Capitolul I. Dreptul
1.1. Premise
Pentru a înţelege ce înseamnă dreptul din perspectiva Teoriei generale a dreptului ar trebui să înţelegem cu prioritate
diferenţa majoră dintre semniicaţia uzuală a acestui termen şi
cea ştiinţiică.
În limbajul comun, termenul de drept este adeseori folosit cu
mai multe sensuri. În mod curent, sensul noţiunii, atunci când
apreciem că ceva este drept sau nedrept, este acela de just sau
corect ori ilegal sau incorect.
În expresia „am dreptul să…”, sensul este acela de prerogativă văzută în mod comun ca o recunoaştere legală a posibilităţii
de a acţiona într-un fel sau altul.
În egală măsură, în expresia „nu am dreptul să…”, sensul este
acela de a recunoaşte existenţa unei bariere legale între ceea
ce intenţionez şi ceea ce legea îmi permite să fac.
Folosirea acestor expresii în limbajul comun reprezintă în fapt
percepţia cotidiană şi profană a noţiunii de drept.
În sens juridic, dreptul reprezintă totalitatea normelor
juridice destinate să reglementeze conduita subiectelor
umane a căror respectare poate i asigurată, la nevoie, prin
forţa de constrângere a statului[1]. Dreptul astfel conceput face
obiectul ştiinţei dreptului.
Relaţia iecăruia dintre noi cu dreptul este permanentă şi inevitabilă. Practic, marea majoritate a faptelor şi acţiunilor pe care
le întreprindem sunt supuse conştient sau nu unei norme juridice.
De pildă, o simplă călătorie cu un mijloc de transport în comun
ne transformă în subiect al raportului juridic de drept al transporturilor, dobândind drepturi şi obligaţii speciice calităţii noastre
Gh. Mihai, Teoria dreptului, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008, p. 1.
[1]
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de călător. Astfel, călătorului îi revine obligaţia de a respecta
regulile de călătorie stabilite pentru transportul de persoane,
de a se supune măsurilor luate de angajaţii transportatorului
şi de a achita contravaloarea biletului de călătorie. Corelativ cu
aceste obligaţii, călătorul are dreptul de a i se asigura condiţiile
de confort şi serviciile necesare unei călătorii normale, de a i
luate toate măsurile de siguranţă necesare pentru ca, pe timpul
călătoriei, până la ajungerea la staţia de destinaţie, să nu i se
întâmple nimic, transportatorul iind răspunzător în caz de moarte
sau accidentare a acestuia[1].
Înainte de apariţia Codului civil 2011, legea aplicabilă în materia transportului de persoane era reprezentată de dispoziţiile
art. 1470 pct. 2 şi art. 1473-1477 C. civ. 1864 şi ale art. 413-441
C. com.
Prin urmare, ne interesează dreptul în vigoare la un moment
dat într-un anume stat, denumit drept pozitiv. La rândul său,
acesta se împarte în două subansamble:
a) dreptul obiectiv – format din ansamblul normelor juridice;
b) dreptul subiectiv – format din prerogativele subiectelor
de drept de a-şi exercita în concret drepturile ce le revin potrivit
dreptului obiectiv.
De pildă, dreptul obiectiv, respectiv art. 555 C. civ. 2011, deineşte proprietatea privată ca iind dreptul titularului de a poseda,
folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu,
în limitele stabilite de lege.
Dreptul subiectiv, ce derivă din dreptul obiectiv sus-menţionat,
conţine prerogativele pe care proprietarul le are asupra bunului
său, să zicem un autoturism. Acesta îl poate utiliza, vinde, închiria sau garanta ca împrumut, exercitând astfel posesia, folosinţa
şi dispoziţia reglementate de dreptul pozitiv obiectiv.
Exercitarea atributelor dreptului de proprietate îi este recunoscută doar proprietarului, toate celelalte persoane (terţii) având

Contractul de transport de persoane este reglementat în art. 2002
şi urm. C. civ. 2011.
[1]
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obligaţia generală şi negativă de a nu face nimic de natură a-l
stânjeni pe proprietar în exerciţiul dreptului său[1].
Drepturile subiective ale persoanei nu pot exista în afara sistemului de norme juridice proprii dreptului pozitiv obiectiv.
