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1. Noţiunea dreptului civil român 

1.1. Definiţia dreptului civil român 

 
Ce este dreptul? Cuvântul, termenul sau conceptul „drept” provine din latinescul 

directus, dar are corespondent în limba latină cuvântul jus, care înseamnă „drept”, 
„dreptate”, „lege”. Termenul „drept” are mai multe accepţiuni1, şi anume: 

a) ştiinţa dreptului, adică ansamblul de noţiuni, concepte şi principii care explică 
dreptul şi prin intermediul cărora dreptul poate fi gândit; 

b) dreptul obiectiv, adică totalitatea normelor juridice elaborate sau recunoscute 
de către stat în scopul organizării şi desfăşurării normale a vieţii sociale; 

c) dreptul pozitiv, id est ansamblul normelor juridice în vigoare la momentul ana-
lizei, într-un anumit stat; dreptul pozitiv reprezintă, de fapt, dreptul obiectiv în vigoare; 

d) dreptul subiectiv, id est posibilitatea recunoscută unei persoane (fizice sau 
juridice) de a dispune de un drept recunoscut de lege2; 

e) dreptul naţional, adică dreptul obiectiv al unui stat; 
f) dreptul Uniunii Europene, caracterizat prin aplicabilitate imediată, directă şi 

prioritară (în raport cu dreptul intern al statelor membre) faţă de dreptul naţional; 
g) dreptul internaţional (public sau privat). 

                                                            
1 Pentru dezvoltări, a se vedea: N. Popa, Teoria generală a dreptului, Ed. All Beck, Bucureşti, 

2002, pp. 35-37; M. Djuvara, Teoria generală a dreptului. Drept raţional, izvoare şi drept pozitiv, 
Ed. All, Bucureşti, 1995, pp. 229-239; I. Ceterchi, I. Craiovan, Introducere în Teoria generală a 
dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1996, pp. 15-16; I. Rădulescu, Teoria generală a dreptului,  
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pp. 24-26. 

2 Aşa cum s-a spus, niciun drept subiectiv nu poate exista dacă nu este consacrat în dreptul 
pozitiv sau, altfel spus, în dreptul obiectiv în vigoare (I. Ceterchi, I. Craiovan, op. cit., p. 15). Una 
dintre finalităţile dreptului obiectiv, respectiv ale dreptului pozitiv, este „crearea drepturilor 
subiective ce pot fi folosite şi exercitate de către titularii cărora le sunt recunoscute” (I. Rădulescu, 
op. cit., p. 25). 
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În accepţiunea „ştiinţă”, dreptul este o componentă a ştiinţelor sociale ce studiază 
normativitatea socială, legităţile apariţiei şi evoluţiei dreptului şi statului1. Ştiinţa 
dreptului reprezintă ansamblul ideilor, noţiunilor, conceptelor şi principiilor care 
explică dreptul şi prin intermediul cărora dreptul poate fi gândit2. Dreptul există ca 
un sistem de reglementări şi instituţii (numit sistemul dreptului), sistem care cuprinde 
ansamblul relaţionării normelor juridice, norme grupate în instituţii juridice3. 
Elementul de bază al sistemului dreptului îl reprezintă normele juridice, norme 
grupate în: instituţii juridice (reglementează o categorie distinctă de relaţii sociale – 
de exemplu, sunt instituţii de drept civil: raportul juridic civil, actul juridic civil, 
obligaţiile civile, succesiunile etc.); ramuri de drept (dreptul civil, dreptul penal, 
dreptul muncii etc.). Deci sistemul dreptului românesc este alcătuit din ramuri de 
drept, diferenţierea pe ramuri a normelor juridice făcându-se în funcţie de anumite 
criterii4. Ramura de drept este cea mai cuprinzătoare grupare a normelor juridice, 
grupare care se face în funcţie de următoarele criterii: obiectul reglementării (relaţiile 
sociale); metoda reglementării (modalitatea de influenţare a conduitelor în cadrul 
relaţiilor sociale reglementate); principiile comune ramurii de drept respective. 

Avându-se în vedere criteriile menţionate, prima diviziune a dreptului (de 
sorginte romană) s-a făcut în „drept public” şi „drept privat”. De exemplu, aparţin 
dreptului public dreptul constituţional, dreptul administrativ, dreptul penal ş.a. 
Dreptul civil aparţine dreptului privat, la fel ca dreptul comercial, dreptul familiei, 
dreptul internaţional privat ş.a.  

