
Capitolul I. Noţiuni generale  
despre drept

1.1. Accepţiunea termenului „drept” 

Omul, ca iinţă socială, se intersectează în viaţa cotidiană cu 
norma de drept, chiar şi în situaţii în care nu conştientizează acest 
fapt. Astfel, achiziţionarea unui bilet de călătorie cu un mijloc de 
transport în comun, de exemplu, naşte un raport juridic de natură 
contractuală între transportator şi călătorul ce urmează a beneicia 
de serviciile acestuia.

Atât în sarcina transportatorului, cât şi în sarcina călătorului se 
nasc obligaţii şi drepturi de natură a clariica obiectul raportului juri-
dic astfel creat. Ne referim aici la dreptul călătorului de a beneicia de 
condiţii optime de transport, de a i dus la destinaţia corespunzătoa-
re traseului aişat şi de a solicita, în urma plăţii, eliberarea tichetului 
de călătorie. În mod echivalent, şi irma prestatoare a serviciilor de 
transport are dreptul de a încasa preţul, de a solicita călătorului o 
conduită civilizată şi de a-i interzice acestuia deteriorarea logisticii 
speciice. Acestor drepturi le corespund, în mod iresc, şi obligaţiile 
corelative.

În egală măsură, în toate domeniile vieţii sociale, economice, 
inanciare şi profesionale individul se confruntă cu dreptul, deinit 
ca totalitatea normelor juridice impuse de stat, în vigoare la un mo-
ment dat. Acesta este aşa-numitul drept pozitiv, se aplică tuturor 
şi mai poartă denumirea de drept obiectiv[1].

Dreptul subiectiv reprezintă prerogativa recunoscută de lege 
unei persoane de a avea o anumită conduită şi/sau a pretinde ce-
lorlalţi o anumită conduită[2]. Dreptul subiectiv reprezintă o perso-
nalizare a dreptului obiectiv, persoanele izice şi juridice devenind 
subiecte de drept şi titulare ale drepturilor subiective, drepturi ce 
urmează a i exercitate în raport cu dreptul pozitiv. De pildă, dreptul 
de proprietate este consacrat atât în Constituţia României, cât şi în 
normele Codului civil, aceste reguli iind parte a dreptului obiectiv. 

[1] C.T. UngUreanU, Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2012, p. 1.

[2] gh. Mihai, Inevitabilul Drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 215.
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Dreptul de proprietate al lui X ce are ca obiect un autoturism re-
prezintă dreptul subiectiv al acestuia, drept care-i conferă posibili-
tatea de a pretinde de la toţi ceilalţi să nu ie tulburat în niciun fel în 
exercitarea prerogativelor recunoscute de lege pentru proprietarii 
de autoturisme.

Norma juridică reprezintă o regulă generală şi abstractă, institu-
ită sau recunoscută de puterea publică, ce reglementează conduita 
subiectelor de drept şi a cărei respectare este asigurată, la nevoie, 
prin forţa coercitivă a statului. 

Gruparea de norme juridice cu acelaşi obiect de reglementare 
(categorie omogenă de relaţii sociale omogene) se numeşte insti-
tuţie juridică. Pentru a înţelege fenomenul dreptului, este important 
a se reţine că instituţiile juridice deinite de ştiinţa dreptului se referă 
la grupări unitare ce reglementează aspecte legate de proprietate, 
căsătorie, contract etc. În consecinţă, vom vorbi despre instituţia 
proprietăţii, instituţia căsătoriei, instituţia contractului ş.a.m.d.

Ramura de drept este formată prin gruparea instituţiilor juridice 
pe criterii: obiect de reglementare, metodă de reglementare (ega-
litate sau subordonare juridică), calitatea subiectelor (se solicită o 
anumită calitate), caracterul normelor juridice (dispozitive sau im-
perative), caracterul sancţiunilor, principii. De exemplu: drept penal, 
drept administrativ, drept civil, drept comercial, dreptul profesioniş-
tilor, dreptul procesual civil.

Disciplina juridică are o sferă mai largă decât cea a ramurii 
de drept. Ea cuprinde părţi din ramurile de drept care s-au dezvol-
tat atât de mult ca importanţă economică şi/sau socială încât au 
impus abordarea lor ştiinţiică, în mod distinct de ramura de drept 
mamă. De exemplu: dreptul societar, dreptul asigurărilor, dreptul 
transporturilor.