Dreptul subiectiv există ca urmare a manifestărilor de voinţă
ale titularilor săi ce valoriică astfel o prerogativă conferită de
lege[2]. Dreptul subiectiv este protejat de norma juridică în vigoare.
Pot exista diferenţe însemnate între dreptul subiectiv de proprietate, în funcţie de nuanţele speciice dreptului obiectiv intern
al iecărui stat. Tot astfel, chiar şi dreptul subiectiv la viaţă, care
pare că ar trebui unanim şi similar recunoscut de toate sistemele
de drept, comportă diferenţe majore, în special în ţările africane.
În Afganistan, de pildă, conlictele armate dintre triburi se încheie
uneori prin decizii ale Sfatului Bătrânilor, care decide sacriicarea, cu titlu de „jertfă adusă celui mai puternic”, a două sau trei
persoane apropiate şefului tribului declarat învins. În acest caz,
invocarea dreptului la viaţă este lipsită de valoare, întrucât dreptul obiectiv nu apără în niciun fel persoana supusă unei astfel
de proceduri[3]. Analiza corelaţiei dintre dreptul obiectiv şi cel
subiectiv devine esenţială şi vitală în exemplul de mai sus. De
regulă, la o scară mai puţin dramatică regulile dreptului pozitiv
creează drepturi subiective şi obligaţii corelative. Există însă,
potrivit unor autori, şi situaţii când dreptul obiectiv nu generează
drepturi subiective, cum ar i prevederile normelor constituţionale
referitoare la obligaţia statului român de a garanta un nivel de trai
sau dreptul la muncă care nu ar crea drepturi subiective corelative, în sensul că individul nu poate cere prestaţii determinate
din partea statului[4]. Tot astfel se întâmplă cu regulile penale
[1]
Gh. Beleiu, Drept civil român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2007, p. 76.
[2]
P. RouBieR, Droits subjectifs et situations juridiques, Ed. Dalloz,
Paris, 1963, p. 5.
[3]
Raportul Consiliului Naţional Român pentru Refugiaţi pe problema refugiaţilor din Afganistan, site-ul www.cnrr.ro.
[4]
D.C. Dănişor, i. DoGaRu, Gh. Dănişor, Teoria generală a dreptului,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 266.
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care nu dau naştere unor drepturi subiective, ci formează reguli
de disciplină socială, străine de concepţia drepturilor subiective.

1.2. Ştiinţa dreptului
Ştiinţa reprezintă un sistem de cunoştinţe despre natură, societate şi gândire, format în mod istoric şi care se dezvoltă pe
baza practicii sociale.
Ştiinţa este structurată pe ramuri determinate după obiectul
generic al studiului lor. Astfel există:
– ştiinţe ale naturii: astronomia, izica, chimia, ştiinţe ale omului;
– ştiinţe ale societăţii: antropologia, etnograia, sociologia,
politologia, ştiinţa dreptului:
– ştiinţe generale: logica, matematica, cibernetica;
– ştiinţe ale acţiunii: ştiinţele tehnice, medicale, educaţionale.
La rândul său, ştiinţa dreptului este structurată în mai multe
subdiviziuni.
Speciicul ştiinţelor juridice constă în faptul că ele studiază
evoluţia istorică concretă a fenomenului juridic, instituţiile şi ramurile de drept cu trăsături speciice.
Ştiinţele juridice sunt grupate în trei categorii:
1. ştiinţele juridice care studiază dreptul în ansamblul său:
Teoria generală a dreptului, Filosoia dreptului, Sociologia juridică etc.;
2. ştiinţele juridice istorice al căror obiect îl formează studiul
dreptului în evoluţia sa istorică concretă: Dreptul roman, Istoria
dreptului românesc etc.;
3. ştiinţele juridice de ramură care studiază diferite categorii
ale normelor de drept, grupate pe baza obiectului lor comun:
Drept constituţional, Drept civil, Drept penal, Drept procesual
civil, Drept procesual penal, Drept comercial, Drept iscal etc.
În ceea ce priveşte „Teoria generală a dreptului”, aceasta este
o ştiinţă de graniţă, desprinsă din ilosoie. Ea cercetează formele, conţinuturile, structurile, funcţiile, mecanismele fenomenului
social al dreptului, pentru a le explica în mod raţional.
