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I Noțiunea de obligație și structura obligației 

§1. Aspecte generale 

Principala reglementare a obligațiilor se regăsește în noul Cod civil. Obligațiile – 
reglementate în Codul civil în Cartea a V-a, intitulată „Despre obligații”, în concret 
prin art. 1164-2499 C.civ.1 – constituie un corp de reguli de o importanță primor-
dială2. Obligațiile au fost considerate „cheia de boltă” a dreptului privat, baza princi-
pală a întregii construcții a științei dreptului din cele mai vechi timpuri3 sau temeiul 
vieții juridice4. 

Teoria generală a obligațiilor este probabil cea mai complexă subramură a științei 
dreptului civil, în care permanența milenară se îmbină cu o dinamică extraordinară. 

 
Reglementarea obligațiilor totodată reprezintă un domeniu supus armonizării/uni-

ficării legislative europene, desigur doar în mod parțial. Chiar dacă adoptarea unui 
Cod civil european pare a fi un proiect utopic, Uniunea Europeană a fost foarte activă, 
în special în domeniul protecției consumatorilor. Aceasta a realizat deja o armonizare 
legislativă în domeniul dreptului obligațiilor. Doar cu titlu exemplificativ, menționăm 
Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, 
Directiva 1999/44/CE privind anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum şi 
garanţiile conexe sau Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor. 

§2. Noțiune  

Sediul materiei: art. 1164 C.civ. 
 
Sub aspectul originii etimologice, noțiunea de obligație provine din limba latină, 

unde „ob”, „obs” înseamnă „din cauza”, „din pricina”, iar „ligare” înseamnă a lega. 
Într-o primă fază de dezvoltare a dreptului, noțiunea de legare a fost folosită într-un 
                                                             

1 Cartea a V-a din Codul civil conține și Titlul IX (art. 1650-2278), care reglementează 
materia contractelor speciale, dar care sunt studiate separat de teoria generală a obligațiilor, în 
continuarea acestei materii. 

2 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, Drept civil. Obligațiile, traducere a ediției a 3-a 
din limba franceză, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, p. 1. 

3 L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Tratat elementar de drept civil. Obligațiile conform noului 
Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 11. 

4 C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. II,  
Ed. All Beck, București, 2008, p. 316. 
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sens primar și propriu, adică semnifica un raport material, acțiunea de a lega efectiv 
pe cineva din cauza faptului că nu a executat o obligație. Executarea era personală: 
dacă un debitor nu a plătit, era legat și vândut ca sclav. Obligația însă a evoluat și 
ulterior a fost considerat un raport juridic, o legătură juridică. 

În dreptul roman, obligația a fost definită în modul următor: obligatio est iuris 
vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae 
civitatis iura1. În traducere: obligația este legătura juridică în temeiul căruia suntem, 
în mod necesar, constrânși să plătim un lucru, după dreptul cetății noastre.  

 
Obligația este o creație revoluționară a gândirii umane antice, un concept 

având un grad foarte mare de abstractizare, și care se concretizează în viața 
cotidiană în mii și mii de forme, pornind de la legătura juridică dintre vânzător și 
cumpărător dintr-un contract de vânzare, dintre împrumutător și împrumutat dintr-un 
contract de împrumut, dintre locator și locatar dintr-un contract de locațiune, dintre 
victima unei fapte ilicite și făptuitorul care trebuie să repare prejudiciul cauzat – toate 
acestea reprezintă raporturi juridice de obligații sau, mai simplu: obligații. Identifi-
carea numitorului comun și ale anumitor caracteristici specifice ale acestor raporturi 
juridice constituie obiectul de studiu al teoriei generale a obligațiilor. 

Omul își trăiește viața într-o rețea de obligații contractuale și extracontractuale, 
care se nasc, se modifică și se sting în funcție de voința acestuia sau chiar indepen-
dent de manifestările lui de voință juridică. 

 
Codul civil definește obligația ca o legătură de drept în virtutea căreia debitorul 

este ţinut să procure o prestaţie creditorului, iar acesta are dreptul să obţină pres-
taţia datorată. În schimb, doctrina definește noțiunea de obligație mai cuprinzător, 
pornind de la creditor la debitor: obligația civilă este raportul juridic în care o parte, 
numită creditor, are dreptul de a pretinde celeilalte părți, numită debitor, să execute 
prestația sau prestațiile la care este îndatorat, sub sancțiunea constrângerii de stat2. 

