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CAPITOLUL 1. DREPTUL CIVIL. NORMA DE DREPT CIVIL. 
RAPORTUL JURIDIC CIVIL 

1. DEFINIREA DREPTULUI CIVIL 

1.1. NOŢIUNE 

Pentru studentul în drept, dreptul civil este, cel puţin la început, o simplă materie de 
studiu, la fel ca oricare alta. 

Pentru cercetătorul în domeniul dreptului, dreptul civil este o ramură a ştiinţelor 
juridice şi, implicit, un obiect al activităţii sale de cercetare, al cărei prim rezultat este 
tocmai dezvăluirea înţelesurilor noţiunii de drept civil. 

Astfel, într-o primă accepţiune, dreptul civil are înţelesul de drept subiectiv, adică 
înţelesul de putere conferită unei persoane de lege sau de un act juridic, putere în 
virtutea căreia acea persoană poate ea însăşi să acţioneze sau poate să pretindă altuia să 
acţioneze într-un fel oarecare1. Aşa, de pildă, proprietarul unui bun este titularul unui 
drept subiectiv în temeiul căruia el are puterea să stăpânească bunul, să îl folosească ori 
să îl încredinţeze altuia spre folosinţă, la fel cum are puterea să dispună de bun 
vânzându-l, donându-l etc., ori consumându-i substanţa. Tot astfel, acela ce vinde un 
bun are un drept subiectiv în temeiul căruia poate să primească preţul bunului vândut 
şi, ca atare, poate să-i ceară cumpărătorului să-l achite; iar acela care a închiriat un bun 
are un drept subiectiv în temeiul căruia poate să-i ceară locatarului să plătească chiria 
etc. Această primă accepţiune a dreptului civil o vom avea în vedere ceva mai încolo, cu 
ocazia examinării conţinutului raportului juridic civil şi a clasificării drepturilor 
subiective. 

Într-o a doua accepţiune dreptul civil desemnează una dintre ramurile sistemului 
nostru de drept, adică o grupare de norme şi instituţii juridice reunite laolaltă, în 
principal datorită obiectului lor comun de reglementare. În această din urmă accepţiune 
dreptul civil apare ca o componentă a dreptului obiectiv, adică a unui ansamblu de 
norme de conduită a căror existenţă şi aplicare nu este condiţionată de cunoaşterea sau 
perceperea lor subiectivă de către persoanele fizice sau juridice; iar în măsura în care 
este vorba de anumite norme juridice concrete, care există şi se aplică la un moment dat, 
ramura dreptului civil este parte a dreptului pozitiv2. Acesta este înţelesul pe care îl 
vom avea în vedere, cu prioritate, în partea de început a lucrării. 

 
1 Acest înţeles este avut în vedere atât în legislaţia internaţională, cât şi în cea internă. Astfel, unele tratate 
internaţionale, cum este „Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului” (ratificat 
prin Decretul nr. 212/1974 şi publicat în B. Of. nr. 146 din 20 noiembrie 1974) evocă prin însăşi 
denumirea lor ideea de drepturi civile subiective. Tot astfel, Decretul nr. 31/1954 prevede în art. 1 că 
„Drepturile civile sunt recunoscute persoanelor fizice…”. Este însă de observat că atât în cazul „Pactului 
internaţional …”, cât şi în cazul altor acte normative, drepturile civile sunt privite într-un înţeles mult 
mai larg decât acela pe care noi îl avem în vedere, înţeles care evocă toate acele drepturi ale persoanei 
fizice care nu au un caracter politic. 
2 Uneori, pare a se pune semn de egalitate între dreptul obiectiv şi dreptul pozitiv (vezi M. Mureşan, P. 
Ciacli, Drept civil. Partea generală, „Cordial Lex”, Cluj Napoca, 2001, p. 6). Aşa cum am arătat însă, 
dreptul obiectiv este un concept abstract opus aceluia de drept subiectiv şi menit să sublinieze faptul că 
termenul „drept”, folosit într-un anumit context, nu are înţelesul de drept subiectiv, ci acela de 
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1.2. TERMINOLOGIE 

Sub aspect terminologic, este util de precizat că expresia “drept civil” îşi are originile 
în latinescul “jus civile”. Prin acesta se desemna vechiul drept al cetăţenilor romani (jus 
quirititum –dreptul quiritar), care se opunea dreptului ginţilor (jus gentium) şi 
dreptului pretorian (jus praetorium) 1. 

Jus civile era alcătuit atât din norme de drept public, care priveau organizarea statală, 
cât şi din norme de drept privat, care reglementau raporturile dintre particulari. 
Treptat, o dată cu dispariţia organizării statale specifice Romei, şi-au încetat aplicarea şi 
dispoziţiile din dreptul public roman. În schimb, reglementările din dreptul privat 
roman - în special datorită prestigiului lor şi a perfecţiunii lor formale - au fost receptate 
în statele europene2, devenind parte a dreptului privat al acestora, denumită, datorită 
originilor sale, „drept civil”. Era o denumire care avea şi rostul de a delimita dreptul laic 
de dreptul canonic3, mai cu seamă că, în acea perioadă şi o bună bucată de timp după 
aceea, dreptul civil s-a identificat cu dreptul privat (laic). 

1.3. CODUL CIVIL ŞI DREPTUL CIVIL 

Pentru a defini o ramură a dreptului este esenţială stabilirea obiectului (domeni-
ului) ei de reglementare. Codul civil, care este principala lege în materie, nu numai că 
nu defineşte dreptul civil (ca ramură de drept) dar nici nu îi precizează obiectul sau 
domeniul de reglementare4. 

Aşa fiind, două aspecte cu caracter general ni se pare că se cer a fi relevate. Mai întâi, 
existenţa unui Cod şi specificul relaţiilor reglementate de normele pe care acesta le 
cuprinde sunt uneori5 decisive, atât pentru recunoaşterea autonomiei unei anumite 
ramuri de drept, cât şi pentru determinarea obiectului sau domeniului de regle-mentare 
al acelei ramuri. Aceasta cu toate că o bună parte din reglementările aferente unei 
anumite ramuri de drept sunt extrinseci codului care constituie legea de bază a acelei 
ramuri. Mai apoi, uneori, legiuitorul însuşi evidenţiază în mod expres, cu mai multă 
sau mai puţină exactitate, care este domeniul de reglementare a unei anumite ramuri de 
drept. Aşa de pildă, Legea nr. 105/1992, cu privire la reglementarea raporturilor de 

                                                                                                                                           
ansamblu de norme juridice. Spre deosebire de dreptul obiectiv, dreptul pozitiv este nu numai un 
concept, dar şi o realitate, concretizată într-un ansamblu de norme juridice ce sunt în vigoare şi, în 
consecinţă, sunt aplicabile într-un anumit spaţiu şi într-un anumit segment de timp. 
1 Pentru diviziunile dreptului roman, vezi, de exemplu, Vl. Hanga, M. D. Bocşan, Curs de drept privat 
roman, „Rosetti”, Bucureşti, 2005, p. 31. 
2 Idem, p. 47-51. 
3 În acest sens, vezi H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Fr. Chabas, Introduction à l’etude du droit. Tome 1. 
Premier volume, Montchrestien, 1996, p. 60.  
4 Proiectul noului Cod civil (publicat în Curierul judiciar nr. 3/2004) prevede - în art. 1, intitulat 
„Obiectul Codului civil”, că „Dispoziţiile prezentului cod reglementează raporturile civile, patrimo-
niale şi nepatrimoniale, stabilite între persoanele fizice sau persoanele juridice.” 
5 Astfel, problema recunoaşterii doctrinare a dreptului familiei ca ramură autonomă a sistemului nostru 
de drept s-a pus, cu precădere, abia după apariţia Codului familiei (1954). Aceasta nu înseamnă că 
recunoaşterea unei ramuri de drept rezultă automat din existenţa unui cod şi nici că în lipsa unui cod nu 
poate exista o ramură de drept. 
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drept internaţional privat1, precizează – cât priveşte obiectul acestei ramuri -, în art. 1, al. 
2, că „În înţelesul prezentei legi, raporturile de drept internaţional privat sunt 
raporturile civile, comerciale, de muncă, de procedură civilă şi alte raporturi de drept 
privat cu elemente de extraneitate”. Tot astfel, o determinare a obiectului de 
reglementare a dreptului comercial se face, implicit, prin dispoziţiile cuprinse în textele 
de la începutul Codului comercial. 

Aşa cum am mai spus însă, nici Codul civil şi nici legislaţia civilă extrinsecă codului 
nu delimitează domeniul dreptului civil. De fapt, la epoca elaborării Codului civil şi 
multă vreme după aceea, în cadrul dreptului privat se impunea cu necesitate o singură 
problemă de delimitare, şi anume delimitarea dintre dreptul civil şi dreptul comercial, 
ceea ce se poate observa şi dintr-o seamă de dispoziţii ale Codului. Examinând aceste 
dispoziţii, se pot constata două tendinţe aparent contradictorii. Pe de o parte, tendinţa 
de a excepta raporturile comerciale de la aplicarea prevederilor Codului civil, iar, pe de 
altă parte, tendinţa de aplica prevederile Codului civil atunci când legislaţia comercială 
nu avea prevederi proprii. Aşa, de pildă, în partea consacrată contractului de societate, 
societăţile comerciale sunt exceptate, uneori, în mod expres de la aplicarea dispoziţiilor 
Codului civil (art. 1520) pentru ca, în final, să se dispună că prevederile sale se aplică şi 
societăţilor comerciale dacă aceste prevederi nu sunt contrare legilor şi uzurilor 
comerciale (art. 1531). 

