de a avea o anumită conduită, de a îndeplini anumite 
acte juridice, adică de a-şi exercita drepturile prevăzute şi ocrotite de dreptul 

obiectiv, precum şi de a pretinde persoanei obligate să aibă o comportare cores-
punzătoare dreptului său, ce poate i impusă la nevoie prin forţa de constrângere 
a statului. În acest caz, dreptul este deinit în raport cu subiectul său.

Dreptul subiectiv relectă puterea juridică pe care o poate exercita o persoană, 
în limitele impuse de prescripţiile dispoziţiilor normelor juridice. Drepturile 
subiective constituie expresia manifestării voinţei libere a omului, a personalităţii 
sale, jalonată numai de poruncile, de opreliştile cuprinse în regulile juridice edic-
tate de organele statale[4]. Dreptul subiectiv exprimă categoria de libertate[5]. 
Dreptul subiectiv exprimă măsura conduitei pe care trebuie să o aibă persoanele 
în cadrul raportului juridic civil[6].

[1]  Dreptul civil, până la intrarea în vigoare a Codului civil în anul 2011, a fost analizat şi 
considerat ca ramură a sistemului unitar de drept. Rămâne de văzut dacă mai vorbim de 
ramură de drept sau domeniu de drept. 

[2]  „Autoritatea care consacră normele generale sau individuale de drept pozitiv are desigur, 
prin deiniţie, competenţa exclusivă de a aprecia care norme sunt drepte şi a le consacra ca 
atare, dar nu se poate spune, ca principiu, că ea ar avea dreptul de a voi cu intenţiune injustiţia. 
Normele de drept pozitiv sunt emise, în cazul cel mai rău, cel puţin sub pretext că sunt juste. 
În acest sens, de altfel, trebuie interpretate, ca un principiu care nu suferă discuţiune. Dacă şi 
acest pretext lipseşte, ele pot reprezenta voinţa unui nebun sau nu se manifestă decât ca o 
airmaţiune a forţei brutale.

În această ipoteză ele nu mai sunt «drept», în orice caz ele nu mai sunt «drept just» şi prin 
urmare nu mai sunt drept adevărat; ele sunt atunci în acest sens rezultatul unei erori juridice, 
voite sau nu.

Se poate astfel spune, credem, că în orice caz, elementul formal al conştiinţei juridice îşi 
găseşte aplicaţiunea în dreptul pozitiv, căci normele dreptului pozitiv, oricare ar i ele, trebuie să 
ie emise cel puţin cu pretenţiunea – sinceră sau nu – de a realiza justiţia” – M. Djuvara, Drept 
raţional, izvoare şi drept pozitiv, Biblioteca Facultăţii de Drept, Bucureşti, citat de P.M. Cosmovici 
în Introducere în dreptul civil, Ed. All, Bucureşti, 1993, p. 23.

[3]  A se vedea Gh. Boboş, op. cit., p. 6; N. Popa, op. cit., p. 45.
[4]  Astfel cum arată P.M. Cosmovici, „drepturile subiective” au fost contestate de unii 

teoreticieni, rămaşi izolaţi, care au elaborat „teoria relativităţii drepturilor” sau teoria „drepturilor-
funcţii”, bazată pe faptul că exerciţiul drepturilor se subordonează exigenţelor societăţii care 
poate impune limitări uneori atât de grave, încât drepturile devin relative şi se vor exercita numai 
în funcţie de aceste exigenţe – P.M. Cosmovici, op. cit., p. 11. 

[5]  A se vedea N. Popa, op. cit., p. 45.
[6]  A se vedea infra, Titlul al II-lea, Capitolul al III-lea, Secţiunea a 2-a.
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c) Într-un al treilea sens, prin „drept civil” înţelegem dreptul civil ca ştiinţă 
juridică de ramură, parte a ştiinţelor juridice, care are ca obiect studierea dreptului 
civil ca ramură a sistemului unitar de drept din România.

d) Într-o a patra accepţie, termenul „drept civil” desemnează ramura drept 
civil, ca ansamblu de norme juridice ce reglementează relaţiile sociale care for-
mează obiectul dreptului civil. Ramura de drept civil este parte a sistemului unitar 
de drept din România.

§2. Dreptul civil ca şiinţă de ramură şi ca ramură a sistemului de 
drept în considerarea Codului civil de la 1864 

2.1. Şiinţele juridice şi şiinţa dreptului civil 

2. Ştiinţa, în general, se înfăţişează ca un ansamblu sistematic de cunoştinţe 
veridice despre natură, societate şi gândire, formate şi dezvoltate pe baza prac-
ticii sociale. 

Cunoştinţele privind un anumit domeniu al realităţii obiective (natură ori so-
cietate) sau al realităţii subiective (psihic, gândire) se încheagă într-o ştiinţă atunci 
când ele sunt sistematizate pe baza unor principii, a unor legităţi fundamentate 
într-o teorie.

Se admite, în prezent, că sistemul general al ştiinţelor în raport cu domeniile 
cunoaşterii şi existenţei se divide în următoarele subsisteme: ştiinţele naturii – 

izica, chimia, biologia, zoologia, astronomia, botanica, geologia etc.; ştiinţele 
so ciale – studiază activităţile omului şi societatea; ştiinţele gândirii – logica, 
ma te matica, lingvistica, cibernetica etc. Ştiinţele care studiază societatea şi gân-
direa, adică omul, formează subsistemul ştiinţelor umaniste.