Aşa cum arătam, norma juridică reglementează numeroase as-
pecte, plecând de la organizarea statului, raporturile dintre autorită-
ţile publice şi alte tipuri de raporturi juridice de subordonare a per-
soanei izice şi juridice în raport cu statul. Totalitatea acestor reguli 
formează dreptul public, care include dreptul constituţional, dreptul 
administrativ, dreptul inanciar, dreptul penal, dreptul procesual pe-
nal, dreptul procesual civil, dreptul internaţional public.
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Spre deosebire de dreptul public, dreptul privat îşi subsumează 
toate normele juridice care sunt edictate pentru protejarea interese-
lor private, precum şi cele ce reglementează raporturile particulare 
dintre persoane izice, dintre persoane juridice sau dintre persoane 
izice şi persoane juridice, alate pe o poziţie de egalitate juridică. 
Acesta include dreptul civil, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul 
comercial, dreptul profesioniştilor, dreptul internaţional privat. De 
menţionat că graniţa dintre dreptul public şi dreptul privat nu este 
clar trasată, cele mai numeroase raporturi de drept privat privind şi 
interesul public şi interesul privat. 

Dreptul intern cuprinde totalitatea normelor juridice normative în 
vigoare dintr-un stat, indiferent dacă este vorba de un stat naţional 
unitar sau stat federativ[1].

Dreptul internaţional cuprinde totalitatea normelor înscrise în 
tratate, pacte, acorduri încheiate între state suverane şi egale în 
drepturi, prin care se reglementează conduita acestor state între 
ele. Dreptul internaţional se divide în dreptul internaţional public şi 
dreptul internaţional privat.

Dreptul Uniunii Europene este format din dreptul primar, res-
pectiv dreptul originar constituit din tratatele elaborate de Uniunea 
Europeană care, odată ratiicate de un stat membru, devin parte 
componentă a sistemului de drept şi dreptul derivat, constituit din 
actele cu efect obligatoriu elaborate în cadrul Uniunii Europene de 
instituţiile acesteia (regulamente, directive şi decizii). 

Articolul 5 C. civ., cu denumirea marginală „Aplicarea prioritară a 
dreptului Uniunii Europene”, prevede că, în materiile reglementate 
de Codul civil, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod 
prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor. 

Tratatele internaţionale privind drepturile omului. Codul civil 

şi Codul de procedură civilă prevăd explicit că în materia drepturilor 
omului, tratatele internaţionale se aplică prioritar. Dispoziţiile privind 
drepturile şi libertăţile persoanelor vor i interpretate şi aplicate în 
concordanţă cu Constituţia, Declaraţia universală a drepturilor omu-
lui, pactele şi celelalte tratate la care România este parte. Dacă 
există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi dispoziţiile 

[1] gh. Mihai, Teoria dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 39.
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Codului civil, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia 
cazului în care Codul civil conţine dispoziţii mai favorabile.

Principalele sisteme de drept 
Sistemul romano-germanic are la bază doi piloni: sistemul juri-

dic francez şi sistemul juridic german. El îşi are originea în dreptul 
roman şi dreptul cutumiar germanic, care a preluat şi adaptat la 
condiţiile economice moderne şi relaţiile sociale noi instituţiile, con-
ceptele şi tehnicile romane. 

Speciicitatea acestui sistem de drept constă în aceea că legea 
este cel mai important izvor de drept, şi nu precedentul judiciar. În 
România, potrivit art. 5 alin. (4) C. proc. civ., îi este interzis judecă-
torului ca prin hotărârile pe care le pronunţă în cauzele care îi sunt 
deduse spre soluţionare să stabilească dispoziţii general obligatorii.

Sistemul common law (anglo-saxonic) este total diferit de siste-
mul romano-germanic, caracterizându-se prin faptul că jurispruden-
ţa (precedentul judiciar) reprezintă principalul izvor de drept, în sen-
sul că deciziile pronunţate de o instanţă se impun cu obligativitate în 
soluţionarea viitoarelor speţe atât judecătorilor instanţei respective, 
cât şi instanţelor inferioare. Acest sistem a apărut în Marea Britanie, 
iind exportat în toate coloniile, inclusiv Statele Unite ale Americii – 
cu excepţia Louisianei şi a provinciei Québec din Canada.

În ultimii 50 de ani se observă că totala separare şi intangibili-
tate a celor două sisteme s-a mai estompat, atât legea, cât şi pre-
cedentul judiciar începând să îşi facă loc în sistemul common law, 
respectiv romano-germanic, datorită existenţei dreptului comunitar 
şi regulilor acestuia.

Sistemul de drept socialist este un sistem juridic utilizat în statele 
comuniste. Caracteristic acestui sistem a fost impunerea unui drept 
colectivist, în contradicţie cu viziunea individualistă a sistemelor oc-
cidentale romano-germanic sau anglo-saxonic. 

Acest sistem a preluat de la sistemul romano-germanic împărţi-
rea pe ramuri, însă fost profund modiicat prin instaurarea regimu-
rilor comuniste. 