Cele două tendinţe sunt, aşa cum spuneam, doar aparent contradictorii, fiindcă, în 
cele din urmă, ele apar ca o expresie a aceleiaşi realităţi legislative, caracterizată prin 
faptul că dreptul civil era şi în concepţia legiuitorului de la 1864 dreptul privat comun, 
în comparaţie cu care dreptul comercial era un drept privat special. Or, în măsura în 
care dreptul civil a fost privit ca un drept comun sau general, o delimitare a obiectului 
său, prin prevederile Codului, nu era nici posibilă şi nici necesară. 

Odată cu elaborarea Codului comercial2, această realitate a fost pusă şi mai pregnant 
în evidenţă, prin faptul că redactorii lui s-au preocupat, pe de o parte, de conturarea 
domeniului acestuia şi, pe de altă parte, au consacrat expres calitatea de „drept comun” 
a reglementărilor din Codul civil în raport cu cele din Codul comercial. Astfel, prin 
prevederile art. 3-6 din Codul comercial se enumeră actele şi faptele care sunt de 
domeniul dreptului comercial3, iar prin art. 1 din Codul comercial se consacră calitatea 
de drept comun a dreptului civil, prevăzându-se că „În comerţ se aplică legea de faţă 
(al. 1). Unde ea nu dispune se aplică Codul civil” (al. 2). 

 Trecerea la sistemul de drept socialist, puternic influenţat atât doctrinar cât şi 
legislativ de dreptul sovietic, a fost marcată, printre altele, şi de abandonarea distincţiei 
tradiţionale dintre dreptul public şi dreptul privat, cât şi de dispariţia dreptului 
comercial intern - în accepţiunea sa tradiţională - concomitent cu încetarea aplicării 
Codului comercial şi înlocuirea lui cu o seamă de reglementări adecvate sistemului 

 
1 Publicată în M. Of., partea I, nr. 245 din 2 octombrie 1992. 
2 Codul comercial a fost promulgat la 10 mai 1887 şi a intrat în vigoare la 1 septembrie 1887. 
3 Tot aici sunt menţionate o serie de acte care, la prima vedere, ar putea fi considerate că au un caracter 
comercial, făcându-se precizarea că ele nu au un astfel de caracter. Este, de exemplu, cazul contractelor 
încheiate de producătorii agricoli pentru valorificarea (vânzarea) produselor agricole (art. 5 C. com.); în acelaşi 
sens şi art. 3 (3), lit. b., din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă). 
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economic existent, cum au fost, de exemplu, Legea comerţului interior şi Legea 
contractelor economice1. 

Dispariţia dreptului privat din vocabularul juridic şi tratarea sistemului de drept ca 
un sistem unitar, dar divizat într-o seamă de ramuri autonome de drept2, a impus, de la 
sine, definirea riguroasă a dreptului civil printr-o seamă de trăsături proprii - în special 
prin evocarea caracterului patrimonial ori nepatrimonial al raporturilor reglementate şi 
a egalităţii părţilor - şi fără nici o referire la dreptul privat. Acest mod de definire a 
dreptului civil marchează, de altfel, şi doctrina noastră contemporană3. 

1.4. DEFINIŢIA ÎNDEOBŞTE ACCEPTATĂ 

În lipsa unei reglementări legale, care să aibă cel puţin valoarea unui indiciu, sarcina 
de a determina obiectul de reglementare şi de a defini dreptul civil a revenit doctrinei. 

În literatura noastră de specialitate, dreptul civil a fost şi este definit, de regulă, ca 
fiind acea ramură a sistemului de drept sau acel ansamblu de norme juridice care reglementează 
raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate 
pe poziţii de egalitate juridică4. Uneori această definiţie este completată cu precizarea că 
normele dreptului civil mai reglementează şi condiţia juridică a persoanelor fizice şi juridice, 

 
1 Cât priveşte comerţul internaţional (exterior), este de observat că acesta a fost declarat monopol de stat, 
prin prevederile Constituţiei din 1965. Cu toate acestea, în raporturile de comerţ internaţional se aplicau 
prevederi ale Codului comercial.  
2 Distincţia dintre dreptul public şi dreptul privat nu este atât de categorică cum s-ar părea la prima 
vedere. De aceea, tendinţa de a distinge între ramurile dreptului în funcţie de obiectul lor şi cu mai 
puţină referire la dreptul public ori dreptul privat, s-a putut remarca şi în doctrina din perioada 
interbelică (în acest sens, vezi M. Djuvara, Teoria generală a dreptului, „All”, 1995, p. 51). 
3 Aşa de pildă, într-o lucrare relativ recentă se susţine că „dreptul civil este acea ramură a dreptului 
unitar român care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale ce-i constituie obiectul de 
reglementare juridică, între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate” (I. Dogaru, 
Drept civil român. Tratat, vol. I, „Themis”, 2000, p. 24). 
4 În acest sens, dintre lucrările mai recente, vezi, de exemplu: Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în 
dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de editură şi presă „Şansa”, ediţia a VI-a revăzută şi adăugită 
de M. Nicolae şi P. Truşcă, 2000, p. 31; G. Boroi, Drept civil. Teoria generală, „All”, 1997, p. 2; O. 
Ungureanu, Manual de drept civil. Partea generală, „Augusta”, Timişoara, 1998, p. 9 etc.; într-o ediţie 
recentă acest din urmă autor menţionează pe lângă egalitatea juridică a părţilor şi libertatea juridică a 
acestora (vezi O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Ediţia 8, „C. H. Beck”, Bucureşti, 2007, p. 3) etc. 
Precizăm că unele dintre lucrările pe care le-am citat şi pe care o să le cităm în continuare au apărut într-
o nouă ediţie. Uneori, nu am mai făcut trimitere la aceasta, întrucât, din punct de vedere al problemelor 
la care facem referire, nu apar elemente noi. 
Am ales definiţia dată de Gh. Beleiu întrucât ne-a părut a fi cea mai simplă şi mai aproape de realitate. 
Într-o definiţie mai amplă, s-a susţinut că dreptul civil cuprinde „totalitatea normelor juridice care 
reglementează, pe de o parte, acele raporturi juridice patrimoniale în care părţile apar ca subiecţi egali 
(nesubordonaţi unul altuia), iar pe de altă parte, acele raporturi personale (nepatrimoniale) în care se manifestă, fie 
individualitatea persoanei ca subiect de drept, fie condiţia juridică a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice în 
calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile” (M. Mureşan, P. Ciacli, op. cit., p. 8). 
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în calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile1; sau, într-o formulare mai 
recentă, statutul legal al persoanelor2. 

1.5. OBSERVAŢII 

Toate definiţiile formulate în literatura de specialitate cuprind o seamă de elemente 
comune, susceptibile însă de unele observaţii. 

a. Omiterea dreptului privat. Dreptul civil este privit ca un ansamblu sau ca o grupare 
de norme juridice care au acelaşi obiect de reglementare, respectiv raporturi 
patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi juridice. Având un obiect 
unitar de reglementare3, dreptul civil este o ramură a sistemului de drept. 

Însă, datorită faptului că după 1989 distincţia doctrinară dintre dreptul public şi 
dreptul privat a fost reactualizată, pentru mai multă exactitate în conturarea dreptului 
civil, se cuvine a fi făcută precizarea că dreptul civil aparţine subsistemului dreptului 
privat intern4, fiind astfel şi un drept naţional pozitiv5. Prin urmare, fiind parte a 
dreptului privat, obiectul de reglementare a dreptului civil îl constituie raporturile cu 
caracter privat. 

b. Inutilitatea menţionării caracterului patrimonial sau nepatrimonial. Trebuie observat că, 
din punctul de vedere al conţinutului lor, toate raporturile juridice - deci nu numai cele 
de drept civil - sunt ori patrimoniale ori nepatrimoniale. Ca atare, faptul că raporturile 
civile sunt fie patrimoniale, fie nepatrimoniale este o realitate. Dar menţionarea acestei 
realităţi în definiţia dreptului civil nu este nici necesară, şi nici utilă. O menţionare 
expresă, în definiţia dreptului civil, a felurilor de raporturi supuse reglementării, ar fi 
utilă şi justificată doar în măsura în care dreptul civil ar reglementa fie numai raporturi 
patrimoniale, fie numai raporturi nepatrimoniale, nu şi atunci când le reglementează 
deopotrivă, dar nu în totalitate. 

