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Capitolul I 

Tr s turi generale ale titlurilor de credit 

1.1. Premis  

1.2. Reglementarea titlurilor de credit 

                                                      
Dic ionar de drept comercial interna ional

Tratat de drept al comer ului interna ional

Titlurile de credit ca instrumente de 

plat

Efectele de comer , hârtiile de valoare, mecanismele 

bursiere în economia de pia

Noua lege asupra cambiei
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de lege 

ferenda

1.3. Rela ia document – obliga ie într-un raport juridic specific 
titlurilor de credit 

                                                      

Drept civil. Partea general

Drept civil – partea general Repeti ia 

principiilor de drept civil

Valuta i implica iile ei în economia de pia
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ad probationem ad 

solemnitatem

                                                      
op. cit.

op. cit.

Titoli di credito Le Promesse unilaterali – 

I. titoli di credito
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1.4. Problemele i riscurile dobândirii creditului dup  regulile 
cesiunii 

caracterul derivativ al titlului

nemo plus juris in alium 

                                                      
Drept civil, Teoria generala a obliga iilor

Tratat de drept civil. Obliga iile
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transfere potest

                                                      
Curs de drept cambial

Drept civil. Teoria generala a obliga iilor

Tratat de drept civil. Obliga iile…, op. cit.

Dic ionar de drept procesual civil
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1.5. Protec ia dobânditorului în circula ia bunurilor mobile 

                                                      
Procedura civil

Drept civil…, op. cit.

Buna credin  în raporturile juridice civile

Drept civil. Drepturile reale principale

Drepturile reale principale în dreptul României
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1.6. Problema extinderii protec iei specifice transmiterii 
mobilelor la ob inerea creditelor 

unitate func ional

                                                      
op. cit.

Manuale di diritto civile e comerciale
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cedeaz

 

                                                      

Drept civil. Contracte speciale, dreptul de autor, dreptul 

de mo tenire Contracte civile

Les assurances terrestres

Dic ionar de asigur ri
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1.7. Încorporarea dreptului în titlu. Semnifica ia juridic  a 
acestei formule 

încorporarea dreptului în titlu

ad probationem ad 

solemnitatem

                                                      
Opera iuni i contracte bancar

Principii di diritto cartolare Dei titoli di

credito Comentario del codice civile

Manuale di diritto civile e commerciale

Drept civil. Raporturi de obliga iuni
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caracter instrumental

 

1.8. Consecin ele încorpor rii. Literalitatea i autonomia 
dreptului 

                                                      
Uzucapione dei titoli di credita

Titoli di credito

Dreptul comer ului interna ional
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1.8.1.

                                                      
Profili della inteprezione oggettiva del negozio giuridica

Teora generale del negozio giuridica

Titlurile de credit i importan a lor în comer ul interna ional

Curs de drept. Elemente de drept civil i comercial comparat