Având ca sursă de inspiraţie ilosoia marxist-leninistă, sistemul 
socialist a conferit dreptului funcţii şi inalităţi diferite faţă de cele 
clasice. În acest sens, principalele mijloace de producţie au fost 
naţionalizate, constituind proprietatea întregului popor.
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Dreptul comercial era practic inexistent, în condiţiile în care eco-
nomia statului era planiicată la un înalt grad de centralizare, rapor-
turile juridice dintre întreprinderile de stat şi cele cooperatiste iind 
cuprinse în dreptul economic.

Deşi sistemul de drept socialist era bazat pe norme legale, printre 
care Codul civil sau Codul penal, factorul politic conducător avea 
un rol primordial în aplicarea dreptului, acesta apelând frecvent la 
noi legi şi legiferări. Actele normative adoptate exprimau, de fapt, 
voinţa şi interesele partidului statal.

Asupra sistemelor juridice socialiste ale Europei, Asiei şi Americii 
Latine o inluenţă considerabilă a avut sistemul juridic sovietic. În 
prezent, s-au produs masive schimbări în ţările ex-socialiste, iecare 
creându-şi dreptul naţional în conformitate cu dreptul continental.

În ceea ce priveşte ţările cu guvernare comunistă din prezent, 
acestea au aplicat multiple modiicări sistemelor lor juridice, ca re-
zultat al schimbărilor orientate spre economia de piaţă şi al reforme-
lor în materia drepturilor omului. Cu toate acestea, diferenţe majore 
pot i constatate, în special în materia dreptului de proprietate, de 
exemplu în China proprietatea privată asupra terenurilor agricole 
iind încă neaccesibilă.

Sistemele religioase şi tradiţionale se caracterizează prin faptul 
că normele lor nu se aplică iecărei persoane dintr-un anumit stat, 
ci tuturor celor care, având o anumită religie, indiferent de statul în 
care locuiesc, au un statut personal supus preceptelor acelei religii.

Un exemplu în acest sens îl reprezintă dreptul islamic, al cărui 
izvor principal de drept îl constituie Coranul, care într-o unitate de 
norme practic inseparabilă cu religia şi cu morala mahomedană cu-
prinde reguli de drept civil, reguli de drept penal, raporturi interna-
ţionale, proceduri jurisdicţionale, dreptul public şi economico-iscal 
şi regulile pe care trebuie să le respecte iecare credincios (Sha-

ria – calea de urmat). 
În prezent, dreptul islamic a suferit numeroase inluenţe din par-

tea sistemului de drept romano-germanic şi a celui anglo-saxon. 
De asemenea, şi dreptul hindus este un sistem de drept reli gios, 

dar şi bazat pe cutumele tradiţionale. Acest sistem nu reprezintă 
doar un set de reguli juridice, ci chiar o concepţie despre viaţă. 
Este răspândit în India şi în alte ţări din Asia de Sud-Est, precum 
şi din Africa. 
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1.2. Dreptul afacerilor. Noţiune. Delimitări faţă de celelalte 
ramuri de drept

1.2.1. Noţiune

Dreptul afacerilor reprezintă o ştiinţă pluridisciplinară ce are ca 
obiect de studiu normele juridice ce reglementează relaţiile socia-
le ale întreprinderii din momentul îniinţării ei şi până la momentul 
desiinţării, respectiv relaţiile care se stabilesc între stat, pe de o 
parte, şi comerciant, pe de altă parte (dreptul administrativ, iscal, 
penal) dar şi relaţiile de drept privat, ceea ce înseamnă aplicarea 
unor dispoziţii de drept civil (regimul juridic al bunurilor, protecţia 
consumatorului), de dreptul muncii (contractul de muncă, jurisdic-
ţia muncii) şi, nu în ultimul rând, de drept comercial (profesioniştii, 
fondul de comerţ, contractele comerciale etc.)[1].

Dreptul afacerilor, ca ramură de drept, este constituit din tota-
litatea normelor juridice ce reglementează raporturile sociale care 
apar în sfera afacerilor.

Ca disciplină de studiu, dreptul afacerilor reprezintă o pluridisci-
plină juridică care are ca obiect de studiu totalitatea normelor care 
reglementează viaţa de afaceri.

1.2.2. Delimitări faţă de celelalte ramuri de drept

Delimitări faţă de dreptul comercial. Dreptul comercial este un 
ansamblu de norme juridice de drept privat aplicabile raporturilor 
juridice la care participă comercianţii, în calitatea lor de profesionişti 
ai activităţii comerciale[2].