c. Inutilitatea menţionării condiţiei juridice a persoanelor. Precizarea, făcută în unele 
definiţii, că dreptul civil reglementează condiţia juridică a persoanelor fizice şi juridice, 
în calitatea acestora de participanţi la raporturile de drept civil, pare a fi de prisos6, cu 

 
1 Vezi, de exemplu, E. Lupan, Drept civil. Partea generală, Universitatea creştină „Dimitrie Cantemir”, 
Facultatea de drept, 1997, Cluj-Napoca, p. 13; D. Lupulescu, Drept civil. Introducere în dreptul civil, 
„Lumina Lex”, Bucureşti, 1998, p. 5 etc. 
2 Astfel, mai recent, dreptul civil a fost definit ca fiind „acea ramură de drept privat care înmănunchiază 
normele juridice ce reglementează relaţiile sociale patrimoniale şi nepatrimoniale în care părţile se 
găsesc pe poziţii de egelitate juridică, precum şi statutul legal al persoanelor.” (E. Lupan, I. Sabău-Pop, 
Tratat de drept civil român, vol. I, Partea generală, „C. H. Beck”, Bucureşti, 2006, p. 32).  
3 În teoria generală a dreptului, existenţa unui obiect comun de reglementare este criteriul principal de 
reunire a normelor juridice într-o anumită ramură de drept. Alături de el mai sunt reţinute şi o seamă de 
criterii subsidiare cum ar fi: metoda de reglementare, care, în dreptul civil este, după unii autori, metoda 
egalităţii părţilor, iar după alţii metoda autonomismului; caracterul normelor juridice, care în dreptul 
civil sunt preponderent dispozitive; natura sancţiunilor, care în dreptul civil este preponderent 
reparatorie. 
4 Distincţia dintre dreptul public şi dreptul privat este generală şi de tradiţie. Ea nu trebuie însă 
absolutizată ci trebuie privită ca fiind făcută, cu precădere, din considerente de ordin metodologic. 
5 Pentru detalii, vezi P. Cosmovici, Drept civil. Introducere în dreptul civil, „All”, Bucureşti, 1993, p. 21-25. 
6 Pentru unele precizări pertinente cu privire la definiţia dreptului civil, vezi O. Calmuschi, în Tratat de 
drept civil. Partea generală, „Academiei”, Bucureşti, 1989, p. 19. 
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toate că ea nu este eronată. Aceasta deoarece raporturile juridice se stabilesc între 
anumite părţi sau subiecte şi, prin urmare, reglementarea lor presupune implicit şi 
reglementarea condiţiei juridice a părţilor acelor raporturi. Ceea ce ne apare ca fiind, 
eventual, util de evidenţiat (dar nu într-o definiţie) este faptul că normele dreptului civil 
reglementează însăşi existenţa “ca fiinţe juridice” a persoanelor fizice şi juridice, 
indiferent şi independent de participarea lor la vreun raport juridic. Aceasta deoarece 
legea civilă este aceea care stabileşte de când şi până când persoana fizică este subiect de 
drept şi tot legea civilă este aceea care, în general, stabileşte modurile de înfiinţare şi de 
desfiinţare a persoanelor juridice. 

d. Necesitatea precizării calităţii părţilor. Raporturile reglementate de dreptul civil sunt 
aşadar, după caz, raporturi patrimoniale sau nepatrimoniale, iar părţile1 acestor 
raporturi pot fi deopotrivă persoane fizice, deopotrivă persoane juridice, ori persoane 
fizice de o parte şi persoane juridice de cealaltă parte. 

Dar, tot raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane fizice şi, după caz, 
persoane juridice reglementează şi normele dreptului comercial, cât şi cele ale dreptului 
familiei. O deosebire esenţială se cuvine însă a fi semnalată. Ea constă în aceea că deşi, 
aşa cum am precizat, în toate raporturile de drept privat apar ca subiecte persoane fizice 
sau persoane juridice, în raporturile de drept comercial, de pildă, cel puţin una dintre 
persoanele fizice sau, după caz, persoanele juridice participante la aceste raporturi, are o 
calitate specială, respectiv aceea de comerciant. În schimb, în raporturile de drept civil, 
părţile apar, de regulă2, despuiate de orice altă calitate decât aceea de persoană fizică 
sau persoană juridică. Or, această deosebire trebuie surprinsă într-o încercare de 
definire a dreptului civil şi poate fi surprinsă, implicit, prin simpla indicare a faptului că 
normele dreptului civil reglementează raporturile dintre persoanele fizice şi juridice în 
modul cel mai general cu putinţă, alcătuind ceea ce se cheamă „dreptul comun”3. 

e. Egalitatea părţilor. Un element comun tuturor definiţiilor date dreptului civil în 
literatura noastră de specialitate, este poziţia de egalitate juridică a părţilor. Egalitatea 
juridică a părţilor este considerată de numeroşi autori ca fiind atât metoda de 
reglementare4 specifică dreptului civil, cât şi o trăsătură caracteristică a dreptului civil5. 
Faţă de cele susţinute în literatura de specialitate ne îngăduim să exprimăm câteva 
rezerve şi observaţii. 

 
1 Participanţii la raporturile juridice sunt, îndeobşte, denumiţi subiecţi ai raporturilor juridice sau subiecte 
ale raporturilor juridice. Noi preferăm denumirea generică de părţi, fiindcă, mai întâi, pare a fi mai 
sugestivă şi, apoi, fiindcă ea este folosită deja de unii autori pentru a defini raporturile obligaţionale care 
constituie, de altfel, cea mai importantă categorie de raporturi juridice civile (în acest sens, vezi L. Pop, 
Tratat de drept civil. Obligaţiile, vol. I, Partea generală, „C. H. Beck”, Bucureşti, 2006, p. 19-20).  
2 Am precizat că „în general” este aşa, fiindcă uneori raporturi juridice civile iau naştere şi cu ocazia 
exercitării unei profesii. Este, de pildă, cazul avocaţilor, care prin încheierea contractului de reprezentare 
avocaţială stabilesc un raport juridic civil cu clienţii lor. 
3 Aceasta deoarece reglementările cu caracter special au ca obiect relaţii sociale cu caracter special, iar 
acestea presupun subiecte cu „calităţi speciale” sau aflate în situaţii speciale. 
4 În teoria dreptului, se consideră că metoda de reglementare este, alături de obiectul de reglementare, un 
criteriu general de alcătuire şi implicit de delimitare a ramurilor de drept. Ea constă în „modalitatea de 
influenţare a raporturilor sociale de către stat, prin edictarea normelor juridice” (G. Boroi, op. cit., p. 7). 
5 Vezi, de exemplu, I. Dogaru, op. cit., p. 26. 
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În primul rând, este discutabil dacă egalitatea părţilor în raporturile juridice civile este 
o metodă de reglementare de către legiuitor şi deci, în cele din urmă, o trăsătură a 
normelor juridice civile1. Dimpotrivă, ea ne apare ca o trăsătură a raportului juridic civil. 

În al doilea rând, chiar ca trăsătură incontestabilă a raportului juridic civil, egalitatea 
efectivă a părţilor caracterizează doar stabilirea şi încetarea raportului juridic, nu şi 
conţinutul său. Aceasta deoarece conţinutul raportului juridic este determinat de 
drepturile şi obligaţiile părţilor. Or, în privinţa acestora, egalitatea părţilor nu mai poate 
fi reţinută fără rezerve, din considerente pe care le vom expune atunci când vom 
examina trăsăturile raportului juridic şi drepturile subiective. 

În al treilea rând, egalitatea juridică a părţilor în raporturile de drept civil nu poate fi 
desprinsă de libertatea (autonomia) de voinţă a acestora. Or, în măsura în care în 
definiţia dreptului civil menţionăm expres egalitatea părţilor, s-ar simţi necesară şi 
sublinierea faptului că ea rezultă din libertatea voinţei acestora. 

În sfârşit, se mai impune şi observaţia că egalitatea juridică a părţilor, care este 
înfăţişată ca fiind specifică dreptului civil şi surprinsă în definiţia acestuia, 
caracterizează, în realitate, nu numai raporturile de drept civil, ci este comună 
raporturilor de drept privat, în general. Ca urmare, nu pare a fi necesar ca ea să fie 
evocată într-o definiţie a dreptului civil, în măsura în care în această definiţie se 
subliniază faptul că dreptul civil reglementează raporturi cu caracter privat. 

1.6. DEFINIŢIA PROPUSĂ 

Dreptul civil este alcătuit din ansamblul normelor juridice prin care se 
reglementează, de drept comun2, stabilirea, modificarea şi stingerea raporturilor 
juridice cu caracter privat precum şi conţinutul acestora. 

După cum se poate observa, în definiţia pe care am propus-o, ne-am limitat doar la 
evidenţierea a două elemente. Primul, este dreptul privat. El constituie, de altfel, genul 
proxim la care ne raportăm pentru definirea dreptului civil şi pe care l-am evocat, 
implicit, prin indicarea faptului că dreptul civil reglementează relaţii juridice cu caracter 
privat. 

