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Capitolul I 

Considera ii în leg tur  cu drepturile de crean  

1. Defini ia drepturilor de crean  

                                                 
Dreptul de proprietate i dezmembr mintele sale, 
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2. Istoric 

                                                                                                              
Drept civil. Partea general , 

Drepturile subiective, Introducere în dreptul civil, 

Dreptul 

afacerilor. Teoria general . Contractul, 

Ius in personam, 

Mic  Enciclopedie a 

dreptului, 

Dic ionar de drept civil de la A la Z,  

Tratat de drept civil. Obliga iile.  Regimul juridic general, 
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ius in personam. 

3. Drepturi de crean  principale i drepturi de crean  

accesorii 

 

                                                 
Drepturile subiective, op. cit., 
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Drept civil. Partea general . Persoanele,  

dobânda legal  remunera-

torie i dobânda penalizatoare

 

Drept civil. Contractul i r spunderea contractual , 
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Reductibilitatea clauzei 

penale în accep iunea Codului civil din 1864, a noului Cod civil, a practicii ju-

diciare i a doctrinei, Condi iile 

acord rii penalit ilor în temeiul unei clauze penale i cauzele pentru care atare 

penalit i nu pot fi cerute, „Clauza 

penal . Conexiuni i diferen e în raport cu alte clauze contractuale”, 

Clauza penal  în Noul Cod civil, 

Comentarii i doctrin , (la art. 2280), 
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4. Caracterele juridice ale drepturilor de crean  

                                                 
op. cit., 
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5. Izvoarele drepturilor de crean  

                                                 
Drept civil român, 

Drept civil. Partea 

general . Subiectele dreptului civil, 

Introducere în studiul dreptului civil, 

Drept civil. Partea general , 

Drept civil. Obliga iile. Faptul juridic, 
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6. Compara ie între drepturile reale i drepturile de crean  

A. Determinarea subiectelor 

B. Con inutul juridic 

                                                 
Drept civil. Drepturile reale principale, 

Drept civil. Drepturile reale 

principale, Drept civil. 

Drepturile reale principale, 
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C. Obiectul 

D. Obliga ia corelativ  

E. Modul de exercitare 
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F. Posibilitatea constituirii 

 

Concluzii 

 

 

                                                 
op. cit., 
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