Prin urmare, dreptul comercial cuprinde doar componente de 
drept privat, reglementând activităţile de producere a mărfurilor, de 
circulaţie a acestora, precum şi de executare de lucrări şi prestare 
de servicii, spre deosebire de dreptul afacerilor, care reglementea-
ză un domeniu mult mai larg, alat şi sub inluenţa dreptului public 
(iscalitate, dreptul muncii, drept penal al afacerilor, protecţia con-
sumatorilor, drepturile de proprietate industrială).

Astfel, între dreptul comercial şi dreptul afacerilor există o relaţie 
parte-întreg, primul reprezentând o componentă esenţială a celui 
de-al doilea.

[1] S.L. CîrSTea, Dreptul afacerilor, Ed. Universitară, Bucureşti, 2012, p. 22.
[2] St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2012, p. 11.
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Delimitări faţă de dreptul civil. Corelaţia dintre dreptul afaceri-
lor şi dreptul civil rezultă cu claritate din art. 3 alin. (1) C. civ., care 
prevede că „dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor din-
tre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte 
subiecte de drept civil”. Din această dispoziţie putem deduce că 
prevederile Codului civil constituie dreptul comun şi în raporturile 
de dreptul afacerilor.

Este cert că dreptul afacerilor se sprijină pe pilonii dreptului ci-
vil: teoria generală a obligaţiilor şi patrimoniul, persoana juridică şi 
bunurile. Totodată, cuprinde însă şi normele care reglementează 
instituţii speciice: actele de comerţ, societăţile comerciale, titlurile 
de credit, procedura insolvenţei, concurenţa etc., norme al căror 
câmp de aplicare nu este întotdeauna identic şi a căror totalitate 
este mai curând o juxtapunere decât un ansamblu.

Mai mult, dreptul afacerilor are un caracter dinamic, modiicările 
legislative iind mult mai frecvente în această ramură de drept, spre 
deosebire de dreptul civil.

Delimitări faţă de Dreptul internaţional al afacerilor. Raporturile 

reglementate de dreptul afacerilor şi dreptul internaţional al afaceri-
lor sunt asemănătoare sub aspectul esenţei lor, însă dreptul aface-
rilor priveşte raporturile de drept intern între profesionişti români, în 
timp ce dreptul internaţional al afacerilor reglementează raporturile 
juridice speciice cu elemente de extraneitate. 

Aceste două categorii de raporturi sunt guvernate în parte de 
aceeaşi reglementare legală. În acest sens, raporturile juridice sta-
bilite de profesioniştii români cu parteneri străini pot i guvernate de 
legea română, dacă, potrivit convenţiei părţilor, aceasta este legea 
aplicabilă. De asemenea, raporturile din sfera dreptului internaţional 
al afacerilor sunt guvernate de anumite convenţii internaţionale la 
care România este parte. 

1.3. Norma juridică

1.3.1. Noţiune

Norma juridică reprezintă o regulă universală de conduită, gene-
rală, impersonală şi obligatorie, care poate i adusă la îndeplinire, 
la nevoie, apelând la forţa de coerciţie statală.
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1.3.2. Structura normei juridice

Norma juridică cuprinde următoarele elemente: ipoteza, dispo-
ziţia şi sancţiunea.

Ipoteza stabileşte condiţiile în care devine incidentă respec-
tiva regulă de conduită. De exemplu, în cazul art. 1350 alin. (1) 
C. civ. – „Orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile pe care 
le-a contractat” –, pentru ca această dispoziţie să se aplice trebu-
ie să ne alăm în cazul unei obligaţii contractuale asumate în mod 
valabil.

Dispoziţia indică care este comportamentul pe care trebuie să 
îl aibă destinatarii normei juridice respective. În exemplul de mai 
sus, norma impune debitorului să execute obligaţia pe care şi-a 
asumat-o prin contract.

Sancţiunea arată care sunt consecinţele nerespectării normei/
încălcării dispoziţiei şi sancţiunea care se aplică. De exemplu, nor-
ma cuprinsă în art. 1357 alin. (1) C. civ. – „Cel care cauzează altuia 
un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat 
să îl repare” – instituie pentru debitorul care a cauzat o pagubă unei 
alte persoane printr-o faptă contrară legii, pe care a săvârşit-o cu vi-
novăţie, sancţiunea plăţii de despăgubiri pentru acoperirea pagubei.

1.3.3. Clasificarea normelor juridice

a) După caracterul conduitei prescrise, normele juridice se îm-
part în norme imperative şi norme dispozitive.