Al doilea aspect, care reprezintă diferenţa specifică, absolut necesară pentru 
formularea unei definiţii, rezultă din evocarea faptului că dreptul civil, spre deosebire 
de alte ramuri, reglementează “de drept comun” relaţiile cu caracter privat (relaţiile 
dintre particulari). 

În altă ordine de idei, am precizat că dreptul civil este alcătuit dintr-un ansamblu de 
norme juridice şi am înţeles prin aceasta că dreptul civil este o ramură a dreptului sau, 
mai exact, o ramură a dreptului privat. Am evitat însă să folosim în definiţie sintagma 
„ramură de drept” pentru a evita repetările şi pentru a putea astfel să scoatem mai 
pregnant în evidenţă faptul că dreptul civil este „dreptul comun”. 

În sfârşit, mai trebuie observat că definiţia propusă pare să conţină un nonsens. 
Aceasta deoarece pare a fi unanim recunoscut că raportul juridic nu este altceva decât 
 
1 Pentru o discuţie mai amplă pe marginea acestei probleme, vezi L. Pop, Despre metoda de reglementare în 
dreptul civil, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia, nr. 1/1977, p. 49-54. 
2 În acelaşi sens, în literatura juridică franceză, s-a spus că dreptul civil conţine dreptul comun care se 
aplică raporturilor dintre particulari, altfel spus, care se aplică atunci când nu s-a derogat în considerarea 
unei persoane sau a unui act (vezi H. et J. Mazeaud, L. Mazeaud, F. Chabas, op. cit., p., 60). 
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un raport social reglementat de normele juridice. Or, spunând că norma juridică 
reglementează raporturi juridice - aşa cum am făcut în definiţia dată - înseamnă să 
susţinem că ea reglementează ceva ce deja este reglementat. Intrăm astfel, se pare, într-
un cerc vicios, fiindcă raportul social nereglementat de o normă juridică nu devine 
raport juridic, iar raportul juridic nu mai este cazul să fie reglementat de norma juridică 
fiindcă a fost deja reglementat. 

Ieşirea din acest aparent cerc vicios, cel puţin în privinţa dreptului civil, nu este însă 
atât de dificilă dacă urmăm logica relaţiei normă juridică - raport juridic. Astfel, 
elementul primordial indispensabil al existenţei oricărui raport juridic este norma 
juridică. Acesta, pentru început, reglementează premisele viitorului raport juridic 
prevăzând: care sunt persoanele între care se poate stabili - iar în cazul dreptului civil, 
mai degrabă, persoanele între care nu se poate stabili1 - raportul juridic; care sunt actele, 
faptele sau evenimentele care trebuie să se încheie, să se săvârşească ori să se producă 
pentru a se stabili raportul juridic. În momentul în care actul a fost încheiat ori faptul a 
fost săvârşit, raportul juridic s-a stabilit. Norma juridică mai poate interveni însă pentru 
a reglementa conţinutul acestuia, adică drepturile şi obligaţiile părţilor, sancţiunile 
specifice nerespectării lor, cât şi alte aspecte ale raportului juridic. Prin urmare, din acest 
punct de vedere, nu ni se pare greşit a spune că normele dreptului civil reglementează 
relaţii sau raporturi juridice. Aşa cum vom arăta însă în cele ce urmează, în raporturile 
juridice civile contractuale, intervenţia legiuitorului în vederea stabilirii drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor are, de cele mai multe ori, un caracter preponderent supletiv. 
Aceasta deoarece, dacă ar proceda altfel, legiuitorul ar contraveni principiului pe care el 
însuşi l-a înscris în art. 969 din Codul civil, principiu potrivit căruia „contractul este 
legea părţilor”2. 

2. NORMA DE DREPT CIVIL 

2.1. PRELIMINARII  

Identitatea unei ramuri de drept rezultă, cu precădere, din două elemente sau, mai 
exact, din specificul acestora. Este vorba despre normele juridice sau normele de drept 
şi specificul lor, pe de o parte, şi de raporturile reglementate de aceste norme şi 
specificul lor, pe de altă parte. 

De aceea, mai întâi, vom examina o seamă de aspecte privitoare la normele 
dreptului civil, chiar dacă unele dintre acestea - cum este aplicarea normelor juridice 
civile - sunt, cel puţin în parte, comune tuturor normelor juridice, iar mai apoi ne vom 
opri asupra unor aspecte particulare ale raportului juridic civil. 

Noţiune. Precizări. Norma de drept civil este, asemenea tuturor normelor juridice sau 
de drept, o regulă de conduită cu caracter general, impersonal şi de aplicare repetată, 
regulă ale cărei prevederi pot fi impuse, la nevoie, făcând uz de forţa de constrângere a 
statului. 
 
1 Regula în privinţa încheierii actelor juridice civile şi, pe cale de consecinţă, în privinţa stabilirii 
raporturilor juridice civile este capacitatea de a încheia astfel de acte. Prin urmare, incapacitatea de a 
încheia anumite acte juridice şi de a stabili anumite raporturi juridice este o excepţie ce trebuie prevăzută 
expres de lege. 
2 Textul art. 969 C. civ. prevede: „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante”. 
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Privite comparativ cu normele de drept procesual civil şi pentru a le distinge de 
acestea din urmă, normele de drept civil mai sunt denumite şi norme de drept 
material1 sau norme substanţiale2, în sensul că ele reglementează nemijlocit raportul 
juridic, în substanţa sa şi în “starea sa de pace”, în vreme ce normele de drept procesual 
civil - care reglementează modul de desfăşurare a procesului civil - intervin, de regulă, 
doar atunci când raportul juridic a ajuns într-o fază litigioasă, a generat un proces civil3. 

Normele dreptului - inclusiv cele ale dreptului civil - sunt, de regulă, instituite de 
stat prin autorităţile sale învestite cu atribuţii de reglementare a relaţiilor sociale. Uneori 
însă, normele dreptului sunt doar însuşite de către stat, şi nu elaborate nemijlocit de 
către acesta. Este, de exemplu, cazul tratatelor ratificate de Parlament care, potrivit art. 
11 (2) din Constituţia României, “fac parte din dreptul intern”, cu toate că nu au fost 
elaborate de autorităţi ale statului nostru. Nu mai puţin însă, ca urmare a ratificării de 
către Parlament a unui anumit tratat, a avut loc implicit o învestire a prevederilor 
acestuia cu forţa specifică reglementărilor din dreptul intern. 

Norma juridică sau norma de drept nu trebuie însă confundată cu legea sau cu actul 
normativ, în general4. Aceasta deoarece o lege sau un alt act normativ cuprind de 
regulă mai multe norme juridice5. Pe de altă parte, norma juridică nu trebuie 
identificată cu o anumită diviziune a legii sau a actului normativ, cum ar fi alineatul, 
articolul etc., deoarece, de multe ori, conţinutul normei juridice - înţeleasă ca regulă de 
conduită aplicabilă într-o anumită împrejurare - este dispersat în mai multe asemenea 
diviziuni şi, prin urmare, poate fi constituit doar prin reunirea acestora. 

În sfârşit, evocarea în ipoteza unei norme juridice a unei anumite situaţii de fapt sau 
a unui anumit raport social nu înseamnă o “apropriere” sau însuşire de către acea 
normă a respectivei situaţii sau a respectivului raport şi, în consecinţă, o excludere a 
aplicării concurente a altor norme juridice. Dimpotrivă, poate de cele mai multe ori, 

 
1 Normele de drept material nu trebuie confundate cu normele materiale. Prin această din urmă 
sintagmă se desemnează atât normele de drept material (de drept civil, de drept comercial, de dreptul 
familiei etc.), cât şi cele de drept procesual, atunci când ele sunt contrapuse normelor conflictuale, adică 
acelor norme prin care se soluţionează conflictele de legi apărute ca urmare a stabilirii unor raporturi 
juridice cu elemente de extraneitate.  
2 Distincţia nu este întotdeauna şi întru totul categorică. Aşa, de exemplu, în unele sisteme de drept, 
prescripţia extinctivă este considerată o instituţie de drept procesual, spre deosebire de sistemul nostru, 
în care este considerată o instituţie de drept material. Apoi, reglementarea mijloacelor de probă şi a 
admisibilităţii lor este cuprinsă în Codul civil şi este considerată ca o problemă de drept material, spre 
deosebire de administrarea probelor, care este reglementată de Codul de procedură civilă şi este 
considerată ca o problemă de drept procesual. Această disjungere a reglementării se pare însă că are un 
caracter artificial, problema probelor în ansamblul ei ţinând cu precădere de dreptul procesual. 
3 Pentru explicaţii suplimentare şi pentru evidenţierea nuanţelor ce trebuie avute în vedere atunci când se 
face această distincţie, vezi I. Deleanu, Tratat de procedura civilă, vol. I, „Servo-Sat”, Arad, 2003, p. 15-17. 
4 Precizăm însă că, nu de puţine ori, din dorinţa de a simplifica şi diversifica exprimarea, vom folosi 
cuvântul lege în locul sintagmei normă juridică. 
5 Este suficient, credem, să luăm ca exemplu Codul civil, pentru a ne convinge că el cuprinde o 
sumedenie de norme juridice - unele dintre acestea de ordine publică, altele de ordine privată - 
aplicabile unor materii diferite (proprietate, succesiuni, obligaţii, contracte ş.a.). Mai mult chiar, o lege 
civilă poate conţine prevederi care sunt în mod vădit de domeniul dreptului public, cum sunt cele 
privitoare la sancţionarea unor contravenţii. 
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reglementarea deplină a unui anumit raport juridic se realizează prin aplicarea 
concurentă a mai multor norme juridice, fiecare dintre acestea reglementând un anumit 
aspect concret al acestuia. Aşa, de exemplu, relaţiile de proprietate sunt prin excelenţă 
obiect de reglementare pentru normele dreptului civil. Aceleaşi relaţii sunt însă obiect 
de reglementare şi pentru normele dreptului penal, atunci când prin acestea sunt 
incriminate fapte precum furtul, distrugerea ş.a. 

