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TEMA 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND 

DREPTUL PRIVAT 
 

 

1. Drept civil – ramură a dreptului privat. Termenul de drept civil 

În literatura de specialitate noțiunea de drept a fost definită prin prisma mai multor sensuri: 

a) Într-un prim sens prin drept se înțelege totalitatea regulilor de conduită care reglementează 

relațiile sociale dintre persoane. Normele juridice care reglementează aceste relații sociale, odată ce 

sînt adoptate și întrate în vigoare, va exista independent de aplicarea ei, fapt pentru care pentru 

desemnarea acestui sens se folosește expresia ”drept obiectiv” sau ”drept pozitiv”. 

b) Într-un al doilea sens, prin drept se înțelege o anumită facultate recunoscută de dreptul 

obiectiv unei persoane de a avea o anumită conduită și de a pretinde unor persoane determinate sau 

nedeterminate, adoptarea unei anumite conduite, precum și posibilitatea de a apela, la nevoie, la 

forța coercitivă a statului pentru a obliga persoanele la executarea obligațiilor ce le revin. Deoarece 

această facultate indică apartenența dreptului la un anumit subiect, dreptul, în acest sens este 

desemnat prin expresia ”drept subectiv”.  

c) Într-un al treilea sens prin drept se înțelege un domeniu aparte al științei, care se ocupă cu 

cercetarea sistemului juridic și al drepturilor recunoscute de lege subiectelor de drept. În acest sens 

noțiunea de drept cuprinde cercetarea dreptului și învățămîntul juridic și se folosește expresia de 

”științe juridice”.  

Din punct de vedere juridic, raporturile ce se stabilesc între membrii societății pot fi de două 

feluri:  

--- Pe de o parte dreptul intervine și reglementează relațiile sociale între persoane particulare 

prin care se urmărește satisfacerea unor interese private. Aceste raporturi formează obiectul 

dreptului privat.  

--- Pe de altă parte dreptul intervine și reglementează relații sociale care exprimă un interes 

public concretizat în raporturie dintre guvernanți și guvernați. În acest sens aceste raporturi 

formează obiectul dreptului public. 

Criteriul științific de divizare a dreptului privat sau public este acel al calității în virtutea 

căruia intervine statul și reglementează relațiile sociale. Astfel, atunci cînd statul se manifestă într-o 

relațiie socială în calitate de autoritate, de titular a puterii publice, ne găsim în domeniul dreptului 

public. Dinmpotrivă, cînd statul intervine, prin reglementări legale, în relațiile sociale care nu țin de 

domeniul public sîntem în prezența unor raporturi de drept privat, normele juridice aparținînd 

dreptului privat. 

Dreptul public se subdivide în drept extern sau internațional public, care reglementează 

relațiile dintre state; și drept public intern, care reglementează relațiile dintre persoanele particulare 

dintr-un stat și autoritățile statului respectiv. 

 Din dreptul public intern fac parte: dreptul penal, dreptul procesual penal, dreptul 

constituțional, dreptul administrativ, dreptul finanaciar, etc. 

Dreptul privat se subdivide în dreptul civil, dreptul procesual civil, dreptul familiei, etc.  

Diferențierea dintre aceste două părți ale sistemului de drept de regulă, nu este întotdeauna 

ușor de realizat, ea nefiind atît de netă și tranșantă, dat fiindcă criteriile identificate de divizare a lor 

nu sînt întotdeauna exclusive, doar uneia dintre ele. Aceasta deoarece în toate raporturile juridice de 

drept privat intervin și componente de drept public, datorită interesului statului de a ține sub control 

aceste raporturi juridice. De exemplu, legislația civilă prevede înregistrarea tuturor actelor juridice 

care au ca obiect bunuri imobile. Numai din momentul înregistrării acestora la organul competent 

urmează și transferul drepturilor asupra unui astfel de bun. Un alt exemplu este cel al contractelor 
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obligatorii cînd subiectul raporturilui juridic civil este obligat să-l încheie. Este cazul posesorilor de 

autovehicule, unde, sub sancțiunea unei contravenții (art. 120, alin. 3 Codul cu privire lșa 

contravenție administrative) sînt obligați să încheie contracte de asigurare. O astfel de abordare fiind 

specifică dreptului public.  

Pe de altă parte în unele raporturi de drept public statornicite între stat și particulari intervin 

elemente specifice dreptului privat, în care statul pierde privilegiul de deținător al autorității, el 

revenind pe picior de egalitate, ca un simplu particular. Un exemplu în acest sens, este cazul cînd 

partea vătămată, print-un act al autorităților publice, recurge la calea judiciară în vederea apărării 

drepturilor sau intereselor sale, ceea ce este caracteristic dreptului privat. 