  
În consecință: 

•  Obligația este o legătură de drept (iuris vinculum), adică obligația este 
obiectul sancțiunii statale3, creditorul putând recurge la forța coercitivă a 
statului pentru realizarea dreptului său. Spre deosebire de obligația naturală 
(de exemplu: o datorie prescrisă), în cazul căruia legătura este prepon-
derent morală4, în cazul obligației propriu-zise legătura este una juridică. 

•  Obligația este un raport juridic. 

                                                             
1 Instituțiile lui Iustinian, I. 3, 13 Pr. 
2 L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 12. 
3 P. Malaurie, L. Aynès, P. Stoffel-Munck, op. cit., p. 1. 
4 Cu anumite consecințe în câmpul restituirii prestațiilor executate în virtutea obligației 

naturale sau imperfecte. A se vedea infra Capitolul II, §4, p. 16. 
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•  Obligația presupune întotdeauna existența a (cel puțin) două persoane: 
debitorul și creditorul, și aceste persoane sunt concret determinate (subiec-
tele obligației). 

 

Spre deosebire de drepturile reale, care au caracter absolut, obligațiile au 
caracter personal sau relativ. De exemplu, A poate permite lui B ca în timpul 
construcțiilor să transporte material de construcții prin curtea lui, sau A poate 
permite prin contract ca în favoarea imobilului învecinat (ca bun dominant) să se 
intabuleze un drept de trecere peste imobilul său. 

În primul caz, numai A este obligat să permită, și numai lui B, trecerea peste 
imobil, în cel de al doilea caz în schimb și viitorii proprietari ai imobilului aservit 
trebuie să permită trecerea pentru viitorii proprietari ai bunului dominant1. Primul 
caz este al unei obligații, însă în cel de al doilea caz s-a constituit un drept real, 
opozabil erga omnes. 

 
•  În conținutul acestui raport juridic intră dreptul de creanță al creditorului 

(dreptul la executarea prestației sau a prestațiilor la care este îndatorat), cât 
și datoria corelativă a debitorului (procurarea prestației datorate). 

 
Noțiunea de obligație este susceptibilă de cel puțin două înțelesuri. 

•  În sens larg, obligația desemnează raportul juridic obligațional. Acesta este 
sensul care corespunde definiției legale. Astfel, obligația este raportul 
dintre subiectul activ, creditorul și subiectul pasiv, debitorul, în cadrul 
căruia creditorul are dreptul de a obține o prestație de la debitor (de a da, 
de a face sau a nu face ceva), și în cazul în care debitorul nu execută de 
bunăvoie prestația, creditorul poate recurge la forța coercitivă a statului 
pentru a obține executarea. Această executare, desigur, nu mai are caracter 
personal, ci se poartă numai asupra averii debitorului. Sub aspectul conți-
nutului, acest raport juridic este compus din dreptul de creanță care 
aparține creditorului, și datoria corelativă a debitorului. 

•  În sens restrâns, folosit mai ales în limbajul comun, obligația desemnează 
numai datoria debitorului, adică numai latura pasivă a raportului juridic 
obligațional. În acest sens spunem, de exemplu, că debitorul este obligat la 
plata sumei de 50.000 lei creditorului. 

§3. Delimitare față de noțiunea de obligațiune 

Noțiunea de obligație nu trebuie confundată cu noțiunea de obligațiune. Obliga-
țiunea este un titlu de credit (hârtie de valoare), pe care o emite statul, o unitate 
                                                             

1 Șt. Laday, Codul civil austriac, în vigoare în Ardeal completat cu legile și regulamentele 
modificatoare cuprinzând și jurisprudența. Vol. III. (art. 859-1502), Ed. Curții de Apel Cluj, 
Cluj, 1928, p. 1. 
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administrativ-teritorială sau o societate pe acțiuni, în schimbul unui împrumut 
specific, și pe care se obligă să o ramburseze împreună cu dobânzile aferente1. 
Obligațiunile, în general, pot fi înstrăinate ulterior de către titular.  