 
Dreptul civil este acea ramură a sistemului dreptului românesc ce reglementează 

raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi/sau per-
soane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică. 

 
Din această definiţie desprindem următoarele elemente: 
 conţinutul dreptului civil; 
 obiectul dreptului civil; 
 subiectele raporturilor de drept civil; 
 poziţia juridică a subiectelor raporturilor juridice civile. 

                                                            
1 Studierea dreptului a început în anul 1816, când, în Ţara Românească, Ion Vodă Caragea a 

reorganizat Şcoala Domnească şi l-a numit profesor pe logofătul Nestor. 
2 I. Rădulescu, op. cit., p. 10 şi urm. 
3 Celsus definea dreptul raportat la morală: Jus est ars boni et aequi, iar Ulpian stabilea 

preceptele definitorii ale dreptului: Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, 
suum cuique tribuere („Preceptele dreptului sunt acestea: a trăi onest, a nu vătăma pe altul, a-i da 
fiecăruia ce i se cuvine”). 

4 În acest sens, a se vede şi C. Turianu, A. Duţu, Drept civil. Compendiu, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2016, p. 17. 
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a) Dreptul civil este o ramură a sistemului dreptului românesc, adică o totalitate 
de norme juridice, care formează conţinutul dreptului civil. 

Normele juridice civile sunt cuprinse în „izvoarele dreptului civil” (acte nor-
mative, precum Codul civil, alte legi, decrete, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului 
etc.)1 şi sunt grupate, după criteriul relaţiilor sociale reglementate, în instituţii de drept 
civil. În ordinea studierii lor în facultate, principalele instituţii de drept civil sunt: 
raportul juridic civil, actul juridic civil, prescripţia extinctivă, subiectele dreptului 
civil (persoanele fizice şi persoanele juridice), drepturile reale, obligaţiile civile 
(teoria generală a obligaţiilor), contractele civile speciale, succesiunile (moştenirea). 
Primele trei instituţii enumerate mai sus alcătuiesc, din punct de vedere al ştiinţei 
dreptului civil, teoria generală a dreptului civil. 

 
b) Obiectul dreptului civil reprezintă al doilea element al definiţiei şi este format 

din raporturi patrimoniale şi raporturi nepatrimoniale stabilite între persoane, ca 
subiecte de drept civil. 

Raportul juridic al cărui conţinut poate fi evaluat în bani are caracter patrimonial 
(de pildă, raportul născut din contractul de vânzare). În schimb, raportul juridic al 
cărui conţinut nu poate fi evaluat în bani este un raport nepatrimonial (numit şi raport 
personal nepatrimonial), de pildă, raportul care are în conţinutul său dreptul la nume 
sau la denumire. 

Însă dreptul civil nu reglementează toate raporturile patrimoniale şi nepatri-
moniale din societate la care participă persoanele fizice şi/sau juridice, întrucât există 
şi alte ramuri de drept privat care reglementează astfel de raporturi, precum dreptul 
comercial, dreptul familiei, dreptul internaţional privat, dreptul muncii etc. Deşi  
art. 2 alin. (1) C. civ. stabileşte că dispoziţiile Codului civil reglementează raporturile 
patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil, în realitate, 
Codul civil reuneşte în structura sa norme juridice care reglementează raporturi 
patrimoniale şi nepatrimoniale de drept civil, unele dintre ele şi de drept comercial 
(Cartea I, Cartea a III-a, Cartea a IV-a, Cartea a V-a, Cartea a VI-a), de drept al 
familiei (Cartea a II-a), de drept internaţional privat (Cartea a VII-a)2. Normele 
juridice din Codul civil reprezintă dreptul comun în materia pe care o reglementează, 
                                                            

1 În sensul art. 1 alin. (1) C. civ., sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzanţele şi principiile 
generale ale dreptului. 

2 În doctrina veche, dreptul civil era privit ca drept privat în general, reglementând raporturile 
frecvente şi obişnuite şi actele dintre particulari (M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil,  
Ed. Cartea Românească S.A., Bucureşti, 1921, p. 17; C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu,  
Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, vol. I, Ed. „Naţională” S. Ciornei, Bucureşti, 1928,  
p. 14). De aceea, s-a spus: „Concepţia monistă unitară a Codului civil nu este decât o întoarcere la 
trecut” (I.R. Urs, C. Todică, Drept civil, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015, p. 12). În acelaşi sens, a se 
vedea şi I. Reghini, I. Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, 
Bucureşti, 2013, pp. 8-9. 