Istoric vorbind dreptul civil este una din cele mai vechi ramuri ale dreptului. În antichitate 

era susținută ideea că: ”dreptul pe care fiiecare popor și l-a rînduit el însuși îi este propriu, se 

numește drept civil, jus civile, fiind un drept propriu cetății”. Inițial acest drept era aplicabil doar 

cetățenilor Romei. Ulterior însă, datorită schimburilor dese de mărfuri realizate cu persoane din 

afara cetății, acest drept s-a extins și străinilor numiți peregrini, el devenind una din cele mai 

importante ramuri ale dreptului. Diversitatea și multitudinea relațiilor sociale în care normele 

dreptului civil era chemat să le reglementeze, a impus afirmarea acestuia, în cadrul sistemului de 

drept privat, devenind una din cele mai mari și fundamentale ramuri de drept.  

Conținutul dreptului civil este diferit, însă, de la o perioadă istorică la alta, datorită atît a 

diversificărilor relațiilor sociale, cît și a regimului politic existent la un moment dat, într-o perioadă 

dată. Astfel, în perioada socialistă, drepturile cu privire la proprietatea privată au fost restrînse, 

inclusiv prin naționalizarea de bunuri, principile fundamentale cu prvire le libera inițiatvă fiind 

suprimate. În perioada  modernă aceste restricții și limitări au fost înlăturate, statul permițînd 

subiectelor private posibilitatea de ași alege modul de comportare în relațiile private, asigurînd 

respectarea legii, ordinii publice și bunelor moravuri.  

În concluzie, dreptul civil este principala ramură a dreptului privat, cuprinzînd totalitatea 

normelor juridice și a principiilor generale ce reglementează relațiile sociale apărute între persoane 

fizice și juridice cele cu privire la bunuri nesupuse reglementării unei alte ramuri de drept. 

 

2. Sistemul dreptului privat. 

Dreptul moldovenesc, și alte sisteme de drept, cunoaște două diviziuni fundamentale: dreptul 

public și dreptul privat. Includerea unei ramuri de drept în componența uneia sau alteia din aceste 

diviziuni comportă, uneori, unele specificări, datorită obiectului de reglementare. Astfel, unele 

ramuri, deși, din criteriile de partajare reiese apartenența la un anumit sistem de drept, totuși ele 

conțin dispoziții, cei drept izolate, ce denotă contrariul. În aceste cazuri, se vorbește de ramuri de 

drept tangențiale.  

Din categoria sistemului privat considerăm că face parte, în mod exemplificativ, 

următoartele ramuri de drept: dreptul civil, dreptul muncii, dreptul bancar, dreptul financiar, dreptul 

ecologic, dreptul locativ, dreptul proprietății intelectuale, dreptul concurenței, dreptul internațional 

privat. 

Inițial dreptul civil s-a confundat aproape cu dreptul privat. Cu timpul, ca urmare a revoluției 

tehnico-științifice s-a generalizat fenomenul de diferențiere, de diversificare, începînd să apară noi 

ramuri de drept, prin desprinderea de dreptul civil, dobîndind trăsături particulare destinctive și 

importanța socială corespunzătoare. Astfel, din dreptul civil sau disprins majoritatea celorlalte 

ramuri. Deși, multitudinea relațiilor sociale apărute întru-un anumit domeniu a determinat separarea 

reglementării lor, constituindu-se într-o ramură de drept, totuși, unele aspecte determină dependența 

acestora de ramura dreptului civil. Astfel, noțiunile de bază cu care operează noile ramuri de drept 

privat sînt acelea definite și dezvoltate în dreptul civil, iar în situația în care ori de cîte ori anumte 

relații socoale nu sînt reglementate de normele juridice specifice ramurii de drept, se vor aplica 
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principiile și reglementările de drept civil, în măsura în care, ele nu contravin spiritului și 

regelementărilor din ramura respectivă de drept. În acest sens se spune că dreptul civil este dreptul 

comun în materie. 

Dreptul afacerilor, după cum am mai spus, sa desprins din ramura dreptului civil, el făcînd 

parte, în mod indiscutabil din sistemul de drept privat. Impunerea de către legiuitor, comercianților 

de a îndeplini anumite formalități administrative cu privire la înființarea, reorganizarea, lichdarea 

societăților comerciale, nu este în măsură a reconsidera apartenența la sistemul de drept privat. 

În ce privește dreptul familiei caracterizat prin faptul că majoritatea raporturilor pe car le 

reglementează sînt de natură nepatrimonială, în dreptul civil, deși prevalează raporturi patrimoniale, 

conține dispoziții cu caracter nepatrimonial, cu referire la apărarea onoarei, demnității și reputației 

profisionale. Art. 4 din C. fam., dispune că pentru reglementarea relațiilor personale nepatrimoniale 

și patrimoniale dintre membrii de familie, nereglementate de legislația familială, se aplică legislația 

civilă, în măsura în care acestea nu contravine esenței relațiilor familiale. 