Un grup aparte de ştiinţe îl reprezintă ştiinţele acţiunii (interacţiunea dintre na-
tură şi societate), cum sunt: ştiinţele tehnice, ştiinţele medicale, ştiinţele educa-
ţionale etc.[1]

Subsistemul ştiinţelor sociale se ocupă de cercetarea şi studierea diferitelor 
pro cese, fenomene şi laturi ale vieţii sociale şi cuprinde, în raport cu obiectul de 
stu diu, ştiinţe de sine stătătoare constituite în subsisteme de ştiinţe. Subsistemul 
ştiinţelor sociale cuprinde următoarele grupe de ştiinţe (constituite în subsisteme 
de ştiinţe): ştiinţele de tip nomotetic (nomologic), care studiază legile şi relaţiile 
func ţionale cu privire la diferite laturi ale activităţii umane – economia politică, 
poli to logia, sociologia, demograia, psihologia etc.; ştiinţele istorice, care stu-
diază şi interpretează trecutul; ştiinţele juridice şi cercetarea epistemologică 
a ştiinţei, disciplină ilozoică ce studiază teoria cunoaşterii ştiinţiice.

Ştiinţele juridice alcătuiesc un subsistem în cadrul ştiinţelor sociale, având 
ca obiect de studiu statul şi dreptul, legităţile obiective ale existenţei şi evoluţiei 

[1]  Dicţionar enciclopedic român, Ed. Politică, Bucureşti, 1966, vol. IV, p. 590-593; Gh. Boboş, 
op. cit.; N. Popa, op. cit., p. 6, I. Dogaru, Drept civil român. Tratat, vol. I, Ed. Europa, Craiova, 
1996, p. 15-16. 
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statului şi dreptului, formele concret-istorice ale statului şi dreptului, corelaţiile cu 
diferite componente ale realităţii sociale, instituţiile juridice, domeniile relaţiilor 
sociale supuse reglementării juridice, drepturile şi libertăţile fundamentale ale 
cetă ţenilor, participarea oamenilor la circuitul juridic, ca titulari de drepturi şi 
obligaţii juridice.

3. Ştiinţele juridice, componente ale subsistemului ştiinţelor sociale, se cons-
ti tuie într-un subsistem al ştiinţelor juridice alcătuit din: ştiinţe juridice generale, 

ca Teoria generală a statutului şi dreptului; ştiinţe juridice istorice, ca Istoria 
ge nerală a dreptului, Istoria dreptului românesc, Istoria doctrinelor juridice; ştiin-
ţele juridice de ramură, ca ştiinţa dreptului constituţional, ştiinţa dreptului ad-
ministrativ, ştiinţa dreptului civil, ştiinţa dreptului penal etc.; ştiinţele juridice 
auxiliare, ca: medicina legală, criminalistica, statistica judiciară, sociologia juri-
dică, logica juridică.

4. Ştiinţa dreptului civil face parte din subsistemul ştiinţelor juridice 

care, alături de alte subsisteme de ştiinţe, alcătuiesc subsistemul ştiinţelor so-
ciale. Acesta din urmă împreună cu ştiinţele naturii şi ştiinţele gândirii formează 
sistemul cel mai larg, respectiv sistemul ştiinţelor.

Ştiinţa dreptului civil este o ştiinţă de ramură. Ştiinţa dreptului civil sau 
dreptul civil ca ramură a ştiinţei juridice are ca obiect de cercetare normele juri-
dice aparţinând dreptului civil în strânsă legătură cu relaţiile sociale ce for-
mează obiectul de reglementare al dreptului civil. În concluzie, ştiinţa dreptului 
civil cercetează şi studiază dreptul civil ca ramură de drept, parte a sistemului 
unitar de drept din România.

2.2. Deinirea dreptului civil ca ramură de drept în doctrina juridică 
anterioară anului 2011

5. Literatura de specialitate consemnează, de-a lungul timpului, diferite dei-
niţii formulate de teoreticienii dreptului, care, practic şi esenţial, prezintă aceleaşi 
elemente de conţinut, dar o parte dintre acestea adăugând, iar altele renunţând la 
unele elemente sau utilizând diferite expresii interpretabile. Reţinem principalele 
deiniţii propuse pentru dreptul civil[1].

„Dreptul civil sau privat este acela care reglementează raporturile particularilor 
dintre ei, şi care este propriu unei naţiuni (ius proprium civitatis)”[2].

[1]  În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Constantin Eraclide precizează că dreptul civil 
propriu-zis sau dreptul privat „este colecţiunea legilor care au ca obiect a regula interesele 
respective ale particularilor între ei, în tot ceea ce priveşte afacerile relative la persoanele, la 
bunurile şi la convenţiile lor”. „Privatum ius ad singularum utilitatem spectat”. 