Aspecte specifice privind structura normelor de drept civil. În teoria generală a dreptului, 
se apreciază că, în principiu, orice normă juridică, indiferent cărei ramuri de drept îi 
aparţine, cuprinde în structura sa trei elemente: ipoteza, dispoziţia şi sancţiunea1 

a. Ipoteza. Ipoteza este acea parte a normei juridice care prevede “împrejurările” în 
care ea îşi poate găsi aplicare. Din acest punct de vedere, ipoteza normelor de drept civil 
indică, mai întâi, persoanele (fizice sau juridice) care pot2 sau nu pot3 să stabilească un 
anumit raport juridic, săvârşind un act sau un fapt juridic, sau să exercite un drept 
prevăzut de lege4. 

Apoi, tot ipoteza normelor juridice este aceea care stabileşte care anume acte, fapte 
sau evenimente, generează, modifică sau sting raporturi juridice civile şi în ce condiţii. 
Altfel spus, ipoteza normelor juridice stabileşte care sunt izvoarele raporturilor juridice. 
Este însă de remarcat că, în privinţa contractelor şi a faptelor juridice ilicite - care sunt 
principalele izvoare ale raporturilor juridice civile - această stabilire se face la modul cel 
mai general cu putinţă. Aceasta deoarece, în cazul contractelor, prin art. 969, al. 1, şi art. 5 
C. civ., instituie principiul libertăţii contractuale, în virtutea căruia părţile sunt libere să 
încheie orice contract cu condiţia de a nu se abate de la legile „care interesează ordinea 
publică şi bunele moravuri”; iar în cazul faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii, art. 998 C. 
civ. instituie principiul potrivit căruia „Orice faptă a omului, care cauzează altuia 
prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat a-l repara”. 

b. Dispoziţia. Dispoziţia este acea parte a normei juridice care prescrie conduita pe 
care părţile raportului juridic pot sau trebuie să o aibă. Această conduită se 
concretizează practic în modul specific de realizare a drepturilor şi obligaţiilor părţilor, 
respectiv în îndreptăţirea sau, după caz, îndatorirea acestora de a da, a face sau a nu 
face ceva. Ceea ce caracterizează covârşitor normele dreptului civil este faptul că ele nu 
intervin imperativ, “poruncitor”, în stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, ci lasă 
acestora - în special în materie contractuală - posibilitatea de a-şi stabili singure 
drepturile şi obligaţiile sau de a aplica prevederile legii. Nu trebuie să se înţeleagă însă 
că legiuitorul nu intervine imperativ în reglementarea relaţiilor civile. Dimpotrivă, 
asemenea reglementări există şi pare a nu fi o exagerare constatarea faptului că ele tind 

 
1 Pentru detalii cu privire la caracterele şi structura normelor juridice, vezi, de exemplu, A. Sida, D. 
Berlingher, Teoria generală a dreptului, „Vasile Goldiş” University Press, Arad 2007, p. 100-119. 
2 De pildă, art. 949 C. civ. prevede că „Poate contracta orice persoană ce nu este declarată necapabilă 
de lege”. 
3 De pildă, art. 950 C. civ. prevede că „Necapabili de a contracta sunt: 1. minorii; 2. interzişii; 3. (abrogat); 
4. în genere toţi acei căror legea le-a prohibit oarecare contracte”. Dispoziţia din partea finală a textului 
art. 950 C. civ. este concretizată în alte texte ale Codului civil, care instituie anumite incapacităţi speciale 
de a contracta şi, ca urmare, de a stabili anumite raporturi juridice. Astfel, potrivit art. 1307 C. civ., 
„Vânzarea nu se poate face între soţi…”. 
4 De pildă, art. 585 C. civ. prevede că „Tot proprietarul îşi poate îngrădi proprietatea…” 
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să se înmulţească. Este suficient, credem, să evocăm, spre exemplificare, numeroasele 
restrângeri şi condiţionări ale exerciţiului dreptului de proprietate, cu scopul de a 
proteja mediul, de a permite urbanizarea ş.a1. 

c. Sancţiunea. Sancţiunea este acea parte a normei juridice care prevede consecinţele 
nerespectării dispoziţiei din cuprinsul ei2. Abordarea aspectelor specifice sancţiunii 
normelor juridice presupune, în prealabil, clasificarea lor în funcţie de felul dispoziţiei 
pe care o cuprind, chestiune de care ne vom ocupa mai încolo. De aceea, ne mărginim, 
deocamdată, doar la evidenţierea câtorva aspecte generale. 

Normele dreptului civil se pot grupa în două mari categorii: norme imperative şi 
norme dispozitive. Primele sunt acelea de la care părţile nu se pot abate, iar celelalte, pe 
cale de consecinţă, sunt acelea de la care părţile se pot abate fără a suporta vreo 
sancţiune juridică. Aşa fiind, aparent problema vreunei sancţiuni se poate ridica doar în 
cazul nesocotirii unor norme imperative. 

Respectând această aparenţă, şi rezumându-ne la a înţelege prin sancţiune doar o 
măsură de constrângere juridică, putem evidenţia, cu titlu de exemplu, următoarele 
principale sancţiuni ocazionate de încălcarea unor norme civile imperative3: - nulitatea 
actelor juridice, în cazul în care acestea se încheie cu încălcarea unei dispoziţii legale 
imperative4; - obligaţia de a repara în natură sau prin echivalent prejudiciile cauzate 
printr-o faptă ilicită contractuală sau extracontractuală5; - obligaţia de a repara prin 
mijloace specifice de natură nepatrimonială consecinţele încălcării drepturilor personale 
extrapatrimoniale6; - decăderea din drepturi, atunci când legea conferă persoanei, în 
mod direct, un drept ce poate fi exercitat de către aceasta doar înăuntrul unui termen 
stabilit expres tot de lege ş.a. 

 
1 La un moment dat, se poate pune problema de a şti dacă aceste reglementări cu caracter imperativ 
sunt de domeniul dreptului privat sau a dreptului public. Proliferarea reglementărilor cu caracter 
imperativ este o realitate remarcată şi de literatura juridică franceză (în acest sens, vezi, de exemplu, H. şi 
J. Mazeaud, L. Mazeaud, F. Chabas, op. cit., p. 6). 
2 Pentru o abordare amplă a sancţiunilor civile, în general, vezi M. Mureşan, D. Chirică, Contribuţii la 
studiul conceptului de sancţiune civilă, în Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia nr. 2/1998, p. 
50-71 şi nr. 1/1989, p. 3-11. 
3 Distinct de sancţiunea normei juridice - văzută ca element structural al acesteia - doctrinar se mai 
vorbeşte şi despre sancţiunea raportului obligaţional. Prin aceasta se desemnează acele mijloace juridice 
pe care creditorul le are la dispoziţie pentru a obţine prestaţia ce i se datorează. Principalul mijloc de 
acest fel este considerat a fi acţiunea în justiţie (Pentru o prezentare amplă a problemei sancţiunii 
obligaţiilor, vezi I. Albu, Drept civil. Introducere în studiul obligaţiilor, „Dacia”, Cluj Napoca, 1984, p. 48-50; 
L. Pop, Teoria generală a obligaţiilor, „Lumina Lex”,1998, p. 16-17). 
4 Tot ca o sancţiune a normei juridice poate fi considerată şi inopozabilitatea actului juridic sau a unui 
drept, datorită nerespectării unei cerinţe legale de publicitate. În schimb, alte cauze de ineficacitate ale 
actului juridic, cum sunt revocarea, rezilierea, rezoluţiunea, sunt sancţiuni civile, fără a fi de regulă şi 
sancţiuni ale normelor juridice, întrucât, în principiu, ele rezultă nemijlocit din nerespectarea 
contractului şi nu decurg din lege, ci dintr-o hotărâre judecătorească. 
5 S-ar putea susţine că, deoarece despăgubirile se acordă printr-o hotărâre judecătorească, ele nu 
reprezintă o sancţiune a normei juridice. În realitate însă, ele sunt rezultatul încălcării art. 998 C. civ., al 
cărui text poate fi înţeles în sensul că este interzis să cauzezi altuia un prejudiciu, sub sancţiunea obligării 
la repararea acestuia. 
6 Pentru detalii, vezi infra, partea consacrată drepturilor personale nepatrimoniale. 
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A.TRĂSĂTURILE DEFINITORII ŞI FELURILE NORMELOR DE DREPT CIVIL 

2.2. ENUNŢARE  

Normele dreptului civil pot fi caracterizate prin următoarele trăsături definitorii: 
sunt parte a dreptului privat intern; constituie dreptul comun în ce priveşte 
reglementarea relaţiilor cu caracter privat; sunt cu precădere fie norme imperative de 
ordine privată, fie norme supletive. 