Cu referire la dreptul muncii apartenența ei la un anumit sistem al dreptului este puțin mai 

complicată. Astfel, instituția contractului de muncă este guvernată, fără îndoială de legislația civilă, 

deci, dreptului privat, în schimb reglementările referitoare la garanțiile participanților la raporturile 

juridice de muncă, îndeodebi la asigurările sociale înglobează particularități caracteristice dreptului 

public. Totuși, dat fiin preponderența normelor cu caracter privat conținute de legislația muncii, 

considerăm dreptul muncii ca fiind parte din sistemul dreptului privat. 

În ce privește celelalte ramuri de drept discuțiile cu privire la apaprtenența lui la sistemul de 

drept privat se pune în aceleași condiții ca și în cazurile analizate mai sus, cu particularitățile ce le 

comportă fiecare ramură în parte. 

 

3. Principale sisteme ale dreptului continental. Sistemul instituțional. Sistemul bazat pe 

pandecte 

Principalele sisteme de drept care există la ora actuală în Europa este cel romano-germanic 

sau dreptul continental, și sistemul anglo-saxonic, numit și dreptul comon low. Caracteristic acestor 

sisteme este faptul că au rădăcini comune din care preiau, nu numai teminologii și metode, dar și 

noțiuni și principii comune, altfel spus valori comune.  

a.) Dreptul continental. Sistemul de drept romano-germanic este unul dintre cele mai vechi 

sisteme de drept, ocupînd un loc important în lumea contemporană. Acest sistem s-a implimentat nu 

numai în Europa, ci și America Centrală și de Sud, Asia și Africa. 

Inițial procesul de universalizare a dreptului a constituit-o recepția dreptului roman în spațiul 

cucerit de romani, care a oferit Europei un sistem juridic mult mai unitar. Ulterior, ca urmarea 

destrămării imperiului roman, unele din fostele provincii au căutat să-și formuleze propriile sisteme 

juridice apelînd în ultima instanță la dreptul roman, care din punct de vedere tehnico juridic era mult 

superior cutumelor locale. În unele țări, dreptul roman, s-a impus secole la rînd. Astfel, în Germania, 

dreptul a fost aplicat pînă la sfîrșitul secolului al XIX cînd și-a adoptat propriul cod civil.  

O importantă etapă în stabilirea dreptului continental a fost cea a adoptării codurilor civile în 

Europa. Aceste coduri, nu au făcut de cît să perpetiueze unele reguli fundamentale caracteristice 

dreptului privat roman, care, combinat, completat, amendat de cutumele locale, a dat substanță 

sistemelor de drept actuale. 

Datorită influențelor pe care le-au avut cutumele locale asupra principiilor de drept roman s-

au conturat două mari tipuri: 

--- cel de orientare franceză; 

--- cel de orientare germană. 

Sistemul dreptului civil francez este denumit și sistemul bazat pe instituții avînd ca sursă de 

inspirații C. civ., francez din 1804. Acest cod este un exemplu fără precedent de logică juridică și 
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tehnică legislativă. El este considerat cel mai răspîndit act normativ și datorită faptului că reprezintă 

incontestabil expresia juridică a victoriei relațiilor economice de piață. 

Codul civil Francez este compus din trei cărți, divizate la rîndul lor în titluri. Înaintea primei 

cărți sînt introduse 6 articole referitoare la aplicarea legilor. În general de la apariția lui și pînî în 

prezent, codul a suferit o serie de reforme, determinate de modificările și apariției unor noi relații 

sociale care au impus reglementarea lor. Aceste reforme au prefigurat un nou tip de legislație civilă, 

marcînd revoluția pașnică a dreptului civil contemporan avînd o influență directă și asupra unor alte 

ramuri de drept. 

Dreptul civil Francez a servit drept model pentru multe sisteme de drept din Europa și din 

afara ei. Astfel principalele sisteme de drept europene a căror legislație civilă este de inspirație 

franceză sînt:  

---Sistemul de drept spaniol. Codul civil spaniol este o lege de inspirație franceză. El este 

împărțit în 4 cărți. Prima, se referă la persoane, a doua, la bunuri și proprietate, a treia cuprinde 

diferite moduri de dobîndire a proprietății, și a patra privește obligațiile și proprietate. Printre 

particularitățile lui merită să fie menționată stabilirea majoratului la 23 de ani. 

--- Sistemul de drept italian. Deși, inițial, legislația civilă italiană era puternic marcată de cea 

franceză, codul civil italian adoptat la 24 aplilie 1942 caracterizat prin tendința de ieșire de sub 

acerstă influență, denotă o remarcabilă originalitate. Ce mai importantă inovație tehnico legislativă 

pe care o reprezintă codul, constă în includerea dreptului comercial în codul civil, realizîndu-se în 

acest sens o reglementare unitară a raporturilor de drept privat. De asemenea, reglementările cu 

privire la relațiile de familie, suferă schimbări esențiale. În acest sens, au fost eleminate o serie de 

principii și reglementări depășite, făcînd loc principiilor de egalitate între soți. 