Normele imperative impun/interzic destinatarilor o anumită con-
duită de la care nu se pot abate. Acestea pot i onerative, când im-
pun o anumită conduită [de exemplu: toate donaţiile se fac prin act 
autentic – art. 1011 alin. (1) C. civ.[1]], sau prohibitive, când interzic 
o anumită conduită (de exemplu: art. 1654 C. civ., care instituie in-
capacităţi speciale în materia vânzării-cumpărării)[2].

[1] Art. 1011 alin. (1) C. civ. prevede că: „Donaţia se încheie prin înscris autentic, 
sub sancţiunea nulităţii absolute”.

[2] Art. 1654 C. civ. are următorul conţinut: „(1) Sunt incapabili de a cumpăra, 
direct sau prin persoane interpuse, chiar şi prin licitaţie publică: a) mandatarii, pen-

tru bunurile pe care sunt însărcinaţi să le vândă; excepţia prevăzută la art. 1.304 
alin. (1) rămâne aplicabilă; b) părinţii, tutorele, curatorul, administratorul provizoriu, 
pentru bunurile persoanelor pe care le reprezintă; c) funcţionarii publici, judecătorii-
sindici, practicienii în insolvenţă, executorii, precum şi alte asemenea persoane, 
care ar putea inluenţa condiţiile vânzării făcute prin intermediul lor sau care are ca 
obiect bunurile pe care le administrează ori a căror administrare o supraveghează. 
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Normele dispozitive instituie conduite de la care părţile pot să 
deroge. Acestea pot i permisive, când permit ca părţile să aleagă 
o anumită conduită [de exemplu: art. 1662 alin. (1) C. civ. – „Preţul 
poate i determinat şi de către una sau mai multe persoane desem-
nate potrivit acordului părţilor”] sau supletive, prin care legiuitorul 
vine să suplinească lipsa de diligenţă a părţilor în stabilirea preve-
derilor contractuale (de exemplu: art. 2015 C. civ. – „Dacă părţile 
nu au prevăzut un termen, contractul de mandat încetează în 3 ani 
de la încheierea lui”). 

b) După interesul protejat, normele juridice se clasiică în norme 
de ordine publică şi norme de ordine privată. 

Normele de ordine publică sunt norme imperative prin a căror 
edictare s-a dorit protejarea interesului general.

Normele de ordine privată urmăresc protejarea unui interes par-
ticular. Spre exemplu, art. 1207 alin. (1) C. civ., care prevede că 
partea care, la momentul încheierii contractului, se ala într-o eroa-
re esenţială, poate cere anularea acestuia, dacă cealaltă parte ştia 
sau, după caz, trebuia să ştie că faptul asupra căruia a purtat eroa-
rea era esenţial pentru încheierea contractului.

c) După întinderea câmpului de aplicare, normele juridice se 
împart în norme generale şi norme speciale. 

Normele generale sunt normele aplicabile în toate cazurile şi în 
toate materiile, dacă o dispoziţie legală nu prevede altfel. În acest 
sens este norma cuprinsă în art. 1232 C. civ., cu denumirea mar-
ginală „Determinarea obiectului de către un terţ”, care în alin. (1) 
prevede că, atunci când preţul sau orice alt element al contractului 
urmează să ie determinat de un terţ, acesta trebuie să acţioneze 
în mod corect, diligent şi echidistant. Dacă terţul nu poate sau nu 
doreşte să acţioneze ori aprecierea sa este în mod manifest ne-
rezonabilă, instanţa, la cererea părţii interesate, va stabili, după caz, 
preţul sau elementul nedeterminat de către părţi.

Normele speciale îşi găsesc aplicarea numai în situaţiile expres 
prevăzute de lege.

Norma generală reprezintă situaţia de drept comun, iar norma 
specială reprezintă excepţia. Abrogarea unei norme speciale nu se 
poate face decât expres printr-o normă generală ulterioară. Spre 
exemplu, potrivit art. 2523 C. civ., ca regulă, prescripţia începe să 

(2) Încălcarea interdicţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se sancţionează cu nuli-
tatea relativă, iar a celei prevăzute la lit. c) cu nulitatea absolută”.
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curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, 
după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. De la această 
regulă există şi excepţii, instituite de art. 2532 C. civ., potrivit căruia 
„prescripţia nu începe să curgă, iar, dacă a început să curgă, ea se 
suspendă (…) pe întreaga durată a negocierilor purtate în scopul 
rezolvării pe cale amiabilă a neînţelegerilor dintre părţi, însă numai 
dacă acestea au fost ţinute în ultimele 6 luni înainte de expirarea 
termenului de prescripţie”.

1.4. Aplicarea legii

1.4.1. Aplicarea legii în timp

O lege se aplică între momentul intrării ei în vigoare şi data ieşirii 
ei din vigoare. Potrivit art. 6 alin. (1) C. civ., legea civilă este aplica-
bilă cât timp este în vigoare; ea nu are putere retroactivă.

