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CAPITOLUL I 
CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 

 

1. Sistemul dreptului civil 

1.1. Accepţiunile noţiunii de drept 

Dreptul reprezintă expresia necesităţii ordinii statale de a elabora o sumă de norme 
destinate să dirijeze conduita cetăţenilor, în funcţie de cerinţele dictate de realităţile 
sociale şi economice1.  

Din punct de vedere etimologic, cuvântul „drept” provine din latină, dar nu din 
cuvântul cu care romanii desemnau dreptul (ius), ci din latinescul directum, luat în 
sensul său figurat, şi anume: fără ocolişuri, potrivit regulii, corect, potrivit dreptăţii. 
Originea dreptului civil român o constituie dreptul roman, ius civile, care cuprindea 
normele aplicabile locuitorilor unei anumite cetăţi2. 

Noţiunea de drept poate fi înţeleasă în trei sensuri, şi anume: 
În primul său sens, noţiunea de drept desemnează totalitatea regulilor de conduită 

impuse de stat în scopul reglementării relaţiilor interumane. Acesta este sensul 
dreptului obiectiv, deoarece se defineşte prin raportare la obiectul său (regulile de 
conduită). Ansamblul normelor juridice în vigoare la un anumit moment dat, într-un 
stat, constituie dreptul pozitiv3. 

În al doilea sens, noţiunea de drept reprezintă prerogativa, facultatea, posibilitatea 
unei persoane de a avea o anumită conduită şi de a pretinde celorlalţi o anumită conduită. 
Într-un asemenea sens este folosit cuvântul „drept” în expresii ca: „am dreptul la nume” 
sau „am obţinut dreptul de proprietate”. Acesta este sensul de drept subiectiv, deoarece 
se defineşte prin raportare la persoana care exercită prerogativa respectivă. Astfel, se are 
în vedere elementul structural al conţinutului raportului juridic născut, modificat sau stins 
ca efect al apariţiei unui act sau fapt juridic4. S-a apreciat că dreptul subiectiv coexistă în 
cadrul dreptului pozitiv, creat şi sancţionat de către stat5. 

În sfârşit, într-un al treilea sens, cuvântul „drept” desemnează ştiinţa socială care 
studiază statul şi regulile adoptate de el, instituţiile politice şi juridice, principiile 

                                            
1 A se vedea I. Dogaru, Studiu asupra conceptului ideii de aparenţă în drept, în Texte juridice, 

Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 184. 
2 A se vedea O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a 7-a, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2005, p. 11.   
3 A se vedea E. Veress, S. Sztranyiczki, E. Lupan, R.A. Pantilimon, Drept civil. Partea generală 

conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, pp. 2-4. 
4 A se vedea G. Boroi, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ed. a 4-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 

2010, p. 4. 
5 A se vedea I. Dojană, Dreptul subiectiv, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 180.  
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generale de conducere şi reglementare a societăţii. Este sensul în care folosim această 
noţiune când ne referim la disciplina de studiu Drept civil1. 

1.2. Definiţia dreptului civil 

Dreptul obiectiv este împărţit pe domenii de interese, care vizează în principal 
ocrotirea intereselor particulare sau, după caz, generale. Normele ce protejează 
interesele individuale formează domeniul dreptului privat, iar cele ce protejează 
interesele colective alcătuiesc domeniul dreptului public2. 

Dreptul civil face parte din domeniul dreptului privat datorită faptului că este 
alcătuit din norme ce reglementează relaţiile dintre particulari, în vederea satisfacerii 
intereselor lor individuale, spre deosebire de ramurile de drept ce aparţin dreptului 
public, care reglementează raporturile dintre cetăţeni şi stat sau dintre organele puterii 
de stat sau ale autorităţilor publice. 

Codul civil nu oferă o definiţie a dreptului civil, dar indică în art. 2 alin. (1) C. civ. 
că obiectul Codului civil îl constituie reglementarea raporturilor patrimoniale şi 
nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil. 

Dreptul civil a fost definit de doctrină drept acea ramură de drept privat care 
reglementează raporturile juridice patrimoniale şi nepatrimoniale dintre subiecte de 
drept – persoane fizice şi juridice – aflate pe poziţii de egalitate juridică3. Din această 
definiţie rezultă următoarele elemente definitorii ale dreptului civil: 

- dreptul civil aparţine domeniului dreptului privat deoarece reglementează, în 
principiu, raporturi dintre particulari. Dreptul civil este baza comună din care s-au 
desprins, în timp, toate celelalte ramuri de drept privat. În acest cadru, el constituie 
dreptul comun pentru celelalte ramuri de drept privat. Aceasta înseamnă că ori de câte 
ori o anumită situaţie juridică nu este reglementată în nici un fel în ramura specială de 
drept, soluţia va fi aplicarea normelor de drept civil4.  

- obiectul de reglementare al Codului civil îl constituie două categorii de raporturi 
juridice: 

▪ raporturi juridice patrimoniale; 
▪ raporturi juridice personal-nepatrimoniale. 
Noul Cod civil nu stabileşte precis care este obiectul de reglementare al dreptului 

civil, adoptând o abordare monistă, unitară, a raporturilor de drept privat, înglobând 
atât raporturi de drept civil, cât şi raporturi de drept comercial şi de dreptul familiei. 
Menţionăm că înainte de adoptarea noului cod, raporturile aferente drepturilor anterior 
menţionate erau reglementate distinct, în coduri separate, respectiv Codul civil, Codul 

                                            
1 A se vedea I. Reghini, Ş. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a 2-a, Ed. Sfera 

Juridică, Cluj-Napoca, 2008, p. 5.  
2 A se vedea I. Alexandru, Ordinea juridică şi binomul public-privat, în Ad homorem Ion Dogaru, 

Studii juridice alese, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 287. 
3 A se vedea Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele de drept civil, ed. a 

11-a, revăzută şi adăugită de M. Nicolae, P. Truşcă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 15. 
4 A se vedea G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generală, conform noului Cod 

Civil, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 3.   