Fără niciun dubiu, și obligațiunile materializează un raport juridic obligațional, 
dar reprezintă doar una dintre aplicațiile concrete ale obligației, alături de alte, 
aproape infinite variațiuni ale raporturilor de obligații. 

§4. Structura raportului juridic de obligații 

În structura raportului juridic de obligații intră patru elemente: subiectele, conți-
nutul, obiectul și sancțiunea. 
 

Subiect al raportului juridic obligațional poate fi orice persoană fizică sau juri-
dică. Distingem subiectul activ, adică creditorul, cine este titularul unui drept de crean-
ță, respectiv subiectul pasiv, adică debitorul, căruia îi revine datoria de a executa o 
prestație corelativă dreptului de creanță. În general, calitatea de creditor sau de debitor 
revine unei singure persoane, dar frecvente sunt cazurile în care există mai mulți 
subiecți activi (pluralitate de creditori) sau subiecți pasivi (pluralitate de debitori). 

În raporturile obligaționale unilaterale, o parte are calitatea doar de creditor, iar 
cealaltă parte doar de debitor. De exemplu, în cazul raportului obligațional care 
constă într-un contract de donație, donatarul este exclusiv creditor, iar donatorul este 
exclusiv debitor. În cadrul raporturilor juridice obligaționale bilaterale, aceeași per-
soană poate deține atât calitatea de creditor, cât și calitatea de debitor în același timp. 
De exemplu, în cazul raportului obligațional contractul de vânzare, vânzătorul este 
creditor al prețului, dar debitor al obligației de a transmite proprietatea bunului 
vândut și al obligației de predare al acestuia; cumpărătorul este creditor pentru 
dobândirea proprietății bunului vândut și pentru primirea acestuia, însă este debitorul 
plății prețului. 

Denumirea de creditor și debitor sunt generice, utilizabile în cazul tuturor raportu-
rilor obligaționale, însă, având în vedere varietatea acestor raporturi, adesea sunt 
folosite și alte denumiri specifice: în cazul contractului de vânzare, vânzător și cum-
părător, în cazul contractului de mandat mandant și mandatar, în cazul contractului 
de locațiune locator și locatar etc. 

 
Conținutul raportului juridic obligațional cuprinde dreptul de creanță (latura 

activă) și datoria, adică obligația în sens restrâns (latura pasivă). Dreptul de creanță 
face parte din patrimoniul creditorului, ca element de activ, respectiv datoria face 
parte din patrimoniul debitorului, ca element de pasiv. Dreptul de creanță trebuie 
distins de drepturile reale. Drepturile de creanță, alături de drepturile reale, constituie 
cele două subcategorii ale drepturilor subiective civile cu caracter patrimonial.  

                                                             
1 Pentru detalii privind obligațiunile, a se vedea St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comer-

cial român. Conform noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 349-353. 
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Deosebirile sunt însă fundamentale: dreptul de creanță este un drept relativ, cu 
subiect pasiv determinat, erga certam personam. În schimb, dreptul real este un drept 
absolut, cu subiect pasiv nedeterminat sau universal, opozabil erga omnes. Toate 
celelalte persoane sunt obligate să se abțină de la încălcarea dreptului real, de 
exemplu, de proprietate1. În conținutul unui raport de obligație pot intra și așa numite 
drepturi potestative. Dreptul potestativ este puterea conferită unei persoane de a 
modifica sau stinge o situație juridică preexistentă sau a recrea o situație juridică în 
mod unilateral (prin voința sa unilaterală)2. De exemplu, reprezintă drepturi 
potestative:  

a) dreptul de a alege într-o obligație alternativă; 
b) dreptul de denunțare unilaterală a unui contract; 
c) dreptul de a revoca o ofertă de a contracta. 
 
Obiectul obligației este prestaţia la care se angajează debitorul (art. 1226 C.civ.). 

Prestația poate să aibă caracter pozitiv (de a da, de a face) sau negativ, adică o 
abstențiune (a nu face ceva, la care, fără existența datoriei asumate, debitorul ar fi 
fost îndreptățit). Obiectul obligației nu trebuie confundat cu obiectul contractului, 
care este operaţiunea juridică, precum vânzarea, locaţiunea, împrumutul şi altele 
asemenea, convenită de părţi, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi 
obligaţiilor contractuale. 