Intrarea în vigoare a legii. Potrivit dispoziţiilor constituţionale, 
legea intră în vigoare la trei zile de la data publicării în Monitorul 
Oicial al României sau la o dată ulterioară prevăzută în textul ei 
(art. 78 din Constituţia României).

Ieşirea din vigoare a legii. O normă juridică iese din vigoare prin 
abrogare, care, după modul de manifestare, poate i expresă sau 
tacită. 

Abrogarea expresă, la rândul său, poate i directă, când într-un nou 
act normativ se nominalizează actul normativ vechi care se abrogă, 
sau indirectă, când actul normativ nou menţionează că dispoziţiile 
anterioare, contrare dispoziţiilor lui, se abrogă, fără a nominaliza actul 
normativ vechi pe care îl abrogă.

Abrogarea tacită are loc atunci când legea nouă nu abrogă în 
mod expres legea veche, dar conţine dispoziţii care derogă de la 
vechea reglementare.

Principii privind aplicarea legii în timp. Principiile care guvernea-
ză aplicarea în timp a legii sunt: principiul neretroactivităţii legii şi 
principiul aplicării imediate a legii noi.

Potrivit principiului neretroactivităţii, o lege se aplică numai acte-
lor juridice, faptelor juridice şi situaţiilor care se ivesc după intrarea 
în vigoare a acesteia. Potrivit art. 15 alin. (2) din Constituţie, „legea 
dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contraven-
ţionale mai favorabile”.

Principiul aplicării imediate a legii noi impune ca, de îndată ce 
a intrat în vigoare o lege, ea se va aplica tuturor situaţiilor juridice 
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ce vor apărea după intrarea sa în vigoare, aplicarea legii vechi i-
ind exclusă. Potrivit art. 6 alin. ultim C. civ., dispoziţiile noului Cod 
civil sunt de asemenea aplicabile şi efectelor viitoare ale situaţiilor 
juridice născute anterior intrării în vigoare a acestuia, derivate din 
starea şi capacitatea persoanelor, din căsătorie, iliaţie, adopţie şi 
obligaţia legală de întreţinere, din raporturile de proprietate, inclusiv 
regimul general al bunurilor şi din raporturile de vecinătate, dacă 
aceste situaţii juridice subzistă după intrarea în vigoare a legii noi. 

Există situaţii de excepţie când legea veche se aplică în conti-
nuare, altfel spus, când legea veche ultraactivează. Pentru aceas-
ta este necesar ca în corpul legii noi să se găsească o dispoziţie 
expresă în acest sens.

1.4.2. Aplicarea legii în spaţiu

Principiul care domină materia aplicării legii în spaţiu este cel al 
teritorialităţii acesteia, potrivit cu care legea se aplică doar în limi-
tele teritoriale ale statului de la a cărui putere legiuitoare emană. 

Nu trebuie neglijat faptul că dreptul Uniunii Europene este izvor 
de drept de la data aderării României la Uniunea Europeană.

În raporturile juridice de drept internaţional privat în care apar 
elemente de extraneitate se pot întâlni situaţii de aplicare extrate-
ritorială a legii. Determinarea legii civile aplicabile acestor raporturi 
se face ţinându-se seama de normele de drept internaţional privat 
cuprinse în Cartea a VII-a din Codul civil.

1.4.3. Aplicarea legii asupra persoanelor

În principiu, normele juridice se adresează tuturor persoanelor 
izice şi juridice. Există, în acelaşi timp, atât norme cu vocaţie ge-
nerală, cât şi norme cu vocaţie specială, acestea din urmă având 
însă o adresabilitate punctuală, interesând numai anumite categorii 
de persoane.

1.5. Interpretarea legii

1.5.1. Noţiune

Interpretarea legii civile reprezintă operaţiunea logico-raţională 
prin care se lămureşte conţinutul şi sensul unei norme juridice civile, 
în vederea aplicării ei la un caz concret. 
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Interpretarea este necesară în primul rând datorită generalită-
ţii normei, dar necesitatea ei mai rezultă şi din speciicul limbajului 
juridic, din dinamica inalităţii dreptului şi din contradicţiile inerente 
sistemului juridic, precum şi din faptul că acest sistem prezintă în 
mod necesar lacune[1].