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De altfel, limita dintre „Filosoia dreptului” şi „Teoria generală
a dreptului” este încă un subiect de relecţie pentru specialiştii
în materie. În opinia lui Kelsen, ilosoia dreptului caută să răspundă la problema cunoaşterii regulilor pe care dreptul trebuie
să le adopte sau să le stabilească. În alţi termeni, subiectul său
speciic este problema justiţiei. Dimpotrivă, „Teoria generală a
dreptului” are ca subiect dreptul aşa cum este de fapt, efectiv, şi
anume dreptul pozitiv atât naţional, cât şi internaţional. Obiectivul
constă în analiza structurii dreptului pozitiv şi ixarea noţiunilor
fundamentale de cunoaştere a acestui drept[1].
Deşi textul sus citat pare foarte abstract, în realitate acesta
ne transmite că ilosoia dreptului tratează fenomenul juridic în
strânsă legătură cu morala şi etica, pe când „Teoria generală
a dreptului” studiază ansamblul normelor juridice în vigoare, a
căror respectare poate i asigurată la nevoie de organele special
abilitate ca instrumente ale forţei de constrângere a statului.
Spre exemplu, furtul este în egală măsură imoral şi ilegal.
Acesta este incriminat în Codul penal printr-o normă juridică ce
cuprinde şi pedeapsa ce poate i aplicată infractorului (art. 228232 C. pen. 2014). Sancţiunea morală pentru cel ce săvârşeşte
această faptă este legată de atitudinea membrilor societăţii în
raport cu acesta.
Articolul din Codul penal menţionat face parte din sistemul de
norme juridice analizat în „Teoria generală a dreptului”. Modalitatea în care acesta este redactat, structura normei juridice şi
felul acesteia, precum şi răspunderea penală antrenată în cauză
reprezintă obiecte de studiu ale „Teoriei generale a dreptului”.
Pe de altă parte, în cea de-a doua ipoteză, cea a sancţiunii
morale, intrăm în domeniul „Filosoiei dreptului”, care va accentua legătura dintre legal şi moral din perspectiva idealului de
justiţie care este sau ar trebui să ie dezideratul oricărei societăţi.

h. Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2000, p. 36.
[1]
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De reţinut!
Dreptul pozitiv este dreptul în vigoare la un moment dat într-un
anume stat. Acesta se împarte în două subansamble:
a) dreptul obiectiv, format din ansamblul normelor juridice;
b) dreptul subiectiv, format din prerogativele subiectelor de
drept de a-şi exercita în concret drepturile ce le revin potrivit dreptului obiectiv.
Ştiinţa juridică studiază evoluţia istorică concretă a fenomenului
juridic, instituţiile şi ramurile de drept cu trăsături speciice.
Teoria generală a dreptului studiază ansamblul normelor juridice în vigoare, a căror respectare poate i asigurată, la nevoie, de
organele special abilitate ca instrumente ale forţei de constrângere
a statului. Teoria generală a dreptului este o ştiinţă de graniţă, desprinsă din ilosoie, care cercetează formele, conţinuturile, structurile, funcţiile şi mecanismele fenomenului social al dreptului, pentru
a le explica în mod raţional.

Capitolul al II-lea. Sistemul
dreptului poziiv
2.1. Premise
Dreptul pozitiv este format din ansamblul normelor juridice
în vigoare într-un stat la un moment dat. Prin urmare, acesta
organizează relaţiile interumane dintr-o societate concretă.
Sistemul de drept s-a format în mod istoric, având o structură diferită în funcţie de forma de proprietate dominantă într-o
anumită etapă istorică şi iind inluenţat de tradiţiile legislative şi
nivelul tehnicii legislative din ţara respectivă.
Cunoaşterea sistemului de drept are o importanţă esenţială,
întrucât studiul său permite descoperirea şi completarea anumitor lacune, eliminarea normelor perimate şi asigurarea concordanţei principiale dintre normele dreptului în vigoare.
Dreptul pozitiv a fost şi rămâne un concept cu o dinamică
susţinută, care provine din necesitatea adaptării normelor sale
la realităţile contemporane. Construcţia sistemului juridic al unui
stat determină coerenţă şi stabilitate mediului social şi economic
contribuind la dezvoltarea societăţii.