[2]  D. Alexandresco, Explicaţia teoretică şi practică a dreptului civil român, în comparaţie cu 
legile vechi şi cu principalele legislaţii străine, Tomul I, Ed. Curierul judiciar, Bucureşti, 1906, p. 34. 
În prima jumătate a secolului XX, alţi civilişti au caracterizat dreptul civil. Astfel, M.B. Cantacuzino 
scria în 1921: „Orice societate organizată de Stat, se ocupă întâi de regulamentarea sa lăuntrică, 
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Într-o opinie, „dreptul civil este acea ramură a dreptului unitar al statului care 
regle mentează raporturile patrimoniale în care părţile igurează ca subiecte egale 
în drepturi, raporturile personale nepatrimoniale în care se manifestă indivi-
dualitatea persoanei, precum şi condiţia juridică a persoanelor izice şi a per-
soanelor juridice în calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile”[1].

Luând ca model această deiniţie, dar integrând între elementele caracteristice 
scopul dreptului civil, într-o altă deiniţie se precizează că dreptul civil este acea 
ramură de drept „care reglementează o parte însemnată a raporturilor patri-
moniale şi a raporturilor personale nepatrimoniale strâns legate de individualitatea 
persoanei, raporturi în care părţile igurează ca subiecte egale în drepturi, condiţia 
juridică a persoanelor izice şi aceea a persoanelor juridice, în scopul dezvoltării 
şi perfecţionării relaţiilor sociale, al airmării multilaterale a personalităţii umane”[2]. 

Într-o lucrare a Editurii Academiei, dreptul civil este deinit ca iind „acea 
ramură a dreptului unitar al României care reglementează unele raporturi patri-
moniale în care părţile igurează ca subiecte egale în drepturi, ca şi unele aporturi 
personale nepatrimoniale legate de individualitatea persoanei, condiţia juridică 
a persoanelor izice şi a altor subiecte colective de drept civil în calitatea lor de 
participanţi la raporturile juridice civile”[3].

Într-o deiniţie mai concisă, dreptul civil „este acea ramură care reglementează 
raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoanele izice şi per-
soa nele juridice alate pe poziţii de egalitate juridică”[4]. Asemănător este deinit 
drep tul civil şi de un alt teoretician, care airmă că „dreptul civil este acea ramură 
a dreptului unitar român care reglementează raporturile patrimoniale şi nepa tri-
moniale ce constituie obiectul de reglementare juridică între persoane izice şi 
persoane juridice alate pe poziţii de egalitate juridică”[5]. 

Tot astfel, într-o altă deiniţie[6] se reţine că „dreptul civil este ansamblul nor mel or 
juridice care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale care se stabilesc 
între persoane izice şi persoane juridice alate pe poziţii de egalitate juridică”.

adică naţională. Dar raporturile prin care membrii unei societăţi vin în contact unii cu alţii sunt 
de două naturi. Indivizii din sânul unei societăţi se întâlnesc întâiu cu privire la interesele lor 
individuale, şi în asemenea caz, dreptul intervine cu reglementarea şi cu sancţiunile sale pentru 
ca ciocnirea intereselor individuale să nu ie în contradicţie cu binele obştesc. Aceste raporturi 
formează obiectul dreptului civil sau mai exact privat, cu ramiicaţiunea dreptului comercial privitor 
la raporturile derivate din acte de comerţ”, în Elementele dreptului civil, Ed. Cartea Românească 
S.A., Bucureşti, 1921, p. 17. În anul 1940, M. Rarincescu preciza că „dreptul civil este acea 
ramură a dreptului pozitiv care se ocupă numai de acele raporturi dintre oameni, în care oamenii 
lucrează ca simpli particulari”, în Noţiuni de drept civil, Bucureşti, 1940, p. 26. 

[1]  A. Ionaşcu, Drept civil. Partea generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963, p. 3. 
[2]  O. Calmuschi, în Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, Ed. Academiei, Bucureşti, 

1989, p. 19.
[3]  S. Brădeanu, I. Rucăreanu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generală, Ed. Academiei, 

Bucureşti, 1967, p. 36.
[4]  Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a 

II-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă, Casa de editură şi presă „Şansa” S.R.L., 
Bucureşti, 1998, p. 31.

[5]  I. Dogaru, Drept civil român. Tratat, vol. I, Ed. Europa, Craiova, 1999, p. 24.
[6]  G. Boroi, Drept civil. Partea generală, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 2. 
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Mai largă sub aspectul precizării categoriilor de raporturi juridice este o altă 
deiniţie, care apreciază că „dreptul civil român este acea ramură a dreptului 
privat care reglementează raporturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale 
inter venite între persoane izice, între acestea şi persoane juridice, între persoane 
juri dice care se ală pe poziţii de egalitate juridică, precum şi condiţia juridică a 
persoanelor izice şi a persoanelor juridice, în calitatea lor de participanţi la ra-
porturile juridice civile”[1].

6. În lucrările noastre[2] anterioare am deinit dreptul civil ca „acea ramură a 
dreptului privat care reglementează raporturi patrimoniale şi personale nepa tri-
mo niale stabilite între persoane izice şi persoane juridice, alate pe poziţie de 
egalitate juridică, precum şi condiţia juridică a persoanelor izice şi persoanelor 
juridice, în calitatea lor de subiecte ale raporturilor juridice civile. 