2.3. NORMELE DREPTULUI CIVIL SUNT PARTE A DREPTULUI PRIVAT INTERN 

Doctrinar se face distincţie între dreptul intern sau naţional - public ori privat -, de o 
parte, şi dreptul internaţional, de altă parte1. 

Dreptul intern este dreptul elaborat de un anumit stat prin autorităţile sale şi, ca 
urmare, îşi găseşte aplicarea firească doar pe teritoriul acelui stat. În cadrul dreptului 
intern - datorită în special unor considerente de ordin metodologic - se face distincţie 
între dreptul public şi dreptul privat. 

Dreptul public, prin normele sale, reglementează modul de constituire a puterilor 
publice, precum şi raporturile dintre stat - în calitatea sa de purtător al puterii publice2 - 
şi particulari. Aşa fiind, dreptului public îi aparţin, de pildă, normele dreptului 
constituţional, ale dreptului administrativ, ale dreptului penal etc. 

Dreptul privat reglementează raporturile şi actele ce intervin între particulari, 
persoane fizice şi juridice, raporturi şi acte care sunt expresia unor interese 
preponderent individuale. Ca urmare, aparţin dreptului privat normele dreptului civil, 
ale dreptului comercial, ale dreptului familiei etc. 

Dreptul internaţional se subdivide la rândul lui în drept internaţional public şi drept 
internaţional privat. 

Dreptul internaţional public este elaborat prin acordul statelor din comunitatea 
internaţională şi reglementează raporturile dintre ele şi dintre alte subiecte de drept 
asimilate lor, cum sunt o seamă de organizaţii internaţionale. 

Dreptul internaţional privat este alcătuit din norme prin care se soluţionează 
conflictele de legi care apar ca urmare a stabilirii între particulari a anumitor raporturi 
cu caracter internaţional. Asemenea raporturi se stabilesc, de exemplu, prin încheierea 
unui contract între persoane cu cetăţenii diferite, prin încheierea unei căsătorii între 
persoane cu cetăţenii diferite etc. sau, în general, atunci când în structura raportului 
juridic există un element străin sau de extraneitate3. 

Epuizând această sumară incursiune prin diferitele diviziuni ale dreptului şi ţinând 
seama de cele arătate atunci când am definit dreptul civil, putem concluziona că 
normele acestuia fac parte din dreptul privat intern, sunt norme de drept privat. 
 
1 Fără a intra în detalii, menţionăm că în spaţiul Uniunii Europene există şi un „drept comunitar”, care 
cuprinde atât elemente de drept public cât şi elemente de drept privat. 
2 Statul poate apărea şi ca subiect al raporturilor de drept privat. Însă în acest caz el participă la raporturi 
juridice numai în calitatea sa de persoană juridică. 
3 Pentru detalii privind elementul de extraneitate şi raporturile de drept internaţional privat, vezi, de 
exemplu, O. Ungureanu, C. Jugastru, Manual de drept internaţional privat, „Argonaut”, Cluj Napoca, 
1998, p. 21-23; D. A. Popescu, M. Harosa, Drept internaţional privat. Tratat elementar, vol. I, „Lumina Lex”, 
p. 124-173. 
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2.3.1.Normele de drept privat şi normele private 

În ciuda denumirii sale, norma de drept privat este o normă publică. Aceasta 
deoarece, chiar dacă reglementează relaţii cu caracter privat, ea emană de la puterea 
publică. Este însă de observat că în relaţiile dintre particulari (de drept privat) însuşi 
legiuitorul a permis subiectelor de drept ca, în anumite limite, să reglementeze prin 
propria voinţă raporturile dintre ele. În acest sens este cât se poate de sugestivă 
prevederea din art. 969, al. 1, C. civ., unde se dispune: „Convenţiile legal făcute au 
putere de lege între părţile contractante.”  

Prin urmare, atunci când încheie un contract – spre pildă unul de vânzare-
cumpărare – părţile stabilesc practic un set de reguli cu eficienţă juridică prin care, în 
limitele stabilite de normele publice, reglementează raporturile dintre ele, reguli care 
sunt denumite doctrinar „norme private”. Această denumire nu trebuie nicidecum să 
ducă la concluzia că normele private s-ar integra în sistemul dreptului privat; ea este 
menită doar să sugereze că ele au o sursă privată, respectiv actul juridic (contractul), şi 
vizează cu precădere doar conduita părţilor acestuia1.  

2.4. NORMELE DREPTULUI CIVIL SUNT NORME DE DREPT COMUN 

Dreptul civil a fost identificat uneori cu însuşi dreptul privat2. Alteori, s-a spus că 
dreptul civil este dreptul privat general3, în sensul că el reglementează cele mai 
frecvente şi obişnuite raporturi şi acte ale particularilor. 

Făcând abstracţie de nuanţele care separă diferitele moduri de evocare a poziţiei 
dreptului civil şi a rolului acestuia în reglementarea relaţiilor cu caracter privat, trebuie 
însă să reţinem o idee unanim subliniată şi de literatura contemporană de specialitate. 
Aceea că dreptul civil este dreptul comun cât priveşte reglementarea relaţiilor ce ţin de 
domeniul dreptului privat. 

Într-o definiţie de dicţionar, se arată că expresia drept comun „desemnează norma 
juridică sau gruparea de norme juridice prin care se înfăptuieşte reglementarea legală 
generală, de principiu, a unui raport social sau a unui domeniu de raporturi sociale, 
reglementare care primeşte aplicare într-un anumit domeniu, ori de câte ori (sau în 
măsura în care) acel domeniu nu este supus unei reglementări legale speciale, 
derogatorii…”4. Într-o altă exprimare, sugestivă de altfel, calitatea de drept comun a 
dreptului civil este evocată spunându-se că dreptul civil „dă împrumut” normele sale 
altor ramuri de drept, când acestea nu au norme proprii pentru un caz ori aspect, ori 
invers, alte ramuri de drept „iau împrumut” norme de la dreptul civil5. De pildă, Codul 
familiei, în art. 19-24, cuprinde doar câteva dispoziţii izolate şi speciale cu privire la 
nulitatea căsătoriei şi regimul juridic al acesteia. Aşa fiind, s-a apreciat că acestea se 

 
1 Pentru detalii privind noţiunea şi rolul normelor private, vezi P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic, 
Rosetti, Bucureşti, 2003, p. 83-92.  
2 Vezi M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 17. 
3 Vezi C. Hamangiu, I. R. Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, „Naţionala”, Bucureşti, 
1928, p. 14. 
4 Vezi M. Costin, în Dicţionar de drept civil, „Ştiinţifică şi enciclopedică”, Bucureşti, 1980, p. 196. 
5 Vezi Gh. Beleiu, op. cit. p. 34. 
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completează, în măsura necesară şi în limitele compatibilităţii, cu cele de drept civil 
privitoare la nulitatea actelor juridice civile1. 

Această poziţie privilegiată a normelor dreptului civil în raport cu celelalte norme 
ale dreptului privat nu este consacrată nici de Codul civil2 şi nici de vreo altă lege civilă. 
Nu mai puţin însă, aşa cum am mai arătat, Codul comercial, în art. 1, face trimitere la 
Codul civil pentru întregirea propriilor reglementări, ceea ce evocă calitatea de drept 
comun a normelor juridice cuprinse în Codul civil în raport cu cele cuprinse în Codul 
comercial. 

În majoritatea cazurilor însă, o astfel de trimitere expresă la normele dreptului civil 
lipseşte, dar cu toate acestea, la nevoie, ele se aplică. O explicaţie a acestei aplicări o 
poate oferi art. 3 C. civ., potrivit căruia „Judecătorul care va refuza de a judeca, sub 
cuvânt că legea nu prevede, sau că este întunecată sau neîndestulătoare, va putea fi 
urmărit ca culpabil de denegare de dreptate3”. Prin urmare, judecătorul este dator să 
judece pricinile ce îi sunt aduse spre soluţionare şi, pentru aceasta, atunci când nu există 
reglementări exprese, trebuie să aplice legea cea mai adecvată situaţiei de fapt sau 
raportului juridic ce formează obiectul procesului, lege care, în cele din urmă, nu poate 
fi alta decât cea de drept comun. Apoi, potrivit unei reguli tradiţionale şi logice de 
interpretare şi aplicare a dreptului, acolo unde legea specială nu prevede se aplică legea 
generală. Or, toate celelalte ramuri ale dreptului privat se ocupă numai de anumite 
raporturi juridice speciale şi conţin reguli excepţionale faţă de regulile generale ale 
dreptului civil4. Aşa fiind, completarea reglementărilor excepţionale (speciale) cu cele 
din dreptul civil apare ca fiind cât se poate de firească. De altfel, vocaţia spre 
generalitate a dreptului civil explică şi justifică atât actualitatea cât şi perspectiva sa. 
Aceasta deoarece, chiar dacă noi reglementări cu caracter special vor restrânge sfera de 
aplicare a dreptului civil, el va rămâne actual şi de neînlocuit, cel puţin într-o 
perspectivă previzibilă, tocmai prin calitatea sa de drept comun. Nu pot rămâne însă 
nesemnalate două tendinţe care se conturează vădit în dreptul privat contemporan. 
Prima este aceea a unui recul al dreptului comun în faţa reglementărilor speciale, iar cea 
de a doua este aceea a impunerii dreptului european ca un drept comun în raport cu 
legislaţiile naţionale5. 