Elaborarea actelor normative trebuie să reprezinte un răspuns la o nevoie socială. De pildă, introducerea în Codul civil din
2011 a unor dispoziţii cu privire la posibilitatea alegerii regimului
matrimonial şi a încheierii de convenţii matrimoniale[1] reprezintă
un feed-back la problemele ivite în gestionarea drepturilor şi
obligaţiilor patrimoniale ale soţilor într-o societate modernă. Regimul comunităţii de bunuri rigid şi generator al unor diicultăţi de
probare a contribuţiei soţilor în cazul partajului de bunuri comune
a devenit doar o opţiune, soţii având posibilitatea de a alege şi

Art. 329 şi urm. C. civ. 2011. Art. 329 prevede că: „alegerea unui
alt regim matrimonial decât cel al comunităţii legale se face prin încheierea unei convenţii matrimoniale”.
[1]
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varianta regimului separaţiei de bunuri[1], a cărei gestionare este
mult mai lexibilă şi facilă.
Dreptul pozitiv român are o componentă materială şi una procedurală, componenta procedurală iind reprezentată de Codul
de procedură civilă, Codul de procedură penală, Codul de procedură iscală, precum şi alte norme de procedură din legi speciale,
de exemplu, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ[2].
Componenta materială este reprezentată de normele dreptului
pozitiv român, cu excepţia normelor procedurale sus-menţionate.
Sistemul dreptului prezintă următoarele caractere:
a) lexibilitate – determinată de diferenţierea ramurilor sale
în funcţie de obiectul şi metoda de reglementare în paralel cu interferenţa normelor de drept public şi privat în cadrul unor ramuri
de drept cu caracter mixt, cum ar i dreptul muncii sau dreptul
afacerilor.
b) integralitate – presupune că proprietăţile sistemului sunt
rezultate ale interacţiunii dintre componentele sale.
c) dinamică – determinată de adaptarea sistemului de drept
la schimbările vieţii sociale.
d) conservativitate – presupune că stabilirea formelor sistemului de drept garantează stabilitatea relativă a ordinii sociale
normative.
e) permeabilitate este atât internă – condiţionarea reciprocă
a componentelor sale –, cât şi externă – interacţiunea cu sistemele sociale nejuridice[3].
Modiicarea sau dispariţia unor norme juridice, diferenţierea
sau desprinderea unor noi ramuri de drept ori reunirea acestora
nu afectează sistemul dreptului, ci îi întemeiază complexitatea
elastică şi deschiderea în societate.

[1]
În cazul regimului separaţiei de bunuri, art. 360 alin. (1) C. civ.
2011 prevede: „iecare dintre soţi este proprietar exclusiv în privinţa
bunurilor dobândite înainte de încheierea căsătoriei, precum şi a celor
pe care le dobândeşte în nume propriu după această dată”.
[2]
M. Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004.
[3]
Gh. Mihai, R. Motica, Fundamentele dreptului. Teoria şi ilosoia
dreptului, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 58.
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2.2. Diviziunea dreptului în drept intern şi drept internaţional
Dreptul intern cuprinde totalitatea normelor juridice în vigoare dintr-un stat, indiferent dacă este vorba despre un stat
naţional unitar sau un stat federativ. Deşi în statele federative
există şi reglementări speciice ale statelor federale, acestea
trebuie să respecte reglementările federale valabile pentru întreaga federaţie.
Subiectele dreptului intern sunt persoanele izice şi juridice
din interiorul unei ţări, precum şi statul.
Dreptul internaţional, urmând distincţia fundamentală stabilită în dreptul intern între drept public şi drept privat, are, la
rândul său, două ramuri: Dreptul internaţional public şi Dreptul
internaţional privat.
A. Dreptul internaţional public are ca obiect relaţiile interstatale. Acesta se formează prin acordul de voinţă al statelor suverane şi egale în drepturi în relaţiile lor reciproce.
Putem deini dreptul internaţional public ca iind ansamblul
regulilor care guvernează relaţiile dintre subiecţii de drept internaţional. În cadrul acestei ramuri se distinge un drept internaţional public general de o multitudine de materii specializate,
precum: dreptul păcii, dreptul conlictelor armate şi dreptul penal
internaţional.
Dreptul păcii este un drept de cooperare şi cuprinde regulile
ce reglementează relaţiile normale, paşnice, dintre naţiuni.