2.3. Aprecieri asupra deiniţiilor formulate în doctrina juridică civilă 
sub vechea reglementare

7. Deiniţiile prezentate mai sus cuprind, esenţial, aceleaşi elemente cu pri-
vire la caracteristicile fundamentale ale dreptului civil, dar au, în acelaşi timp, şi 
ele mente de formă şi de conţinut care le diferenţiază. Fără a ne propune o 
ana liză critică şi completă a deiniţiilor prezentate, evidenţiem trăsăturile comune 
şi principalele elemente care le diferenţiază. Ca elemente comune avem în 
vedere: 

– domeniul de reglementare, adică obiectul dreptului civil, circumscris 
raporturilor patrimoniale şi raporturilor nepatrimoniale (personale nepatrimoniale);

– participanţii la raporturile juridice, adică subiectele raportului juridic civil, 
persoanele izice şi/sau persoanele juridice;

– egalitatea juridică a subiectelor raportului de drept civil.
Elementele care le diferenţiază se referă la „scopul reglementării” şi la „condiţia 

juridică a persoanei izice şi juridice”[3].
În legătură cu „scopul” şi „condiţia juridică a persoanei” ca elemente carac-

teristice pentru deiniţia dreptului civil, s-au exprimat opinii pentru includerea lor 
ori pentru înlăturarea lor fără a considera că sunt necesare eventuale aprecieri[4].

8. Într-adevăr, în opinia noastră, „scopul” nu este un element deinitoriu spe ci-
ic numai pentru dreptul civil, ci mai degrabă el deineşte întregul sistem de drept. 
Sigur că şi normele dreptului civil au un scop, şi anume de a asigura, ga ranta şi 
apăra atât participarea persoanelor la raporturile juridice civile, cât şi drep turile 
subiective civile ale acestora. Dar, pe de o parte, scopul este inclus în chiar 

[1]  T. Pop, Drept civil român. Teoria generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 9.
[2]  I.R. Urs, S. Angheni, Drept civil. Partea generală. Persoanele, vol. I, Ed. Oscar Print, 

Bucureşti, 1998, p. 26.
[3]  S. Brădeanu, I. Rucăreanu, op. cit., p. 36 şi O. Calmuschi, op. cit., p. 19.
[4]  Gh. Beleiu, op. cit., p. 3; I. Dogaru, op. cit., p. 23.
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esenţa normei civile, în formele de obiectivare a normelor şi în mijloacele spe-
ciice de acţiune, iar, pe de altă parte, scopul dreptului civil este subsumat sco-
pului dreptului în general de organizare şi disciplinare a comportamentului omului 
în relaţiile sociale, de apărare a drepturilor esenţiale şi a protecţiei sociale[1]. 

Ni se pare cel puţin neştiinţiic a admite că iecare ramură de drept are un 
scop propriu, distinct de scopul sistemului de drept, al dreptului în ansamblul său, 
de îndată ce relaţia dintre ramura de drept şi sistemul de drept este de la parte la 
întreg, cu atât mai mult cu cât, pentru constituirea ramurilor de drept, scopul nu 
este un criteriu deinitoriu, caracteristic[2].

În realitate, scopul dreptului civil este de a reglementa cât mai bine raporturile 
dintre persoane, iind inclus în scopul general al dreptului, relectat de principiile 
fundamentale şi determinat de izvoarele materiale.

9. „Condiţia juridică a persoanelor izice şi a persoanelor juridice”, aşa 
cum am văzut mai sus, este un element comun al majorităţii deiniţiilor consemnate 
în doctrina de specialitate.

Ne punem, alături de alţi autori[3], întrebarea: este sau nu este „condiţia juridică 
a persoanelor” element deinitoriu necesar a i subliniat în deiniţia dreptului civil[4]?

Pentru a răspunde la această întrebare, credem că trebuie să observăm cel 
puţin două aspecte.

Primul are în vedere conţinutul sintagmei „condiţia juridică”. Prin „condiţie juri-
di că a persoanei izice şi a persoanei juridice” se poate înţelege „statutul ju-
ridic” al acestora sau „regimul” lor juridic, cuprinzând ansamblul normelor juridice 
care reglementează diferite aspecte cu privire la persoana izică (născut din că-
să torie, din afara căsătoriei, minor, adoptat, capacitate de exerciţiu, domiciliul, 
cetă ţenia, angajat etc.) şi persoana juridică (îniinţare, organizare, patrimoniu, 
re or ganizare, dizolvare etc.). Sub acest aspect, trebuie să sesizăm faptul că ma-
jo rita tea normelor care alcătuiesc statutul („condiţia juridică”) al persoanei izice 

[1]  N. Popa, op. cit., p. 97. 
[2]  Asemenea criterii sunt: metoda de reglementare, calitatea subiectelor, caracterul normelor, 

caracterul sancţiunilor etc.
[3]  Gh. Beleiu, op. cit., p. 31 şi urm.; I. Dogaru, op. cit., p. 22, 23. Întrebarea este legitimă atât 

pentru exprimarea opiniei noastre, cât şi pentru faptul că am inclus acest element în deiniţia 
formulată anterior. Vezi I.R. Urs, S. Angheni, op. cit., p. 26. 

