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CUVÂNT-ÎNAINTE

- prin această carte propun o manieră nouă de
predare a disciplinei drept şi anume forma
schematică;
- această formă de prezentare este utilă:
- pentru că se adresează memoriei de lungă
durată a studenţilor prin conexiunile logice
dintre instituţiile juridice;
- dar şi pentru că poate constitui un instrument
de lucru folositor cadrelor didactice care
doresc să utilizeze slide-uri pentru a însoţi
prelegerile universitare.

Prof. univ. dr. Silvia Lucia Cristea
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CAPITOLUL 1
CARACTERIZARE GENERALĂ
A DISCIPLINEI DREPT

1. Originea cuvântului drept şi corespondentul
său în alte limbi
direct, fără ocol
- latinescul „directum” (adv.)
metaforic: potrivit
dreptăţii, adevărului,
întemeiat, corect,
echitabil
- substantiv „jus” = lege, drept, dreptate, conform cu legea
- franceză = droit
- engleză = right; law = dr. obiectiv
- italiană = diritto
- germană = recht
- spaniolă = derecho

15

1.1. Definiția dreptului afacerilor.
Delimitări
Definiţie: este o ştiinţă interdisciplinară (pluridisciplinară) ce cuprinde ansamblul de norme juridice ce
reglementează relaţiile sociale ale întreprinderii din
momentul înfiinţării ei, până în momentul desfiinţării
(lichidării), respectiv relaţiile ce se stabilesc între stat pe de o
parte şi comerciant pe de altă parte (dreptul administrativ,
fiscal, penal), dar şi relaţiile de drept privat, ceea ce
înseamnă aplicarea unor dispoziţii de drept civil (regimul
juridic al bunurilor, protecţia consumatorului), de dreptul
muncii (contractul de muncă, răspunderea disciplinară,
materială, jurisdicţia muncii) şi nu în ultimul rând de drept
comercial (comercianţii, fondul de comerţ, contractele
comerciale).
Dreptul = o ştiinţă (descoperind datele pe care le
oferă realităţile sociale asupra cărora trebuie să elaboreze,
omul face ştiinţa)
- o tehnică (elaborând ca legiuitor, normele necesare
să guverneze societatea şi aplicându-le, omul face o artă, în
sensul de tehnică), şi
- o ideologie (datele sunt prezentate în ambianţa
socială, iar omul dă ascultare ideologiei care animă viaţa
societăţilor umane) – Francois Geny.
Delimitări de alte ramuri
- faţă de dreptul comercial
- faţă de dreptul civil
- faţă de D.C.I.
16

1.2. Elemente de drept civil absolut necesare
pentru studierea dreptului afacerilor
1.2.1. Definiţie – explicaţie
Drept civil român este acea ramură care reglementează
raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între
persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţie de
egalitate juridică.
- Codul civil: - de la 1865 este abrogat
- de la 1 oct. 2011, Legea nr. 287/2009
privind C. civ. M. Of. Nr. 511 din 24 iulie 2009; modificată
prin Legea 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009, republicată în M. Of. Nr. 505 din 15 iulie 2011
1.2.2. Terminologie
Expresia drept civil are 3 înţelesuri:
• A. Dreptul obiectiv sau pozitiv fiind totalitatea
normelor juridice în vigoare la un moment dat.
• B. Al doilea înţeles este cel de element al
conţinutului raportului juridic civil exprimându-se în
formula completă drept subiectiv civil, adică o posibilitate
recunoscută de legea civilă, subiectului activ – titularul
dreptului subiectiv civil, în virtutea căreia acesta poate avea
o anumită conduită, poate cere o conduită corespunzătoare
dreptului său de la subiectul pasiv, iar în caz de nevoie, poate
face apel la forţa coercitivă a statului pentru protecţia
dreptului său.
17

• C. Al treilea înţeles este acela de ramură a ştiinţei
juridice, adică este acea ramură a ştiinţei juridice care are ca
obiect de cercetare dreptul civil ca ramură de drept.

1.3. Rol de „drept comun”, adică atunci când o
ramură de drept nu conţine norme proprii care să
reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, se
apelează la norme corespunzătoare din dreptul civil
Art. 2 alin. 2 Noul cod civil «este dreptul comun
pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul
dispoziţiilor sale»
Art. 3 alin. 1 – se aplică şi raporturile dintre
profesionişti, precum şi dintre aceştia şi oricare subiect de
drept
Profesionist = oricine exploatează o întreprindere
(exploatarea unei întreprinderi = exercitarea sistematică de
către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate
ce constă în: - producerea
- administrarea
- înstrăinarea de bunuri sau
- în prestarea de servicii, indiferent dacă are
sau nu un scop lucrativ (art. 3 Noul Cod
civil).
Conform art. 8 din Legea 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Noului cod civil: profesionistul include
categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic,
precum şi orice persoane autorizate să desfăşoare activităţi
economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt
prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil.
18

Raportul juridic civil - schema
A. Definiţie
B. Caractere

a) social
b) volitiv
c) poziţie de egalitate juridică

C. Structură

1. părţi (subiectele raportului juridic civil)
2. conţinut
3. obiect

Subiectele raportului juridic civil - schema
A
B.

1. Determinare
2. Pluralitate
3. Schimbare
Capacitatea civilă a subiectelor raportului juridic
Definiţie
Componente

capacitatea de folosinţă
capacitatea de exerciţiu

C. Capacitatea civilă a persoanei fizice
1) Definiţie
2) Capacitatea de folosinţă
a) Început
b) (Sfârşit) Încetare
3) Capacitatea de exerciţiu

a) Definiţie
b) Categorii
c) Sfârşit (Încetare)
19

CAPITOLUL 2
RAPORTUL JURIDIC DE DREPT
AL AFACERILOR /RAPORTUL
JURIDIC DE DREPT CIVIL

2.1. Raportul juridic civil
C. Structura: părţile, conţinutul şi obiectul raportului
juridic
1. Părţile sau subiectele raportului juridic sunt
persoanele fizice şi persoanele juridice care sunt titularele
drepturilor şi obligaţiilor civile.
2. Conţinutul raportului juridic este dat de totalitatea
drepturilor subiective şi obligaţiile civile pe care le au
părţile.
3. Obiectul raportului juridic civil constă în acţiunile
ori inacţiunile la care sunt îndrituite părţile ori pe care
acestea sunt ţinute să le respecte; altfel spus, obiectul
raportului juridic civil constă în conduita pe care o pot avea
ori trebuie s-o aibă părţile. Ex.: la un raport juridic de
vânzare-cumpărare părţile sunt vânzătorul şi cumpărătorul,
conţinutul cuprinde pentru vânzător dreptul de a primi plata
preţului, căruia îi corespunde obligaţia corelativă a
cumpărătorului de a plăti preţul.
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