---Sistemul de drept portughez. În evoluția dreptul civil portughez se disting două perioade. 

Prima perioadă începe cu adoptarea codului civil din 1807. Acesta se caracterizează printr-o 

puternică influență a legislației franceze, dar conținînd și aspecte de originalitate, acestea referindu-

se în special la faptul, că conținutul său poartă amprenta doctrinei, el avînd aspectul mai mult a unui 

tratat de drept civil de cît a unei legi.  

Cea de a două perioadă se caracterizează prin intrarea în vigoare la 1 iunie 1967 a unui nou 

cod civil. Acesta poarta amprenta atîta legislației moderne franceze cît și a celei germane, prin 

introducerea, în cartea întîi a părții generale. Cartea a doua se referă la materia obligațiilor, a 

contractelor speciale, dreptului de proprietate și dezmembrămintele lui. Cartea a treia se referă la 

relațiile de familie, iar ultima, a patra, regelementează dreptul succesoral. 

Sistemul juridic german. Al doilea tip a sistemului de drept de tip continenetal este cel bazat 

pe pandecte. Acesta se caracterizează prin aceia că reprezintă o culegere de opinie a juriștelor asupra 

principalelor probleme de drept și transpunerea lor în practică. Sursa principală de inspirație a 

acestui sistem este C. civil German adoptat în 1896 și intrat în vigoare la 1 ianuarie 1990. Codul 

civil german cunoscut sub inițialele B.G.B. se caracterizează prin elemente inedite, limbaj tehnicist, 

particullarități în definirea unor concepte de bază, o structură diferită care-l difernțiază de Codul 

civil Francez. 

O particularitate a codului civil germen o reprezintă strictura sa, care conține o parte 

generală, aplicabilă celeilalte părți, partea specială. Partea generală, conține principii care stau la 

baza regelemntărilor raporturilor civile. 

O altă particularitate o reprezintă limbajul sofisticat cu un înalt nivel de abstractizare, 

dedicîndu-se în exclusivitate profisioniștilor, spre deosebire de codul civil francez ce conține un 

limbaj simplu, accesibil tuturor. 

El se deosebește de alte coduri și prin cazuistica sa abstractă. În concepția B.G.B., codul 

trebuie să regelementeze în detaliu toate efectele. Să cuprindă toate aspectele ce s-ar putea înfățișa 

instanțelor. 
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Sistemul bazat pe pandecte a avut o influență în mai multe țări europene, printre care: 

Austria, Grecia, Ungaria, Elveția, Turcia. 

---Sistemul de drept austriac. Codul civil austriac, numit A.B.G.B. este unul din cele mai 

vechi coduri de pe continentul european, încă în vigoare. El este împărțit în 3 cărți, conținînd 1502 

articole. Prima parte vizează dreptul persoanelor și relațiile de familie. Cea de a doua vizează 

bunurile, drepturile reale și succesiunile. Partea a treia se referă, în special, la materia obligațiilor și 

celei cu privire la prescripția extinctivă. 

--- Sistemul de drept grec. Codul civil grec de asemenea se înscrie în categoria actelor de 

inspirație germnă, reproducînd textual multe dispoziții din codul germen. Particularitățile la care se 

referă codul civil grec sînt cele referitoare la relațiile de familie, puternic influențate de biserica 

ortodoxă. 

---Sistemul de drept ungar. Ca urmare a faptului că ungaria a făcut parte din Imperiul 

Austro-ungar pe teritoriul ei sau aplicat dispozițiile codului civil austriac. Acest cod sa aplica și 

după ieșirea ungariei din componența imperiului, pînă în 1960. 

În mare parte noul cod civil ungar prezintă o copie fidelă a codului german și austriac, cu 

excepția părții generale din aceste coduri, care a fost înlocuită cu o parte de dispoziții generale în 

care se consemnează scopul său și modul în care sînt exercitate drepturile și obligațiile. Partea a 

doua, este consacrată materiei persoanelor. Partea a trea, reglementează proprietatea. Partea a patra, 

reglementază obligațiile, iar cartea a cincea, dreptul succesoral. 

 

4. Sistemul dreptului civil în Republica Moldova 

În legislația civilă modernă a Rep. Moldova pot fi identificate două perioade: 

--- Prima se referă la perioada de timp în care era aplicat Codul civvil din 1962;  

--- A doua, cea referitoare la aplicarea noului Cod civil, adoptat în 2002. 

a.) În ce privește prima perioadă, aceasta începe cu adoptarea la 26 decembrie 1964, în 

ședința a IV-a a fostului Sovit Suprem al Rep. Moldova de legislatura a VI, a Codului civil, urmînd 

să fie pus în aplicare la 1 iulie 1965. 