[4]  A formula o deiniţie înseamnă a face un demers ştiinţiic şi logic pentru a stabili conţinutul 
esenţial al unei noţiuni. Deiniţia subsumează elementele caracteristice cu ajutorul genului 
proxim şi al diferenţei speciice. Adică urmează să deinim dreptul civil prin raportare la alte 
ramuri de drept, în principal aparţinând subsistemului dreptului privat, alând astfel obiectul 

dreptului civil, şi să evidenţiem elementul speciic de deosebire faţă de celelalte ramuri de 
drept, alând astfel metoda de reglementare a dreptului civil. Pornind de la premisa că deiniţia 
reprezintă esenţa unei noţiuni şi având în vedere criteriile de diferenţiere a ştiinţelor, putem 
concluziona că pentru deinirea dreptului civil sunt necesare, dar şi suiciente, acele elemente 
care evidenţiază obiectul de reglementare şi metoda de reglementare. Sigur că multe alte 
trăsături caracteristice contribuie la diferenţierea ori asemănarea dreptului civil cu alte ramuri 
de drept, dar acestea nu sunt de natură esenţială pentru a i incluse în însăşi deiniţia dreptului 
civil, însă, astfel cum vom vedea, ele constituie criterii suplimentare de delimitare a obiectului de 
reglementare a ramurilor de drept, inclusiv a dreptului civil, de alte ramuri de drept. 
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ori al persoanei juridice aparţin dreptului civil şi alcătuiesc conţinutul unei im por-
tante instituţii de drept civil, şi anume „Persoanele”, respectiv „Persoana izică” 
şi „Persoana juridică”, dreptul civil constituind „dreptul comun” în materie şi 
pentru alte ramuri de drept (dreptul comercial, dreptul familiei). În această ipo-
teză, s-ar putea susţine că sintagma „condiţia juridică a persoanei izice şi a 
per soanei juridice” este caracteristică pentru dreptul civil şi trebuie reţinută în 
dei niţie, deoarece dreptul civil reglementează cu titlu general condiţia juridică 
(sta tutul, regimul) a persoanelor, ca participante la toate raporturile juridice. Dar 
o asemenea apreciere nu poate i reţinută, iindcă înţelesul „condiţiei juridice” 
arătat în deiniţiile dreptului civil este altul, aşa cum reiese din prezentarea celui 
de al doilea aspect.

Al doilea aspect, astfel cum precizează deiniţiile prezentate, circumstanţiază 
con ţinutul „condiţiei juridice a persoanelor izice şi a persoanelor juridice” la cali-
tatea lor de participanţi la raporturile juridice civile. Sub acest aspect, ar tre-
bui să remarcăm faptul că iecare ramură de drept conţine anumite norme care 
regle mentează „condiţiile persoanelor” în calitatea lor de participanţi la raporturile 
spe ciice ramurii respective. Iată, de exemplu, participanţii la raporturile juridice 
spe ciice dreptului familiei trebuie să aibă calitatea de soţ, părinte, tutore, rudă 
etc. Participanţii persoane izice, la raporturile care fac parte din obiectul dreptului 
muncii, trebuie să deţină calitatea de angajat, cadru militar permanent, membru 
cooperator, iar angajatorul trebuie să îndeplinească anumite condiţii speciice 
categoriei de persoane juridice din care face parte (regie autonomă, societate 
comercială, asociaţie, fundaţie, persoană de drept public etc.). Participanţii la 
raporturile de drept comercial trebuie să aibă calitatea de comercianţi etc. Toate 
aceste condiţii speciale sunt reglementate de ramurile de drept respective şi 
constituie trăsături esenţiale ale subiectelor raporturilor juridice respective, dar, 
cu toate acestea, nu sunt evidenţiate distinct în deinirea ramurii de drept.

10. În concluzie, apreciem că elementul numit „condiţia juridică a persoanei 
izice şi a persoanei juridice” în calitatea lor de participanţi la raporturile civile 
este caracteristic pentru dreptul civil, ca de altfel şi pentru alte domenii de drept, 
dar credem că nu este necesar să ie evidenţiat ca element distinct în deiniţia 
dreptului civil, iind implicit cuprins în obiectul de reglementare. Cu atât mai mult 
susţinem această concluzie, cu cât subiectele raportului juridic de drept civil nu 
trebuie să îndeplinească nicio condiţie specială, aşa cum am văzut că se cer la 
alte ramuri de drept, iind suicientă calitatea de persoană izică sau persoană 
juridică. 
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Secţiunea a 2-a. Dreptul civil şi unitatea dreptului privat după 
intrarea în vigoare a Codului civil în anul 2011

§1. O nouă abordare a reglementărilor raporturilor patrimoniale şi 
nepatrimoniale

11. Legiuitorul civil, în reglementarea fundamentală a relaţiilor private, re nun-
ţă la dualismul tradiţional, cod civil - cod comercial, şi promovează con cepţia 
monistă, aducând sub cupola unei singure legiuiri, Codul civil, atât relaţiile 
speciice dreptului civil, cât şi cele dintre profesionişti, dându-le o singură regle-
men tare sub denumirea de raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale dintre 
persoane, ca subiecte de drept civil [art. 2 alin. (1) C. civ.]. Pe scurt, Codul 
civil reglementează într-un cadru juridic unitar raporturile de drept privat, în care 
titularii de drepturi şi obligaţii sunt subiecte de drept civil. În esenţă, Codul civil 
subsumează ansamblul regulilor ce privesc raporturile patrimoniale şi nepa-
trimoniale între persoane ca subiecte de drept civil.