1.5.2. Clasificarea interpretării legii

A. În funcţie de forţa juridică a interpretării
a) Interpretarea oicială este cea făcută de un organ al statului 

(puterea legislativă, executivă sau judecătorească). La rândul său, 
interpretarea oicială poate i:

– autentică, dacă interpretarea provine de la însuşi organul care 
a edictat actul normativ şi ia forma unei norme interpretative. Aceas-
ta are un caracter obligatoriu şi aceeaşi forţă juridică ca şi actul 
normativ pe care îl interpretează. Conform art. 9 alin. (1) C. civ., 
cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpre-
tarea ei oicială;

– jurisdicţională, dată de instanţa judecătorească, cu prilejul apli-
cării unei norme de drept pentru rezolvarea unui caz concret. Aceas-
ta are forţă doar pentru cauza respectivă, nu şi pentru alte litigii ase-
mănătoare. Potrivit art. 9 alin. (3) C. civ., interpretarea legii de către 
instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecăţii.

b) Interpretarea neoicială (doctrinară) este cea dată de oamenii 
de ştiinţă din domeniul dreptului, prin articole, studii, cursuri şi de 
avocaţi în pledoariile lor în faţa instanţei de judecată. Aceasta nu 
este obligatorie, reprezentând doar opiniile unor persoane.

B. În funcţie de metoda de interpretare folosită
a) Interpretarea gramaticală constă în lămurirea înţelesului unei 

norme juridice civile cu ajutorul regulilor gramaticale, luându-se în 
considerare înţelesul cuvintelor folosite şi realizându-se analiza mor-
fologică şi sintactică a textului.

În ce priveşte înţelesul cuvintelor, se face distincţie între termenii 
obişnuiţi din vorbirea curentă şi termenii din limbajul juridic. Astfel, 
există cuvinte doar în limbajul juridic (de exemplu: ipotecă, gaj, dol, 
prescripţie extinctivă), cuvinte cu acelaşi sens în limbajul obişnuit 
şi în cel juridic (de exemplu: „părinţii” sunt „tatăl şi mama minoru-
lui”) şi cuvinte cu sens diferit în drept decât în limbajul obişnuit (de 

[1] D.C. Dănişor, i. Dogaru, gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului, Ed. C.H. 

Beck, Bucureşti, 2006, p. 380.
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exemplu: termenul „solidar” înseamnă în limbajul obişnuit „unit”, iar 
în limbaj juridic se referă la „caliicarea unui raport de obligaţie”).

b) Interpretarea logică constă în folosirea legilor logicii formale 
şi a argumentelor pentru stabilirea înţelesului unei norme juridice şi 
se bazează pe raţionamente inductive şi deductive.

În procesul interpretării logice s-au stabilit câteva reguli tradiţio-
nale a căror constantă aplicare a dus la exprimarea lor sub forma 
unor adagii (dictoane):

– excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare (exceptio est 
strictissimae interpretationis et aplicationis). De exemplu, potrivit 

art. 1653 alin. (1) C. civ., sub sancţiunea nulităţii absolute, judecă-
torii, procurorii, greierii, executorii, avocaţii, notarii publici, consilierii 
juridici şi practicienii în insolvenţă nu pot cumpăra, direct sau prin 
persoane interpuse, drepturi litigioase care sunt de competenţa in-
stanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activita-
tea. Prin urmare, interdicţia nu se aplică şi unui absolvent de drept;

– unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem (ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus). De exemplu, art. 92 
alin. (1) C. civ. prevede că domiciliul minorului este la părinţii săi 
sau la acela dintre părinţi la care locuieşte în mod statornic, fără a 
face distincţie între minorul cu vârsta sub 14 ani sau cu vârsta cu-
prinsă între 14 şi 18 ani;

– legea civilă trebuie interpretată în sensul aplicării ei, nu în cel 
al neaplicării ei (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut 
pereat), adică în sensul în care ar putea produce efecte. Astfel, po-
trivit art. 1268 alin. (3) C. civ., clauzele contractului se interpretează 
în sensul ce pot avea un efect, nu în acela ce n-ar putea produce 
niciunul.

Folosirea legilor logicii formale în interpretarea normelor juridice 
civile a dus la formularea unor argumente de interpretare:

– argumentul per a contrario: ori de câte ori un text prevede un 
anumit lucru, este de presupus că neagă contrariul. De exemplu, 
art. 11 C. civ. prevede că „nu se poate deroga prin convenţii sau 
acte juridice unilaterale de la legile care interesează ordinea publică 
sau de la bunele moravuri”. Per a contrario, se poate deroga prin 
contracte sau acte juridice unilaterale de la celelalte legi;

– argumentul a fortiori (cu atât mai mult): aplicarea unei norme 
de drept, care este edictată pentru o anumită situaţie, se poate ex-
tinde şi la un caz nereglementat expres, deoarece raţiunile avute în 
vedere la adoptarea normei se regăsesc şi mai evident în cazul dat;
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– argumentul reducerii la absurd (reductio ad absurdum): se de-
monstrează că o anumită soluţie, care se desprinde prin interpreta-
re, este singura posibilă şi că adoptarea alteia ar duce la consecinţe 
absurde şi inadmisibile. Acest argument este folosit în rezolvarea 
unor probleme controversate din literatura juridică, pentru a combate 
argumentele invocate în sprijinul opiniilor contrare.

c) Interpretarea sistematică constă în lămurirea înţelesului unei 
norme juridice civile determinând locul pe care aceasta îl ocupă în 
întregul sistem de drept, în cadrul ramurii de drept şi în cadrul ac-
tului normativ din care face parte.