Astfel, de exemplu, îndatorirea de a transfera dreptul de proprietate asupra unui 
bun în cadrul unui contract de vânzare intră în componența obiectului obligației. 

 
Ultimul element al structurii raportului juridic obligațional este sancțiunea. 

Sancțiunea intervine în situația în care obligația nu este executată de bune voie de 
către debitor.  

 
În Roma antică, debitorul insolvabil nu a fost cruțat: neplătind la scadență, a fost 

întemnițat în închisoarea privată a creditorului, de unde, dacă nu intervenea vreo rudă, prieten 
sau cunoscut ca să-i plătească datoria, era dus spre a fi vândut ca sclav („dincolo de Tibru”). În 
concepția primitivă romană obligația era un drept asupra unei persoane (ius in personam), însă 
dezvoltarea ulterioară a producției de mărfuri și a schimburilor a înlăturat rigiditatea vechiului 
drept: obligația a devenit o legătură pur juridică. Dacă obligația nu era executată, creditorul 
putea urmări bunurile debitorului și nu persoana fizică a acestuia3. 

 
Sancțiunea obligației cuprinde toate mijloacele recunoscute de lege creditorului 

pentru a obține prestația datorată de către debitor sau de a obține despăgubiri pentru 
prejudiciul cauzat prin neexecutarea prestației datorate. Astfel, creditorul are dreptul 

                                                             
1 R. Sanilevici, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Universitatea „Al.I. Cuza” Iași, 

Facultatea de Drept, Iași, 1976, p. 3; O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Partea generală 
în reglementarea noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, București, 2013, p. 108-110;  
G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, ed. a 2-a revizuită și adăugită, 
Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 56-57. 

2 I. Reghini, Considerații privind drepturile potestative, în P.R. nr. 4/2003, p. 236-241;  
L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 15. 

3 V. Hanga, Drept privat roman. Tratat, E.D.P., București, 1977, p. 344-345. 
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de a obține condamnarea debitorului la executare de către puterea judecătorească a 
statului, obținând astfel un titlu executoriu împotriva debitorului său. Dacă debitorul nu 
respectă voluntar hotărârea de condamnare, atunci aceasta poate fi pusă în executare 
silită. Sancțiunea obligației poate fi analizată și din perspectiva debitorului, care are 
interesul stingerii obligației. Privit din acest unghi de vedere, sancțiunea cuprinde și 
mijloacele juridice pe care legea le pune la îndemâna debitorului pentru a se libera de 
datorie, prin executarea prestației datorate, atunci când creditorul refuză ori nu poate 
primi prestația, iar debitorul are interes pentru stingerea raportului juridic obligațional1. 
Debitorul poate obține executarea obligației împotriva voinței creditorului2. 

§5. Reglementarea monistă a obligațiilor  

Sediul materiei: art. 3 C.civ. 
 
Conform prevederilor art. 3 C.civ., dispozițiile Codului civil se aplică şi rapor-

turilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte 
de drept civil. Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. 
Noţiunea profesionist include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator 
economic, precum şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice 
sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în 
vigoare a Codului civil. 

Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către una 
ori mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, admi-
nistrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent dacă are ori 
nu un scop lucrativ. 

Prin prevederile art. 3 C.civ., România începând cu data de 1 octombrie 2011, 
data intrării în vigoare a noului Cod civil, a trecut de la sistemul dualist al dreptului 
privat la sistemul monist3. 

 
Sistemul dualist4 a apărut ca o consecință rațională a dezvoltării istorice. Față de 

dreptul feudal rigid, formalist și care limita sever circulația bunurilor, începând cu 
                                                             

1 L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., p. 18. 
2 Pentru detalii, a se vedea infra Capitolul XVII, §10, p. 152. 
3 Pentru controversele care însoțesc această schimbare, a se vedea, de exemplu:  

Ș. Beligrădeanu, Considerații în legătură cu efectele caracterului „monist” al Codului civil 
român actual asupra ființării, în continuare, a unui „drept comercial” în România, în Dreptul 
nr. 9/2011, p. 11-25; Ș. Beligrădeanu, Suntem în prezența unei contradicții între concepția 
„monistă” a noului Cod civil, pe de o parte, și prevederile art. 2557 alin. (2) din același Cod, 
coroborate cu existența disciplinei juridice a dreptului comerțului internațional, pe de altă 
parte?, în R.R.D.P. nr. 5/2013, p. 19-28. 