Dreptul conlictelor armate este format din ansamblul regulilor
care reglementează confruntările militare dintre state, referindu-se la declanşarea stării de război, desfăşurarea operaţiilor
militare, situaţia civililor în raport cu armatele în conlict, protecţia
victimelor războiului etc.
Dreptul penal internaţional se aplică în cadrul tribunalelor internaţionale pentru judecarea crimelor de război şi contra umanităţii şi reprezintă o excepţie a principiului suveranităţii statale,
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răspunderea penală pentru aceste tipuri de infracţiuni tinzând
să se internaţionalizeze.
B. Dreptul internaţional privat se deineşte ca iind ansamblul
normelor juridice ce au ca scop soluţionarea conlictelor de legi
şi de jurisdicţii în cazul raporturilor juridice private cu element
de extraneitate[1].
Prin raport juridic cu element de extraneitate se înţelege un
raport în care un element sau un fapt de care este legată naşterea, modiicarea sau stingerea sa se ală în străinătate ori sub
imperiul unei legi străine.
Există situaţii în care, în soluţionarea unei cauze, sunt implicate două jurisdicţii, dreptul internaţional privat cuprinzând soluţii
cu privire a problema alegerii legii aplicabile în situaţia dată. De
pildă, în cazul divorţului în care unul dintre soţi este cetăţean
străin, părţile pot alege de comun acord una dintre următoarele
legi: legea statului pe teritoriul căruia soţii au reşedinţa obişnuită
comună la data convenţiei de alegere a legii aplicabile; legea
statului pe teritoriul căruia soţii au avut ultima reşedinţă obişnuită
comună, dacă cel puţin unul dintre ei mai locuieşte acolo la data
convenţiei de alegere a legii aplicabile; legea statului al cărui
cetăţean este unul dintre soţi; legea statului pe teritoriul căruia
soţii au locuit cel puţin 3 ani; legea română[2].

2.3. Diviziunea dreptului intern în drept public şi drept
privat
După criteriul interesului ocrotit de lege, jurisconsultul roman
Ulpian a divizat dreptul intern în drept public şi drept privat. Conform acestuia, dreptul intern privat este cel stabilit prin convenţii
de către particulari între ei, astfel încât să-şi satisfacă interesele
prin reciprocitate, pe când dreptul intern public are ca obiect organizarea vieţii comunitare astfel încât să garanteze şi să apere
t.R. PoPescu, Drept internaţional privat, Ed. Romfel, Bucureşti,
1994, p. 21.
[2]
Art. 2597 C. civ. 2011.
[1]
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ordinea publică, securitatea socială, interesul general. Statul nu
intervine în raporturile dintre particulari decât dacă şi în măsura
în care, prin convenţiile lor, pun în pericol sau lezează ordinea
publică, securitatea socială, interesul general sau una dintre părţi
este lezată în interesul ei, prin acte ilicite, de cealaltă parte.
Totuşi, graniţa între dreptul public şi dreptul privat nu este
atât de clară. Cele mai numeroase raporturi de drept privesc
şi interesul general şi interesul privat. Normele de drept privat
contribuie la ordinea publică, deoarece respectarea lor aduce
pacea socială; de pildă, în situaţia în care una dintre părţile unui
contract nu-şi îndeplineşte obligaţiile cu rea-credinţă, garantând
cu instrumente de plată de tipul cecului sau biletului la ordin
fără acoperire, săvârşind infracţiunea de înşelăciune prevăzută
de art. 215 C. pen.[1], raportul juridic dintre părţi va avea atât un
aspect privat, reprezentat de relaţia juridică stabilită prin contract,
cât şi un aspect public, reprezentat de răspunderea penală.
Subiectele de drept privat nu pot face abstracţie de prevederile normelor de drept public, pentru simplul motiv că aceştia
sunt membrii aceleaşi comunităţi ale cărei reguli de conduită
sunt obligaţi să le respecte.
Interesul privat se subsumează interesului public, aşa cum
interesul public nu poate sacriica interesul privat fără ca astfel
el însuşi să rămână nealterat[2].
Structura dreptului public român include dreptul constituţional,
dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul iscal, dreptul vamal
şi dreptul inanciar.
Dreptul privat are la rândul său o structură proprie ce include:
dreptul civil, dreptul comercial, dreptul familiei, dreptul concurenţei etc.