Această interpretare presupune determinarea faptului că norma 
juridică civilă face parte dintr-o lege generală sau dintr-una speci-
ală, apoi analiza titlului, capitolului şi a secţiunii legii din care face 
parte norma juridică civilă.

În materia interpretării contractelor, clauzele se interpretează 
unele prin altele, dând iecăreia înţelesul ce rezultă din ansamblul 
contractului, potrivit art. 1267 C. civ.

d) Interpretarea istorică presupune descoperirea adevăratului 
sens al normei juridice civile stabilind împrejurările sociale sau po-
litice care au determinat elaborarea normei.

În acest scop se folosesc materialele premergătoare ale orga-
nului legislativ, expunerea de motive a legii şi dezbaterile purtate 
asupra proiectului de lege. 

e) Interpretarea teleologică constă în stabilirea înţelesului unei 
norme juridice civile având în vedere scopul urmărit de legiuitor în 
momentul elaborării normei.

C. În funcţie de rezultatul interpretării legii civile
a) Interpretarea literală (declarativă): conţinutul real al normei 

juridice civile coincide întru totul cu textul în care este formulată. 

În acest caz, interpretarea nu aduce nimic nou, ci doar întăreşte 
textul legii. Interpretarea literală o exclude pe cea extensivă şi pe 
cea restrictivă.

b) Interpretarea extensivă: conţinutul real al normei juridice civi-
le este mai larg decât formularea ei textuală. Această interpretare 
este inadmisibilă când legea cuprinde o enumerare limitativă a îm-
prejurărilor în care se poate aplica. De exemplu, în Codul civil se 
reglementează răspunderea comitentului pentru prejudiciul cauzat 
de prepuşii săi în funcţiile care le-au fost încredinţate. Printr-o in-
terpretare extensivă a textului de lege, instanţele au considerat că 
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răspunderea comitentului este angajată şi în cazul exercitării abu-
zive a funcţiei de către prepus.

c) Interpretarea restrictivă: formularea normei juridice civile este 
mai largă decât conţinutul său real şi se aplică unui număr mai 
restrâns de cazuri.

1.6. Izvoarele dreptului afacerilor

În sens larg, izvoarele dreptului reprezintă condiţii socio-econo-
mice care au determinat apariţia unor anumite norme juridice, în 
funcţie de tipul de societate existent într-o perioadă istorică dată. 
Acest termen ne răspunde la întrebările de ce, unde, când, cum şi 
pentru ce raţiuni a apărut acea normă juridică. Aceste izvoare se 
numesc izvoare normative. 

Potrivit art. 1 alin. (1) C. civ., sunt izvoare ale dreptului civil legea, 
uzanţele şi principiile generale ale dreptului. Pentru prima dată se 
nominalizează expres prin legea civilă calitatea de izvor de drept 
a uzanţelor şi a principiilor generale ale dreptului (civil). Cum cea 
mai mare parte a normelor speciice dreptului afacerilor provin din 
dreptul privat, guvernat ca drept comun de dreptul civil, apreciem 
că enumerarea de mai sus este aplicabilă şi în materia noastră. 

Pe lângă izvoare normative sunt recunoscute şi anumite izvoare 
interpretative ale dreptului, cu rol important în interpretarea actelor 
cu caracter normativ. Acestea sunt doctrina şi practica judiciară.

În sens restrâns, izvoarele dreptului afacerilor reprezintă forme 
de exprimare a normelor speciice acestei ramuri.

1.6.1. Izvoarele normative ale dreptului afacerilor

A. Legea
Emanând de la Parlament, are o forţă juridică superioară faţă 

de celelalte izvoare de drept care îi sunt subordonate şi trebuie să 
nu contravină acesteia. Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi 
organice şi legi speciale.

a) Constituţia României, ca lege fundamentală a ţării, reglemen-
tează principiile de organizare a activităţii economice. 

Potrivit art. 135 din Constituţie, economia României este o eco-
nomie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. Statul tre-
buie să asigure libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi 
crearea cadrului favorabil pentru valoriicarea tuturor factorilor de 
producţie.