4 Pentru o analiză detaliată a dezvoltării istorice a sistemului dualist se vedea și E. Veress, 
Új Polgári törvénykönyv Romániában – a monista magánjogra való áttérés nehézségei, în 
Magyar Jog nr. 7-8/2014. Pentru detalii privind distincția dintre dreptul civil și dreptul 
comercial, a se vedea și D. Tallon, International Encyclopedia of Comparative Law. Civil Law 
and Commercial Law, Martinus Nijhoff, The Hague, 1984. 
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secolul al XI-lea a apărut pe cale cutumiară un drept special al comerțului, așa numita 
lex mercatoria1. Una dintre primele atestări ale lex mercatoria (dreptul comercian-
ților) a fost așa-numita Tabulas Amalfitana (Capitula et ordinationes Curiae 
Maritimae nobilis civitatis Amalphe), compilat în perioada primei cruciade (1095). Lex 
mercatoria a fost creat și aplicat de către comercianți (chiar prin tribunale proprii) și s-a 
dezvoltat în secolele următoare (perioada revoluției comerciale), constituind un 
adevărat drept comun european. Revoluțiile burgheze însă au adus schimbări profunde: 
dreptul feudal a fost înlocuit de dreptul civil modern, dar statele au codificat și dreptul 
comercial (astfel, dreptul comercial cutumiar a fost „naționalizat”). 

De exemplu, în Franța, a fost adoptat Codul civil (1805), urmat de Codul comer-
cial (1807). S-a considerat că este nevoie de două coduri distincte, fiindcă pentru 
comerț sunt necesare reguli specifice, care asigură promptitudine, punctualitate și o 
protecție mai accentuată a creditorilor față de normele dreptul civil, care trebuie să 
tindă spre o echilibrare a intereselor debitorului și a creditorului. Astfel, sistemul 
dualist presupune un drept civil și un drept comercial distinct al obligațiilor. Secolul 
al XIX-lea era caracterizat prin generalizarea sistemului dualist, astfel au fost 
adoptate coduri comerciale în Spania (1829), Germania (1861, un cod comun al 
statelor germane și apoi în 1897, un cod pentru Germania unită), în Italia (1865, 
1882), Ungaria (1875) etc. 

 
Unul dintre cei mai mari specialiști ai dreptului comercial, Cesare Vivante (1855-1944), a 

criticat sistemul dualist și a considerat că este greu să se facă o separare precisă între materia 
civilă și cea comercială; limitele lor nu urmează o linie dreaptă și precisă, ci se modelează ca un 
hotar politic, când înlăuntru, când în afară de linia teoretică pe care economia politică o dă 
activității comerciale, și deviază adesea din motive istorice, sociale sau de siguranță publică… 
Dificultatea de a distinge cu preciziune aceste două câmpuri nu a putut fi rezolvată cu toate 
sforțările legislative și științifice făcute în această privință, iar chestiunile ivite zilnic din această 
separațiune artificială au fost atât de păgubitoare pentru o distribuire simplă și promptă a 
justiției, încât anumiți legiuitori au hotărât să înlăture orice neajuns, regulând printr-un cod unic 
atât afacerile civile, cât și cele comerciale… Separarea dreptului privat în două coduri era 
datorată în mod principal unor condițiuni economice, juridice și sociale care nu mai există2. 
 
Și în România au existat două coduri: Codul civil din 1864 (transplant legal al 

Codului Napoléon din Franța promulgat în 1804) și Codul comercial din 1887 (trans-
plant legal al Codului comercial italian din 1882), fiind consacrat sistemul dualist. 