Aceste cod era format din 603 articole, grupate în 8 titluri, dup cum urmează:  

1. Dispoziții generale; 

2. Dreptul de proprietate; 

3. Dreptul obligațiilor; 

4. Dreptul de autor; 

5. Dreptul asupra unei descoperiri; 

6. Dreptul asupra unei invenții, propuneri de raționalizare și prototip industrial (abrogat prin 

Legea nr. 735 din 22 februarie 1996); 

7. Dreptul succesoral; 

8. Capacitatea juridică a cetățenilor străini și a persoanelor fără cetățănie. 

Aplicarea legilor civile ale statelor străine. 

Titlul I conținea 88 de articole cuprinse în 5 capitole și vizau dispoziții cu privire la 

persoane, convenții, reprezentare și prescripția. Pe parcursul timpului, în special după 1990 încoace 

dispozițiile cu privire la persoanele juridice au căzut în desuetudine 

Titlul II cuprinde 66 de articole care reglementau raporturile de proprietate – proprietatea 

socialistă asupra mijloacelor de producție sub formă de proprietatea de stat și proprietate cooperativ 

colhoznică. Categoriile de bunuri ce se aflau în proprietatea personală erau limitate, ele referindu-se 

la cele de uz curent, de consum personal, de confort, și de gospodărie casnică. 

Titlul III era divizat în două părți: 

--- dispoziții generale cu privire la obligații, 

--- diferite categorii de obligații. 
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Prevederile primei părți impuneau concluzia că aceste norme aveau menirea de asigura 

dezvoltarea ecomiei planificată. 

Referitor la cea de a doua parte, codul prevede onorarea lor în modul corespunzător și în 

termen, prevăzînd și interdicția de a refuza în mod unilateral executarea obligațiilor. 

Titlul IV, dreptul de autor, completat cu dispozițiile Legii privind dreptul de autor și 

drepturile conexe, a reglementat raporturile care apar în legătură cu crearea și valorificarea operelor 

literare, de artă, științifice precum și a drepturilor conexe acestora. 

Titlu VII, drept succesoral, era destinat reglementărilor raporturilor succesorale. În acest titlu 

se prevedea că succesiunea putea fi legală și testamentară. În cazul moștenirii legale erau prevăzute 

trei clase de moștenitori, iar pentru unele categorii de persoane era prevăzut dreptul la o cotă 

obligatorie din succesiune.  

Titlul VIII, prin articolul 596 – 603 era consacrat reglementării raporturilor cu elemente de 

extranietate – capacitatea juridică a cetățenilor străini și a apatrizilor, a persoanelor juridice străine, 

indicîndu-se legile ce guvernau aceste raporturi.  

b.) În ce privește a doua perioadă aceasta începe cu intrarea în vigoare a noului cod civil. 

Trebuie spus că adoptarea noului cod conține o fază prealabilă, un demers care s-a finalizat cu 

adoptarea codului. Astfel, la 3 noiembrie 1994, Parlamentul adoptă hotărîrea nr. 954 – XIII, prin 

care desemnează grupul de elaborarea a proiectului de cod civil. La 19 octombrie 2000, Parlamentul 

adoptă în prima lectură proiectul codului civil, instituind la 26 octombrie 2000, prin Hotărîrea nr. 

1315, o comisie specială care va prezenta Parlamentului proiectul nominalizat. La 6 iunie 2002 

Parlamentul adopta noul cod civil. 

Codul civil, astfel adoptat, este structurat în cinci cărți, după cum urmează: Cartea I – Partea 

generală; Cartea II – Drepturile reale; Cartea III – Obligațiile; Cartea IV – Dreptul succesoral; 

Cartea V – Dreptul internațional privat.  

--- În Cartea I, Partea generală, sînt cuprinse patru titluri: Dispoziții comune, Persoanele, 

Actul juridic și Termenele. Meritul acestei cărți este că ea reglementează în detaliu normele unor 

astfel de instituții cum ar fi actul juridic, obiectul raportului juridic, termenele de prescripție.  

--- Cartea II, Drepturile reale cuprinde cinci titluri: Patrimoniu, Posesiunea, Proprietatea, 

Alte drepturi reale, Registrul bunurilor imobile. În această carte pentru prima dată a fost reglementat 

în mod amănunțit, pe lîngă dreptul de proprietate, și alte drepturi reale, numite dezmembrăminte ale 

dreptului de proprietate – uzufructul, uzul, abitația, servitutea și superficia. 

--- Cartea III, Obligațiile, este cea mai voluminoasă și conține aproximaiv 900 de articole. Ea 

este divizată în trei titluri: Despre obligații în general, Despre contracte și Categoriile de obligații.  

În titlul I, sînt reglementate instituții ca pluralitatea de creditori și debitori, cesiunea de 

creanță și preluarea datoriilor, efectele neexecutării obligațiilor, mijloacele de garantare a executării 

obligațiilor și stingerea obligațiilor ș.a. 