Soluţia adoptată de Codul civil, subordonată concepţiei moniste, de a integra 
în obiectul său şi în conţinutul său ansamblul dispoziţiilor ce reglementează 
raporturile de drept privat îndeamnă la relecţie şi la găsirea unor răspunsuri, mai 
ales cu privire la noţiunile de drept civil, drept comercial şi drept privat.

În fapt, reintegrarea raporturilor juridice cu privire la persoane şi la relaţiile 
de familie în corpul Codului civil ni se pare irească şi nu pune în discuţie nici 
abandonarea „dualismului civil-comercial” şi nici adoptarea concepţiei moniste[1].

12. Ceea ce dă substanţă concepţiei moniste asupra reglementării relaţiilor 
sociale în raport cu „binomul civil-comercial” este caracterul unitar al reglementărilor 
esenţial civile cu cele esenţial comerciale, adică uniicarea acestor domenii de 
relaţii sociale sub aspectul principiilor şi normelor de reglementare într-un cadru 
juridic unitar şi unic numit (drept privat, renunţându-se la dreptul civil şi dreptul 
co mercial). Nu discutăm aici succesul ori eşecul reglementărilor „uniicate” spe-
ciice unor instituţii juridice civile ori comerciale, nici calitatea redactării ori folo-
sirii terminologiei juridice, nici includerea ori excluderea, mai mult sau mai puţin 
argumentată, a unor instituţii de drept comercial în/din obiectul Codului civil şi nici 
argumentele pentru necesitatea autonomiei dreptului comercial ori pentru unitatea 
dreptului privat[2], ci ne rezumăm, aici şi acum, la consecinţele adoptării de către 

[1]  Reglementările privind persoanele şi cele privind relaţiile de familie au fost cuprinse iniţial în 
Codul civil de la 1864 (art. 6-126 şi art. 127-460), dar ulterior textele Codului civil au fost abrogate, 
iind adoptate actele normative speciale cu privire la aceste domenii de relaţii sociale (Decretul 
nr. 31/1954 şi Codul familiei), în timp ce raporturile juridice comerciale au fost reglementate 
distinct în Codul comercial.

[2]  A se vedea, în acest sens: Gh. Buta, Noul Cod civil şi unitatea dreptului privat, în  

M. Uliescu (coord.), Noul Cod civil. Comentarii, ed. a 2-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011,  
p. 15; S. Angheni, Dreptul comercial – între dualism şi monism, în M. Uliescu (coord.), op. cit., p. 40.
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legiuitorul Codului civil a teoriei moniste asupra unor concepte fundamentale ale 
drep tului care trebuie asimilate în doctrina juridică, cum sunt: „domeniu de relaţii 
so ciale”, „ramură de drept”, „dreptul civil ca ramură de drept”, „dreptul privat ca 
ra mură de drept” sau dreptul civil ca „ştiinţă de ramură în sistemul de drept” şi 
altele.

13. Aşadar, reuşită sau nu, implementarea concepţiei moniste, adică unii-
ca rea dreptului privat, a fost realizată prin Codul civil intrat în vigoare în anul 
2011. Obiectul Codului civil cuprinde dispoziţii care reglementează raporturile 
patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil [art. 2 
alin. (1) C. civ.]. Dispoziţia generală de mai sus este preluată şi circumscrisă în 
art. 3 alin. (1) C. civ. şi raporturilor dintre profesionişti ori dintre aceştia şi alte 
subiecte de drept civil[1]. O primă concluzie este aceea că ansamblul de norme 
juridice cuprinse în Codul civil se aplică deopotrivă raporturilor patrimoniale şi 
nepatrimoniale dintre persoane izice şi juridice ca subiecte de drept civil. În acest 
fel, Codul civil are rolul de „lege generală”, de „drept comun” aplicabil în toate 
domeniile la care se referă litera ori spiritul dispoziţiilor sale [art. 2 alin. (2) C. civ.].

14. Cu toate neajunsurile şi imperfecţiunile sale privind cuprinderea în 
obiectul său de reglementare a relaţiilor comerciale, subliniem încă o dată, în 
con siderarea art. 2 alin. (2) C. civ., că dispoziţiile Codului civil constituie dreptul 
co mun şi în materia raporturilor comerciale. Expresia „pentru toate domeniile 
la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale” din art. 2 alin. (2) C. civ. 
ne formează convingerea juridică asupra faptului că suntem în prezenţa unui 
drept privat unitar cu aplicabilitate generală, de „drept comun” şi în raporturile 
co merciale. Faptul că anumite instituţii comerciale ca societăţile comerciale 
(actualele societăţi reglementate de Legea nr. 31/1996), insolvenţa, transporturile 
etc. rămân reglementate prin acte normative cu caracter special nu ştirbeşte 
caracterul de drept comun al Codului civil, deoarece aceste acte normative nu 
exced nici „domeniului” şi nici „spiritului” la care se referă dispoziţiile Codului 
civil. Niciun act normativ care reglementează relaţii de tipul acelora la care se 
referă art. 3 C. civ. nu este în afara domeniului la care se referă, cel puţin, spiritul 
dispoziţiilor cuprinse în obiectul Codului civil. 