Rezultă credem, din cele arătate, că aplicarea normelor dreptului civil în alte 
domenii decât acelea care ţin strict de obiectul lor de reglementare nu se face 
necondiţionat, întrucât atunci ar dispărea însăşi raţiunea de a fi a unor ramuri de drept 
distincte de dreptul civil. Aşa fiind, ne apare necesară precizarea că normele dreptului 

 
1 Vezi I. Albu, Dreptul familiei, „Didactică şi Pedagogică”, Bucureşti, 1975, p. 84. 
2 Proiectul noului Cod civil, în art. 2 - intitulat „Conţinutul Codului civil” -, prevede: „Prezentul cod este 
alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se 
referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.” Textul se referă doar la regulile cuprinse în Codul civil. În 
mod cert, vor exista însă şi reglementări în materie civilă extrinseci Codului civil, care vor conţine tot 
reguli de drept comun.  
3 Legea penală nu mai sancţionează denegarea de dreptate, ceea ce nu înseamnă că se va putea respinge 
o acţiune civilă pe motiv că nu există o reglementare expresă. 
4 Vezi C. Hamangiu, I. R. Bălănescu, Al. Băicoianu, op. cit., p. 14. 
5 Pentru dezvoltarea acestei idei, vezi Ph. Malaurie, Gândirea juridică de drept civil în secolul XX, în 
Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”, Jurisprudentia, nr. 2/2001, p. 8-9). 
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civil se vor aplica în calitate de drept comun cu respectarea a două condiţii. În primul 
rând, pentru anumite relaţii sociale (situaţii) - care prin specificul lor sunt de domeniul 
unei alte ramuri de drept - să nu existe o reglementare expresă ori reglementarea 
existentă să fie neîndestulătoare. În al doilea rând, normele dreptului civil să fie 
compatibile cu specificul relaţiilor ce sunt chemate să le reglementeze în calitate de 
drept comun. 

Prin urmare, în comparaţie cu dreptul civil - care este dreptul comun - celelalte 
ramuri ale dreptului privat constituie doar un drept special sau categorial, fără a fi şi un 
drept derogatoriu1. Distincţia dintre dreptul comun şi drepturile categoriale nu este 
numai de utilitate teoretică. Prin consecinţele sale ea evocă o altă distincţie, care se face 
cu ocazia clasificării nomelor juridice. Este vorba de distincţia dintre normele generale 
sau de aplicaţie generală şi normele speciale sau de aplicaţie specială. 

2.4.1.Dreptul comun, normele de aplicaţie generală şi normele de aplicaţie specială.  

a. Noţiune. Normele juridice sunt întotdeauna generale, fiindcă prin prevederile lor 
se instituie, pentru un număr nedeterminat de persoane, reguli de conduită tipice în 
raport de anumite situaţii. Sfera situaţiilor la care norma se referă ori categoria de 
persoane la care norma se aplică, poate fi mai amplă sau mai restrânsă. Din acest punct 
de vedere, este suficient să observăm că unele norme juridice se aplică tuturor 
persoanelor fizice pe când altele se aplică doar minorilor ori celor care exercită o 
anumită profesie, exercită o anumită funcţie etc. 

Aşa fiind, într-o exprimare incorectă dar sugestivă, s-ar putea spune că unele norme 
juridice sunt mai generale decât altele, sau că unele norme juridice sunt mai puţin 
generale decât altele. Pentru a curma ambiguitatea exprimării, atât doctrinar cât şi 
jurisprudenţial, normele “mai generale” sunt denumite convenţional norme generale - 
în înţelesul că sunt de aplicaţie generală - iar normele “mai puţin generale” sunt 
denumite norme speciale - în înţelesul că sunt de aplicaţie specială2. 

Trei idei se desprind, credem, din cele arătate. În primul rând, caracterul general sau 
special al unei anumite norme ori al unui grup de norme este stabilit prin comparare şi, 
ca atare, rezultatul său este relativ. Aceasta înseamnă că, în funcţie de elementul de 
comparaţie, o anumită normă juridică poate să apară ca fiind uneori generală, iar alteori 
specială. Spre pildă, prevederile din Codul civil privitoare la închirierea (locaţiunea) 
imobilelor cuprind norme generale în raport cu prevederile din Legea locuinţei (nr. 

 
1 Dreptul special sau categorial nu trebuie confundat cu dreptul derogatoriu sau excepţional. În acest 
sens, este semnificativă prevederea din art. 14 (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, potrivit căreia „Reglementarea este derogatorie dacă 
soluţiile legislative referitoare la o situaţie anume determinată cuprind norme diferite în raport cu 
reglementarea cadru în materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general obligatoriu 
pentru toate celelalte cazuri.”. De aceea s-a spus că raportul dintre dreptul comun şi cel excepţional este 
de excludere şi nu de complinire, cum este cazul relaţiei dintre primul şi dreptul special (pentru detalii, 
vezi P. Vasilescu, Un chip al postmodernismului recent: dreptul consumatorului, în Consumerismul 
contractual, „Sfera Juridică”, Cluj-Napoca 2006, p. 40-46. 
2 Potrivit art. 14 (2) din Legea nr. 24/2000 „Caracterul special al unei reglementări se determină în 
funcţie de obiectul acesteia, circumstaţiat la anumite categorii de situaţii, şi de specificul soluţiilor 
legislative pe care le instituie.”  
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114/1996), care reglementează doar închirierea imobilelor cu destinaţie de locuinţă. 
Dar, şi în această Lege există prevederi cu caracter general aplicabile tuturor 
închirierilor de locuinţe cât şi prevederi cu caracter special, aplicabile doar închirierii 
anumitor categorii de locuinţe. 

În al doilea rând, fiind vorba de o comparare, este vădit că ea nu se poate face decât 
între norme juridice care au acelaşi domeniu de reglementare. Deci, nu se poate pune 
problema stabilirii unui raport general - special între normele juridice care aparţin unor 
ramuri de drept diferite. În acest caz poate fi vorba, pe de o parte, despre un drept 
comun (dreptul civil) şi, pe de altă parte, despre un drept special sau categorial. 

În sfârşit, norma specială nu este lipsită de caracterul general, specific oricărei norme 
juridice, în înţelesul că şi norma specială prescrie într-un mod abstract o anumită 
conduită tipică. De aceea, ţinând seama de faptul că ceea ce diferenţiază normele 
generale de normele speciale este domeniul (obiectul) lor de aplicare şi având în vedere 
scopul precumpănitor didactic al analizei pe care o întreprindem, noi le-am numit, de la 
început, norme de aplicaţie generală şi norme de aplicaţie specială. Fiind însă vorba de 
o exprimare îndelung consacrată şi de largă circulaţie, vom folosi, în cele ce urmează, 
tot sintagmele norme generale şi norme speciale. 

b. Raţiunea şi utilitatea distincţiei. Plecând de la constatarea că atât normele generale, 
cât şi cele speciale reglementează relaţii care aparţin aceleiaşi categorii sau aceluiaşi 
domeniu, se poate ridica problema de a şti care este justificarea acestei distincţii. 
Răspunsul este dat de însăşi raţiunea elaborării normelor speciale, aceea de a 
reglementa aparte (diferit) un grup restrâns de relaţii sociale din cadrul aceleiaşi 
categorii. Aceasta datorită atât faptului că acel grup de relaţii, prin anumite trăsături 
speciale, se deosebeşte de celelalte relaţii din aceeaşi categorie, cât şi datorită faptului că 
tocmai acele trăsături speciale prezintă un interes aparte pentru legiuitor. Prin urmare, 
corespunzând unei realităţi aparte, diferită de realitatea comună reglementată prin 
norme generale, normele speciale, pe de o parte, se încadrează, alături de cele generale, 
în trunchiul comun care este ramura de drept, iar pe de altă parte, se abat de la 
prevederile normelor generale. Aşa fiind, se poate spune că normele generale sunt 
acelea care reglementează în mod obişnuit un anumit domeniu - cum ar fi relaţiile ce 
rezultă din contractul de vânzare-cumpărare - iar normele speciale sunt acelea care 
reglementează, altfel decât normele generale, anumite părţi ale acestui domeniu - cum 
ar fi relaţiile ce rezultă din anumite varietăţi specifice ale contractului de vânzare-
cumpărare (vânzarea la licitaţie; vânzarea de drepturi succesorale etc.). 