Cel de-al doilea titlu conține norme referitoare la conținutul și încheierea contractului, la 

efectele juridice interpretare și încetarea lui. 

În titlul III își găsește regelementarea diverse categorii de obligații, precum; vînzarea 

cumpărare, schimbul, donația, locațiunea, etc.  

Cartea IV conține VII titluri: Dispoziții generale cu privire la moștenire; Moștenirea 

testamentară; Moștenirea legală; Succesiunea vacantă; Regimul juridic al moștenitorului; 

Confirmarea dreptului la moștenire;Partajul averii succesorale.  

 Cartea V conține II titluri: Dispoziții generale cu privire la dreptul internațional privat; 

Norme conflictuale.  

 Noul C. civ., față de cel vechi, conține o serie de instituții noi, pe care vom încerca să le 

enumerăm în mod ehaustiv în cele ce urmează. Astfel, noul C. civ, consfințește uzanțele ca izvor de 

drept, stipulînd că: ”uzanțele se aplică dacă nu contravin legii, ordinii publice sau bunelor 
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moravuri”. Deasemenea, C. civ., reglementează autoapărarea, ca mod de apărarea a drepturilor 

civile. Instituția curatele și a tutelei este reglementată în C. civ., care anterior a fost reglementată în 

Codul familiei. În ce privește instituția posesiunii aceasta este abordată ca o stare de fapt servind 

drept temei uzucapiunii, ca mod de dobîndire a dreptului de proprietate. Un loc aparte, ca noutate 

adusă de C. civ., îl ocupă reglementarea dezmembrămintelor dreptului de proprietate: dreptul de 

uzufruct, uz, abitație, servitute și superficie. 

 

 

TEMA 2. CARACTERISTICA GENERALĂ A 

DREPTULUI CIVIL 
1. Noțiunea de drept civil 

Denumirea de drept civil provine de la cuvintele latinești ”Jus civile”, care era dreptul 

propriu al poporului roman și care se aplica exclusiv cetățenilor romani, față de ”Jus gentium”, care 

constituia dreptul ce se aplica cetățenilor provinciilor. Acest termen este folosit în toate sistemele de 

drept europene, el variind doar în ce privește conținutul său, în funcție de sistemul, politic, economic 

și cultural.  

 În doctrina juridică au fost exprimate mai multe definiții date dreptului civil. Cea mai 

concisă și clară pare a fi cea care conține elementele sale definitorii. Astfel dreptul civil este analizat 

ca fiind acea ramură de drept care reglementează raporturile patrimoniale și personal 

nepatrimoniale dintre persoanele fizice și juridice aflate pe poziții de egalitate juridică.  
Din definiția de mai sus rezultă următoarele: 

--- Dreptul civil este o ramură de drept, adică o totalitate de norme juridice. Este o ramură 

distinctă de alte ramuri de drept, care reprezintă parte componentă a sistemului juridic al țării 

noastre.  

--- El reglementează prin normele sale doua mari categorii de relații sociale: raporturi 

patrimonale și nepatrimoniale. Raporturile juridice care se nasc fie ca urmare a încălcării unor 

norme juridice, cele care se nasc în procesul aplicării acestor norme sau care decurg dintr-o anumită 

subordonare a subiectelor raportului juridic, sînt în mare excluse reglementărilor de drept civil. 

Acestea făcînd obiectul de reglementare unor alte ramuri de drept. Scopul reglementării raporturilor 

patrimoniale este acela de a asigura satisfacerea, realizarea celor mai variate nevoi materiale ale 

persoanelor, de a contribui la dirijarea activităților economice în condițiile piețe libere. Cel al 

raporturilor nepatrimoniale în a asigura exercitarea și ocrotirea specială a acestor relații sociale prin 

exprimarea individualității persoanelor.  

--- Părțile unui raport juridic de drept civil se află pe poziții de egalitate juridică. Aceasta 

înseamnă că nici una dintre părți nu se subordonează celeilalte părți. Din caracterul polisemantic a 

termenului, drept civil, nu rezultă doar semnificația unei ramuri de drept, ci și aceea de știință și 

obiect de studiu.  

Ca știință, Dreptul Civil, studiază implicațiile pe care le poate avea normele juridice asupra 

relațiilor sociale pe care sînt chemate să le reglementeze, apariția și evoluția instituțiilor de drept 

civil, sistemul și principiile de drept civil, etc.  

Ca obiect de studiu, dreptul civil, este o disciplină cu ajutorul căreia se obțin informații și 

cunoștințe în domeniu. 

 

2. Rolul dreptului civil 

Dreptul civil este chemat, ca prin normele sale, să contribuie la ocrotirea valorilor omului, 

atît cele patrimonile, cît și cele nepatrimoniale. Acest deziderat a fost în mare nesocotit înainte de 

anii 90, dat fiind politicile sociale de care era ținut să le îndeplinească statul, politici care excludea 
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proprietatea privată asupra unor importante categorii de bunuri, excludea inițiativa privată ca formă 

de dobîndire a bunurilor materiale, etc.  