În procesul de dezvoltare a sistemului de drept pozitiv român
s-au format şi ramuri de drept mixte, în care subzistă atât elemente de drept privat, cât şi elemente de drept public, precum:
Infracţiunea de înşelăciune este reglementată în Codul penal din
2014 la art. 244.
[2]
Gh. Mihai, Inevitabilul drept, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2002,
p. 105.
[1]
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dreptul muncii şi securităţii sociale, dreptul funciar, dreptul mediului sau dreptul afacerilor.
Caracteristicile raporturilor de drept public sunt:
– unul dintre subiecte este statul sau instituţiile statului;
– statul sau instituţiile statului îşi subordonează celălalt subiect;
– prin acest raport se urmăreşte realizarea unui interes public
general;
– statul sau instituţiile statului poate oricând să pună capăt
raportului ori să-i modiice conţinutul.
Caracteristicile raporturilor de drept privat sunt:
– iecare dintre subiecte urmăreşte un interes personal;
– părţile se ală pe poziţii de egalitate;
– oricând oricare dintre părţi poate să pună capăt raportului
doar în condiţiile prevăzute prin convenţia pe care au încheiat-o
împreună.

2.4. Ramura de drept
Normele juridice dintr-un stat formează sistemul de drept. În
ansamblul lor, normele juridice sunt legate între ele şi grupate
într-un sistem unitar.
În cadrul acestei unităţi, normele juridice se divid în anumite
părţi interdependente, respectiv ramuri de drept şi instituţii juridice.
Ramura de drept reprezintă un grup omogen de norme şi
instituţii juridice care sunt legate între ele prin obiectul lor comun, prin principii comune şi printr-o metodă comună folosită în
reglementarea relaţiilor sociale speciice potrivit intereselor din
societatea respectivă.
Aşadar, criteriile de grupare a normelor juridice în ramuri de
drept sunt:
1. Obiectul reglementării juridice – reprezintă o categorie
omogenă şi unitară de relaţii sociale reglementate de nome juridice care la rândul lor sunt unitare şi uniforme. Spre exemplu,
obiectul dreptului civil este format din raporturile sociale patrimo-
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niale reale (care au în conţinutul lor drepturi reale[1]) şi obligaţionale (care au în conţinutul lor drepturi de creanţă[2]).
2. Metoda de reglementare – reprezintă modul în care statul
reglementează anumite categorii de relaţii sociale. Metoda poate i cea a egalităţii juridice a părţilor sau cea a subordonării
acestora. De pildă, în dreptul civil părţile se situează pe poziţii
de egalitate, în sensul că toate persoanele izice sau juridice se
supun în mod egal legilor civile edictate. Astfel, în cazul unui
contract de închiriere atât chiriaşul, cât şi proprietarul au drepturi
şi obligaţii corelative, iar în cazul în care executarea contractului
este defectuoasă aceştia se pot adresa în mod egal instanţei de
judecată, iindu-le aplicabile aceleaşi norme juridice în desfăşurarea procesului civil. Spre deosebire de dreptul civil, în dreptul
penal metoda de reglementare porneşte de la inegalitatea părţilor, respectiv subordonarea oricărei persoane izice sau juridice
căreia îi revine obligaţia de a nu încălca prescripţiile normei
penale sau a infractorului în situaţia în care aceste norme au
fost încălcate, în raport cu statul reprezentat prin organele sale
judiciare.
În anumite ramuri de drept asistăm la o utilizare conjugată
a celor două metode de reglementare, de exemplu în dreptul
afacerilor, în care raportul juridic speciic se caracterizează
prin aceea că părţile pot avea o poziţie de egalitate juridică,
atunci când ne referim la relaţii guvernate de normele dreptului
privat, în situaţiile în care se încheie, se modiică sau se desiinţează raporturi de afaceri (de exemplu, contracte de vânzarecumpărare), sau o poziţie de subordonare juridică a părţilor,
Drepturile reale sunt drepturi subiective în virtutea cărora titularul
lor îşi poate exercita atributele conferite de lege, nemijlocit asupra bunului la care se referă, fără a avea nevoie de concursul altor persoane.
Drepturile reale principale, potrivit codului civil, sunt: dreptul de proprietate publică sau privată, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, dreptul de
abitaţie, dreptul de servitute şi dreptul de supericie.