[1]  După cum prevede art. 3 alin. (2) C. civ., sunt profesionişti toţi cei care „exploatează o 
întreprindere”, iar potrivit alin. (3) din acelaşi articol, ”constituie exploatarea unei întreprinderi 
executarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce 
constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, 
indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ”. Noţiunea de profesionist include, conform art. 8 din 
Legea nr. 71/2011, categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice 
alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale. Apreciem că atât 
noţiunea de profesionist, cât şi aceea de „exploatare a unei întreprinderi” sunt nefericit folosite, iar 
precizările din art. 8 din Legea nr. 71/2011 aduc şi alte confuzii în ceea ce priveşte noţiunea de 
profesionist. Poate că un „comerciant” nu este un „întreprinzător”, după cum acesta din urmă nu 
este un „agent economic”, după cum înstrăinarea de bunuri nu intră în sfera „prestării de servicii”; 
toţi profesioniştii exploatează o întreprindere; o clariicare a acestor termeni este necesară. 
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§2. Corelaţiile dintre dreptul civil şi dreptul privat 

2.1. Ramură de drept civil sau ramură de drept privat?

15. În contextul reglementărilor actuale, ne întrebăm dacă mai putem vorbi 
de existenţa ramurii de drept civil sau vorbim de existenţa domeniului de 
relaţii de drept civil care, alături de relaţiile de drept comercial, alcătuiesc 
ramura de drept privat. 

În doctrină au fost exprimate opinii cu privire la deinirea şi existenţa dreptului 
civil ca ramură a dreptului privat. Astfel, într-o opinie, este deinit dreptul civil 
explicit ca ramură a dreptului privat care reglementează raporturile patri mo-
niale şi personal nepatrimoniale dintre persoanele izice şi juridice, alate într-o 
poziţie de egalitate juridică[1], iar în altă opinie, fără a cuprinde în deiniţia dreptului 
civil noţiunea de ramură a sistemului privat, se face referire la dreptul civil 

ca ramură de drept[2], deinindu-l ca „ansamblul normelor juridice care regle-
mentează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane izice 
şi persoane juridice alate pe poziţii de egalitate juridică”.

16. Apreciem că abrogarea Codului familiei, a Codului comercial şi a Legii 
nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional 
privat, urmată de reglementarea acestor raporturi în Codul civil, a condus la dis-
pariţia, ca ramuri de drept, a dreptului familiei, a dreptului comercial şi a drep-
tului internaţional privat[3]. Precizăm însă că abrogarea acestor coduri nu a fost 
cauzată de dispariţia raporturilor juridice şi a normelor juridice care regle men-
tează aceste relaţii. Dimpotrivă, ca efect al politicii legislative, normele juridice 
aparţinând dreptului familiei, dreptului comercial şi dreptului internaţional privat 
au fost reunite în Codul civil, care reglementează într-un cadru juridic uni-
tar raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale private şi care împreună alcă-
tuiesc ramura de drept privat. Din considerente didactice şi pedagogice, fostele 
ramuri de drept îşi păstrează calitatea de discipline juridice distincte în cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior. În viziunea actualului Cod civil, normele sale 
reglementează domenii de relaţii sociale patrimoniale şi nepatrimoniale 
între subiecte de drept civil care constituie dreptul comun pentru domeniile 
de reglementare [art. 2 alin. (1) şi (2) C. civ.] (domeniul civil, domeniul familiei, 
domeniul comercial, domeniul internaţional privat).

2.2. Există idenitate între dreptul civil şi dreptul privat?

17. Dispoziţiile Codului civil sunt de aplicare generală, în sensul că regle-
men tează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale, inclusiv raporturile dintre 

[1]  C.T. Ungureanu, op. cit., p. 2. În concepţia autoarei, dreptul civil este o ramură a dreptului 
privat, mai exact baza acestuia. 

[2]  G. Boroi, C.A. Anghelescu, op. cit., p. 1.
[3]  Pentru o opinie contrară, a se vedea C.T. Ungureanu, op. cit., p. 3.
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profesionişti şi dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. Astfel, după 
cum se ştie, un raport juridic, de orice natură, se naşte, se modiică ori se stinge 
între titularii de drepturi şi obligaţii, între părţile raportului juridic. După cum reiese 
din interpretarea sistematică a prevederilor art. 2 şi art. 3 C. civ., dispoziţiile 
Codului civil sunt de aplicare generală pentru toate raporturile patrimoniale 
şi nepatrimoniale pe care le reglementează, iar părţile (titularii de drepturi şi 
obligaţii), indiferent de calitatea lor, sunt numite subiecte de drept civil [art. 2 
alin. (1) şi art. 3 alin. (1) C. civ.].

18. Astfel cum este elaborat Codul civil, în temeiul concepţiei moniste, el 
uneşte legislaţia privată speciică dreptului civil, dreptului comercial, dreptului 
familiei şi dreptului internaţional privat. Practic, suntem în prezenţa unui singur 
cod, denumit Cod civil, care este de aplicabilitate generală[1], având calitatea de 
drept comun pentru domeniile de relaţii reglementate (civil, comercial, de familie, 
internaţional privat). Faţă de cele arătate, în opinia noastră, putem spune că 
dreptul privat este ramură de drept care reglementează domeniile de relaţii 
sociale patrimoniale şi nepatrimoniale dintre subiecte de drept civil. Ramura 
de drept privat sau, mai simplu, dreptul privat cuprinde domeniul de drept 
civil, domeniul dreptului comercial, domeniul dreptului familiei, domeniul 
dreptului internaţional privat[2].