În statele cu o economie de piață, dreptul joaă un rol din ce în ce mai important, dat fiind 

multitudinea și importanța relațiilor sociale, economice ce se nasc ca urmare a necesității realizării 

intereselor proprii. Dacă nu ar fi existat normele dreptului civil, nu ar axista o certitudine, siguranță 

circuitului economic. Nu s-ar putea ajunge cu ușurință la satisfacerea nevoilor economice, sociale. 

Deși realitatea social economică întotdeauna a demers normelor juridice chemate să le reglementeze, 

totuși abordarea juridică a acestor relații a permis dezvoltarea și identificarea altor relații sociale 

necesare realizării nevoilor personale.  

 

3. Funcțiile dreptului civil 

Se poate afirma că funcțiile dreptului civil se manifestă în mai multe direcții.  

O primă direcție este cea socială, dreptul civil fiind chemat să reglementeze relațiile cu 

caracter social. Activitatea omului trebuie să se desfășoare în limitele prevăzute de normele juridice, 

orice încălcarea a cesteia atrage sancționarea lor.  

O a doua direcție este cea educativă, de instruire. Ea reprezintă o garanție a formării unei 

conștiințe juridice corecte precum și a respectării normelor morale. O asemenea contribuție o aduce 

dreptul civil prin sancționarea, de exemplu, a abuzului de drept, ori prin recunoașterea unor efecte 

juridice pozitive, favorabile pentru subietele de bună credință. 

O a treia direcție o reprezintă poziția dreptului civil de a fi  dreptul comun în materie. 

Această funcțiie se exprimă în următoarea idee. Atunci cînd o altă ramură de drept nu conține norme 

proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic, se apelează la norma 

corespunzătoare din dreptul civil. Într-o altă exprimare putem spune că dreptul civil ”împrumută” 

norme ale sale altor ramuri de drept, cînd acestea nu au norme proprii pentru un caz sau aspect.  

 

4. Obiectul dreptului civil 

Prin obiectul dreptului civil înțelegem acele relații sociale (patrimoniale și nepatrimoniale) 

reglementate de normele acestui drept în care părțile se găsesc pe poziție de egalitate juridică. 

În primul rînd după cum se poate observa obiectul dreptului civil îl formează relațiile sociale. 

Aceasta deoarece, subiectele de drept, în vederea saisfacerii nevoilor sale personale, interacționează 

între ele, concretizîndu-se în relații sociale.  

În al doilea rînd aceste relații sociale privesc anumite bunuri, care pot fi de natură 

patrimonială sau nepatrimonială. 

a). Sînt patrimoniale acele relații al căror conținut poate fi evaluat în bani. Marea majoritate 

a raporturilor civile sînt patrimoniale. Raporturile patrimoniale la rîndul lor sînt de două categorii: 

raporturi reale și raporuri obligaționale.  

Real este acel raport care are în conținutul său drepturi reale. Numărul acestor drepturi este 

stabilit în mod expres și limitativ de C. civ., care, în cartea a II-a reglementează drepturile reale:  

dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abitațe, dreptul de servitute și 

de superficie.  

Aceste raporturi reale pot fi privite sub un dublu aspect. În primul rînd, acestea se referă la 

existența unei legături între titularul dreptului  real și bunul asupra căruia se răsfrînge acest drept, 

concretizate în acte de stăpînire asupra lucrului. Aceste acte de stăpînire, determină titularul de drept 

real să se comporte cu bunul ca și cum ar fi al său. În al doilea rînd aceste raporturi reale se stabilesc 

între persoane, subiecte de drept. Ele presupun existența unui subiect activ determinat de la început 

și un subiect pasiv nedeterminat, format din toate celelalte persoane. Dacă subiectul activ, în cadrul 

acestui raport real are facultatea de a face orice acte juridice cu privire la bun, subiectele pasive au 

obligația de a nu face nimic de natură a stînjeni exercitarea de către subiectul activ a drepătului său.  
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Obligațional este acel raport juridic născut în legătură cu drepturile de creanță, în cadrul 

cărora o parte numită creditor are dreptul să pretindă de la cealaltă parte, numită debitor o anumită 

prestație, pe care aceasta este îndatorat a o îndeplini.  

Aceste raporturi obligaționale pot izvorî din contracte ce se referă la transmiterea de drepturi 

reale, executarea de lucrări, prestarea de servicii, din delicte civile. 

b). Sînt nepatrimoniale acele relații sociale care nu pot fi exprimate în bani, nu au conținut 

economic.  

Aceste relații sînt de trei feluri: 

--- relații legate de existența și integritatea fizică și morală a persoanei, cele cu privire la 

dreptul la onoare, la reputație, la secretul vieții personale, la viață, la sănătate, la libertate, etc.  