Un important istoric contemporan, Lucian Boia remarca: „marea dificultate a României, odată 
cu modernizarea, s-a dovedit a fi armonizarea vechilor deprinderi socio-culturale cu 
instituțiile și regulile de import”3. Codul civil și Codul comercial, reguli importate, inițial în 
contradicție netă cu realitățile sociale autohtone, s-au dovedit a fi mijloace de modernizare 
accelerată, care au contribuit la reducerea decalajelor față de occident. 

 

                                                             
1 Pentru o analiză excepțională, a se vedea F. Galgano, Lex mercatoria, Il Mulino, 

Bologna, 2001. 
2 C. Vivante, Principii de drept comercial, Ed. Cartea Românească, București, 1934, p. 2. 
3 A se vedea L. Boia, De ce este România altfel?, Ed. Humanitas, București, 2012, p. 38. 
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 Teoria monistă neagă distincția dintre dreptul privat civil și comercial, susținând 
că apariția sistemului dualist se explică prin evoluțiile istorice, însă dezvoltarea 
generală a dreptului civil nu mai face necesară divizarea dreptului privat în două 
subsisteme. Teoria monistă este considerat a fi mai modernă. De exemplu, Codul 
obligațiilor din Elveția a introdus în 1911 sistemul monist. Similar, Italia, prin 
adoptarea Codului civil din 1942 (Codice civile) a consacrat teoria monistă1. 

România, prin noul Cod civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 a implementat 
sistemul monist. Totuși, state ca Franța, Germania sau Austria aplică în continuare 
sistemul dualist, iar în Ungaria noul Cod civil intrat în vigoare la data de 15 martie 
2014 a fost criticat fiindcă aplică un monism sever, caracterizat prin „comercializarea 
generală” a dreptului privat. 

 
Sistemul monist al Codului civil din România, însă, realizează un monism 

pragmatic: a preluat foarte multe din prevederile specifice ale dreptului comercial, 
menținând în multe cazuri o distincție netă dintre obligațiile civile de drept comun și 
obligațiile așa numite profesionale. Practic putem vorbi despre înlocuirea noțiunii de 
obligație comercială cu noțiunea de obligație profesională. Odată ce se stabilește 
natura juridică profesională a unei obligații, pe lângă normele generale devin aplica-
bile norme speciale, derogatorii din Codul civil sau din alte acte normative, cu 
aplicabilitate prioritară față de norma generală. Avem un singur cod, dar obligațiile 
de drept privat pot fi divizate în continuare în funcție de natura lor specifică. Dacă 
privim monismul sub aspect formal, avem un sistem monist (avem un Cod civil, dar 
nu mai avem Cod comercial), dar sub aspect substanțial, actualul Cod civil păstrează 
multe elemente ale sistemului dualist (în cuprinsul Codului civil și al altor acte 
normative se conturează un drept special al obligațiilor profesionale).  

Fidel concepției moniste, în cadrul acestui curs de Drept civil – Teoria generală a 
obligațiilor, analizăm atât obligațiile civile de drept comun, cât și normele speciale 
aplicabile profesioniștilor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Pentru detalii privind concepția monistă, a se vedea M. Rotondi (ed.), Inchieste di diritto 

comparato. L’unitá del diritto delle obligazioni, Cedam, Padova, 1974. 
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Tabel sintetic: structura analizei dedicate teoriei generale a obligațiilor 

Aspecte introductive capitolul I – Noțiunea de obligația, structura 
obligației 

 capitolul II – Clasificarea obligațiilor 

Izvoarele (nașterea) obligațiilor capitolele III-IX – Contractul 

 capitolul X – Actul juridic unilateral 

 capitolul XI – Faptul juridic licit 

 capitolele XII-XVI – Faptul juridic ilicit, 
răspunderea civilă 

Efectele obligațiilor capitolul XVIII-XIX – Executarea în natură și 
prin echivalent al obligațiilor 

 capitolul XX – Transmisibilitatea obligațiilor 

 capitolul XXI – Transformabilitatea 
obligațiilor 

 capitolul XXII – Efectele obligațiilor afectate 
de modalități și a obligațiilor plurale 

 capitolul XXIII – Stingerea obligațiilor 

Garantarea obligațiilor capitolul XXIV – Garanția comună a 
creditorilor 

 capitolul XXV – Garanțiile personale 

 capitolul XXVI-XXVIII – Garanțiile reale 

 