[2]
Drepturile de creanţă sunt drepturi subiective patrimoniale în temeiul cărora titularul lor sau subiectul activ, numit creditor, poate pretinde subiectului pasiv, numit debitor, să dea, să facă sau să nu facă
ceva.
[1]
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atunci când ne referim la relaţiile guvernate de dreptul public,
respectiv în cadrul raporturilor juridice în care una dintre părţi
este statul sau organele reprezentative (Oiciul Registrului Comerţului, Administraţia iscală etc.).
3. Calitatea subiectelor raporturilor juridice. În anumite ramuri
de drept subiectele nu trebuie să aibă o calitate specială, iind
necesar şi suicient doar calitatea acestora de persoană izică –
iinţa umană luată individual – sau de persoană juridică – colectiv
de oameni cu organizare proprie, având un patrimoniu propriu, în
vederea realizării unui anumit scop. Alte ramuri de drept impun
subiectelor raportului juridic o calitate specială, cum ar i cea de
organ al puterii legislative, infractor (în dreptul penal) sau organ
al administraţiei publice (în dreptul administrativ).
Potrivit acestor criterii, sunt determinate mai multe ramuri de
drept.
A. Dreptul constituţional este acea ramură a dreptului public formată din normele juridice care reglementează relaţiile
sociale fundamentale ce apar în procesul instaurării, menţinerii
şi exercitării puterii în stat.
1. Obiectul de reglementare este reprezentat de raporturile
juridice fundamentale, reglementate de Constituţie şi alte norme
de drept constituţional, ce au în conţinutul lor drepturi majoritar
nepatrimoniale, precum: dreptul la viaţă, dreptul la alegeri, dreptul de a solicita şi de a primi cetăţenie română etc.
2. Metoda de reglementare este cea a subordonării faţă de
stat a celorlalte subiecte ale raportului juridic de drept constituţional.
3. Calitatea subiectelor este specială, în cadrul raportului juridic
de drept constituţional unul dintre subiecte este întotdeauna statul,
alături de care pot i subiecte de drept constituţional poporul,
partidele şi partidele politice legal constituite, avocatul poporului,
cetăţenii, străinii şi apatrizii, organizaţiile guvernamentale legal
constituite care au ca unic scop apărarea drepturilor omului.
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B. Dreptul administrativ este ramura dreptului public ce
reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice,
precum şi pe cele de natură conlictuală dintre autorităţile administraţiei publice sau alte autorităţi statale, pe de o parte, şi cei
vătămaţi în drepturile lor prin actele administrative ale acestor
autorităţi, pe de altă parte[1]. Prin urmare, dreptul administrativ
priveşte două categorii de relaţii sociale: raporturile din sfera
de activitate a administraţiei publice (raporturi de administraţie
activă) şi raporturile conlictuale ale administraţiei cu persoanele
izice şi juridice (raporturi de contencios administrativ).
1. Obiectul de reglementare este reprezentat de raporturile în
care autorităţile administraţiei publice înfăptuiesc puterea executivă, iind purtătoare ale autorităţii publice, ce au în conţinutul
lor drepturi majoritar nepatrimoniale, precum dreptul de a obţine
o autorizaţie de construcţie sau dreptul de a obţine informaţii de
interes public ce provin de la un organ administrativ, şi drepturi
patrimoniale, precum dreptul organului administrativ de a încasa
contravaloarea redevenţei în baza unui contract de concesiune.
2. Metoda de reglementare este cea a subordonării oricărei persoane izice sau juridice faţă de organele administraţiei
publice sau a subordonării organului de stat inferior faţă de cel
superior.
3. Calitatea subiectelor este specială, cel puţin unul dintre subiecte iind în mod obligatoriu un organ al administraţiei publice.
C. Dreptul inanciar este o ramură a dreptului public desprinsă din dreptul administrativ, format din totalitatea actelor normative care reglementează relaţiile de constituire, administrare,
repartizare şi utilizare a fondurilor băneşti ale statului şi ale instituţiilor publice, destinate satisfacerii sarcinilor social-economice
ale societăţii.
1. Obiectul de reglementare este reprezentat de raporturile
ce au în conţinutul lor drepturi majoritar patrimoniale, precum:
dreptul organele inanciare de stat de a stabili şi încasa impoA. iorGovAn, Tratat de drept administrativ, vol. I, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2001, p. 121.
[1]