Distincţia dintre cele două categorii de norme juridice, prezintă utilitate practică din 
mai multe puncte de vedere. 

În primul rând, ori de câte ori organul de aplicare (instanţa, o autoritate 
administrativă etc.) este chemat să opteze între aplicarea unei norme generale sau a 
unei norme speciale, el va aplica cu prioritate norma specială, indiferent dacă ea este 
mai veche sau mai nouă decât norma generală. 

În al doilea rând, fiindcă au un domeniu limitat de aplicare, precizat prin însuşi 
textul lor, se apreciază îndeobşte că normele speciale nu pot fi aplicate prin analogie la 
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reglementarea altor relaţii1, oricât de apropiate sau asemănătoare ar fi acestea cu cele 
prevăzute expres de textul normei2. 

În al treilea rând, din raţiuni deja arătate atunci când am prezentat calitatea 
dreptului civil de a fi „drept comun” în relaţiile de drept privat, ori de câte ori 
prevederile din normele speciale sunt incomplete sau neîndestulătoare, ele se 
completează cu prevederile corespunzătoare din normele generale şi nu cu prevederi 
din alte norme speciale. 

În sfârşit, independenţa relativă dintre normele generale şi normele speciale, face ca 
abrogarea tacită a unei norme speciale să se poată face tot numai printr-o normă 
specială deci nu printr-o normă generală. Prin urmare, apariţia unei noi norme generale 
abrogă tacit doar norma generală anterioară, dar lasă neatinse normele speciale 
anterioare ei3. Tot astfel, apariţia unei norme speciale noi, având acelaşi obiect de 
reglementare cu o normă specială anterioară, o abrogă pe aceasta din urmă, dar lasă 
neatinsă norma generală4. 

Prin extrapolare, putem spune că aceleaşi consecinţe se pot reţine şi în cazul în care 
avem de a face cu normele dreptului comun pe de o parte şi normele unui drept 
categorial (special) pe de altă parte. Aceasta nu înseamnă însă că norma de drept 
comun se identifică cu norma generală iar norma categorială se identifică cu norma 
specială. Este o concluzie care se desprinde din faptul că şi în cadrul dreptului comun 
pot exista norme generale sau după caz speciale la fel cum şi în cadrul unui drept 
categorial pot exista ambele feluri de norme. Ca urmare, pare mai indicat să vorbim 
despre drept comun (norme de drept comun) numai atunci când raportăm o anumită 
ramură a dreptului privat la dreptul civil şi, să facem referire la norme generale şi 
norme speciale atunci când această raportare se face în cadrul aceleiaşi ramuri de drept, 
fie că este vorba de dreptul civil, fie că este vorba de o altă ramură a dreptului privat5. 

 
1 Proiectul noului Cod civil, prin art. 8 (1), pare să preconizeze o soluţie diferită, întrucât dispune că „În 
cazurile neprevăzute de lege se aplică dispoziţiile privitoare la situaţiile juridice asemănătoare, iar în 
lipsa acestora, principiile generale ale dreptului civil.” 
2 Spre exemplu, art. 1416-1417 C. civ. instituie câteva reguli speciale privind dovada contractului de 
locaţiune a bunurilor imobile. Cât priveşte dovada contractului de locaţiune a bunurilor mobile, codul 
nu conţine nici o dispoziţie expresă. Aşa fiind, s-a decis că dispoziţiile speciale referitoare la dovada 
locaţiunii imobilelor îşi vor găsi aplicare doar în privinţa acestora, în vreme ce dovada locaţiunii 
bunurilor mobile se va face potrivit dispoziţiilor generale în materia probaţiunii actelor juridice (în acest 
sens, vezi Fr. Deak, St. Cărpenaru, Contracte civile şi comerciale, „Lumina Lex”, Bucureşti, 1993, p. 89, nota 
1; pentru o opinie contrară implicită, vezi D. Chirică, Drept civil. Contracte speciale, „Lumina Lex”, 
Bucureşti, 1997, p. 172-173). 
3 Este ceea ce Legea nr. 24/2000 prevede expres în art. 65 (3).  
4 Spre exemplu, Decretul nr. 31/1954, a instituit reglementări noi, cu caracter general, în materia 
persoanelor juridice. Prevederile decretului nu au abrogat însă dispoziţiile speciale din Legea nr. 
21/1924 (astăzi abrogate) care reglementau doar personalitatea juridică a asociaţiilor şi fundaţiilor. 
5 Uneori expresia „drept comun” este folosită şi cu un alt înţeles decât acel pe care l-am înfăţişat mai sus. 
Aşa, spre exemplu, se afirmă că „În privinţa condiţiilor de validitate, închirierea nu prezintă elemente 
specifice, fiindu-i deci aplicabile regulile din dreptul comun”. Dreptul comun îl constituie, în acest caz, 
reglementările codului civil privitoare la condiţiile generale de valabilitate ale contractelor, în condiţiile 
în care şi contractul de închiriere este reglementat tot de codul civil, iar această reglementare este, la 
rândul ei, tot de drept comun în raport de reglementările din Legea locuinţei nr. 114/1996. În realitate, 
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2.5. NORMELE DREPTULUI CIVIL SUNT CU PRECĂDERE NORME IMPERATIVE DE ORDINE 
PRIVATĂ ŞI NORME SUPLETIVE 

2.5.1.Precizări  

Evidenţierea acestui caracter al normelor de drept civil presupune o prealabilă 
parcurgere a clasificării acestora. 

Clasificarea normelor de drept este o operaţiune doctrinară, ulterioară elaborării lor. 
Ea pleacă de la anumite trăsături, pe de o parte specifice, pe de altă parte comune, ale 
diferitelor norme şi are ca rezultat reunirea lor în anumite categorii. Deşi este o 
chestiune preponderent doctrinară, clasificarea normelor juridice are de multe ori 
utilitate practică, fiindcă din încadrarea normei juridice într-o anumită categorie pot 
rezulta o seamă de consecinţe, mai ales, pe planul sancţiunilor ce decurg din 
nerespectarea ei. 

2.5.2. Norme imperative de ordine publică şi norme imperative de ordine privată. 

a. Enunţare. Normele imperative sunt acele norme juridice care „impun subiectelor 
de drept civil o acţiune sau le obligă la o abstenţiune şi, sub sancţiune, nu permit să se 
deroge de la ele sau să nu se aplice”1. În general, toate încercările de a defini în vreun fel 
normele juridice imperative subliniază următoarele idei: prin dispoziţia lor, aceste 
norme impun fie săvârşirea unei acţiuni fie abţinerea de la săvârşirea unei acţiuni; 
persoanele (fizice sau juridice) cărora norma juridică le este aplicabilă, nu se pot 
sustrage sau abate de la aplicarea ei; nesocotirea normei atrage aplicarea unor sancţiuni. 

S-a semnalat însă, într-o lucrare mai recentă din literatura noastră de specialitate, o 
posibilă şi, după părerea noastră, o necesară distincţie înăuntrul categoriei normelor 
imperative. Este vorba despre distincţia dintre normele imperative de ordine publică şi 
normele imperative de ordine privată2.  

b. Criteriul distincţiei. Criteriul acestei clasificări este finalitatea textului legal sau, mai 
exact, felul interesului ocrotit prin elaborarea normei juridice. Potrivit acestui criteriu, 
norma de drept civil este de ordine privată dacă urmăreşte ocrotirea unui interes de 
ordin individual şi este de ordine publică dacă urmăreşte protejarea unui interes 
public3. În opinia aceluiaşi autor, consecinţa acestei distincţii ar consta în faptul că de la 

                                                                                                                                           
atât în acest caz cât şi în altele asemănătoare, prin sintagma „drept comun” se desemnează o normă 
juridică (lege) generală în raport cu una specială.  
1 Vezi G. Boroi, op. cit., p. 15. 
2 Ibidem. Nu este mai puţin adevărat că această distincţie a fost privită, de autorul citat, ca fiind una 
generală, care cuprinde deopotrivă toate normele juridice, atât imperative cât şi dispozitive. Noi o 
privim însă ca fiind utilă practic numai în privinţa normelor imperative. Pe de altă parte, uşor mai 
nuanţată, această distincţie o putem întâlni şi în doctrina din perioada interbelică (vezi N. Em. 
Antonescu, Nevaliditatea actelor juridice în dreptul civil, „Institul de arte grafice România Nouă”, Bucureşti, 
1927, p. 35-45).  
3 Un vădit interes public îl prezintă, spre pildă, regimul juridic al bunurilor din domeniul public. De aceea 
legiuitorul, după ce declară aceste bunuri inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile, dispune că actele 
juridice încheiate cu încălcarea prevederilor privind regimul juridic al bunurilor din domeniul public „sunt 
lovite de nulitate absolută” (vezi art. 11, al. 1 şi 2, din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, publicată în M. Of., partea 1, nr. 448 din 24 noiembrie 1998). 
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