19. Codul civil actual cuprinde un ansamblu de reguli care constituie dreptul 
comun în materia raporturilor patrimoniale şi nepatrimoniale private.

În aceste condiţii, dreptul civil reprezintă un domeniu de relaţii reglementate 
de Codul civil alături de alte domenii de reglementare, aşa cum arătam mai sus. 
Cu toate acestea, sintagma „drept civil” poate i utilizată, în opinia noastră, într-un 

[1]  În concepţia legiuitorului de la 1864, în sistemul de drept privat, dreptul civil era dreptul 
comun, în comparaţie cu dreptul comercial, un drept privat special. Caliicarea dreptului comercial 
ca ramură de drept a sistemului privat a fost pusă în evidenţă chiar de dispoziţiile legale. Astfel, 
Codul comercial, intrat în vigoare la 1 septembrie 1887 şi abrogat odată cu intrarea în vigoare a 
Codului civil actual, prevedea expres: „În comerţ se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune, 
se aplică Codul civil”.

[2]  Extinderea obiectului de reglementare al dreptului civil la raporturile dintre profesionişti 
priveşte materia obligaţiilor civile izvorâte din contracte şi pe cea a contractelor speciale. Instituţia 
persoanelor şi instituţia prescripţiei extinctive aparţineau dreptului civil, deşi erau reglementate 
de legi speciale (Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele izice şi persoanele juridice; Decretul 
nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă). Dreptul familiei s-a desprins artiicial din dreptul civil 
în anul 1954, odată cu adoptarea Codului familiei. În concluzie, în ceea ce priveşte aceste două 
domenii – dreptul familiei şi dreptul comercial –, Codul civil actual, cuprinzând norme juridice 
cu incidenţă în acest domeniu, nu face altceva decât să se reîntoarcă la poziţia iniţială sau, mai 
plastic, „la normalitate” (a se vedea I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul 
civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 8-9).

Concepţia monistă unitară a Codului civil nu este decât o „întoarcere la trecut”, în contextul 
în care, în doctrina mai veche, dreptul civil era privit ca drept privat în general, reglementând 
raporturile frecvente şi obişnuite şi actele dintre particulari (M.B. Cantacuzino, op. cit., p. 17;  
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. „Naţio-
nală” S. Ciornei, Bucureşti, 1928, p. 14.
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dublu sens: într-un sens larg, care cuprinde toate drepturile izvorâte din re gle-
men tarea relaţiilor private de către Codul civil. În acest sens, punem sem nul egal 
între „drept civil” şi „drept privat” ca drepturi subiective. Toate drepturile ce 
se nasc din raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre subiecte de drept 

civil sunt drepturi civile. În acelaşi timp, sunt şi drepturi private, pentru că se nasc 
între subiectele de drept ce se ală pe poziţie de egalitate. Într-un sens restrâns, 

dreptul civil cuprinde drepturile izvorâte din raporturile patrimoniale şi nepa-
trimoniale dintre persoane izice, dintre persoane juridice şi dintre persoane 
izice şi persoane juridice care nu au calitatea de profesionişti.

20. Ceea ce este speciic tuturor drepturilor civile care alcătuiesc categoria mai 
largă a drepturilor private este poziţia de egalitate juridică a subiectelor de drept. În 
realitate, poziţia de egalitate juridică a subiectelor de drept civil este caracteristică 
tuturor raporturilor juridice patrimoniale şi nepatrimoniale reglementate de Codul 
civil şi le diferenţiază de raporturile juridice de drept public, în care cel puţin unul 
dintre subiecte reprezintă autoritatea publică, iind purtătorul puterii de stat. 

21. În coniguraţia juridică a reglementărilor cuprinse în Codul civil, putem 
vorbi de ramura de drept privat şi de ştiinţa ramurii de drept privat. În cadrul ra-
murii de drept privat sunt cuprinse domeniile: drept civil propriu-zis; drep-
turile izvorâte din relaţiile de familie, drepturile izvorâte din relaţiile din-
tre profesionişti şi cele izvorâte din relaţiile private (civile) cu elemente de 
extraneitate.

Faţă de cele expuse, dreptul civil este cuprins în ramura de drept privat, 
respectiv în ştiinţa de ramură a dreptului privat.

22. Ca urmare, dreptul civil, ca ştiinţă juridică şi ca ansamblu unitar de norme 
ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane ca 
subiecte de drept civil, se studiază la disciplina „Drept civil”, ca disciplină juridică 
distinctă în cadrul ştiinţei şi, respectiv, ramurii de drept privat. În acelaşi timp, nor-
mele juridice ce reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre 
pro fesionişti ca subiecte de drept civil se studiază la disciplina juridică „Drept 
co mercial”, după cum raporturile izvorâte din relaţiile de familie se studiază la 
disciplina „Dreptul familiei”, iar raporturile civile, comerciale, precum şi alte ra-
porturi de drept privat cu elemente de extraneitate se studiază la disciplina „Drept 
internaţional privat”.