--- relații cu privire la elementele de identificare a persoanelor, cum sînt, cele legate de 

dreptul la nume, la pseudonim, la domiciliu, la denumire și sediu (în cazul persoanelor juridice), cele 

privind starea civilă a persoanei fizice, modurile de înființarea persoanei juridice, etc.  

--- relații care privesc creația intelectuală sînt cele referitoare la latura nepatrimonială a 

drepturilor de autor, inventator sau inovator.  

Trebuie de spus că nu toate relațiile patrimoniale sau nepatrimoniale formează obiectul 

dreptului civil, știut fiind că totalitatea relațiilor sociale se împart în patrimoniale și nepatrimoniale. 

Cu alte cuvinte toate ramurile de drept reglementează, în principiu relații sociale ce nu pot fi altele 

decît patrimoniale sau nepatrimoniale. Deaceea, este necesar stabilirea acelui specific a relațiilor 

patrimoniale și nepatrimoniale, care determină ca ele să constituie obiect de reglementare numai al 

dreptului civil. Acest element specific îl constituie poziția juridică de egalitate a părților raportului 

juridic civil. 

Prin poziția juridică de egalitate a subiectelor raportului de drept civil vom înțelege că nici 

una din ele nu are la dispoziție, în cadrul acestor raporturi juridice, mijloace proprii de 

constrîngere pentru obligarea celeilalte părți la executarea obligațiilor sale. Ceea ce înseamnă că în 

cazul în care una dintre părți își neglijează executarea obligațiilor asumate, cealaltă parte va putea 

doar să obțină concursul forței de constrîngere a statului în vederea satisfacerii dreptului său.  

Trebuie de spus că poziția juridică de egalitate a părților raporturilor juridice civile nu 

înseamnă că întinderea drepturilor și obligațiilor lor ar fi egale sau că părțile ar avea aceiași poziție 

în fața legii.  

Atunci cînd poziția juridică de egalitate nu pare a fi suficientă pentru includerea anumitor 

relații sociale în sfera obiectului de reglementare al dreptului civil se recurge la unele criterii 

complimentare, denumite metode de reglementare, natura sancțiunilor aplicabile, calitatea 

subiectelor. 

 

5. Metoda de reglementare a dreptului civil 

Prin metoda de reglementare se înțelege totalitatea mijloacelor folosite de stat pentru a 

influiența o anumită categorie de relații sociale. Se cunosc mai multe metode de reglementare: 

autoritarismul, autonomismul, de recomandare, etc. În dreptul civil statul folosește metoda 

reglementării autoritare și metoda autonomismului sau cum mai este numită metoda autorizării 

părților.  

a). Metoda reglementării autoritare reprezintă situația în care statul își impune voința sa în 

mod expres, părțile fiind ținute în ași conforma conduita căruia ia fost prescrisă. În dreptul civil ea 

este folosită într-o măsură mai redusă. Asta înseamnă că statul adoptă în reglementarea relațiilor 

civile norme imperative care au un caracter obligatoriu, în sensul că de la ele părțile nu pot deroga. 

Aceste norme sînt de două feluri: 

--- onerative – care prevăd expres obligația de a a vea o anumită conduită. 

--- prohibitive – care interzic expres și categoric o anumită conduită. 
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b). Metoda autorizării părților reprezintă acea situația în care statul permite subiectelor de 

drept să stabilească limitele conduitei lor în cadrul raportului juridic respectiv. Dacă părțile nu 

stabilesc astel de regurli, vor fi aplicabile cele prevăzute de lege. În acest caz, statul adoptă, pentru 

reglementarea relațiilor sociale, norme cu caracter dispozitiv. Aceste norme  pot fi de doua feluri: 

--- permisive sînt acele regli de conduită care permite subiectelor de drept să aibă o anumită 

conduită, care depinde de voința lor. 

--- supletive sînt acelea care lasă la laititudinea părților să-și stabilesca prin acordul lor de 

voință o anumită conduită, ci numai în lipsa acesteia să fie obligatorie conduita prescrisă de o astfel 

de normă juridică.  

 

6.) Principiile dreptului civil 

 Prin principii de drept înţelegem acele idei călăuzitoare care guvernează şi se regăsesc în 

întregul sistem de drept dintr-o anumită ţară, într-o anumită perioadă de timp. Aceste idei 

călăuzitoare sînt foart.e importante, ele avînd menirea să echilibreze sistemul de drept, prin evitarea 

exagerării efectelor pe care le poate conţine anumite instituţii juridice. În general, ele au un rol de 

garantare a funcţionalităţii sistemului de drept, atît privit în mod orizontal, al compatibilităţilor 

efectelor instituţiilor din cadrul aceleiaşi ramuri de drept, cît şi în mod vertical, al coordonării 

ramurilor între ele. 

În dreptul civil, ca şi în celelalte ramuri de drept, întîlnim următoarele categorii de principii: 

principii fundamentale ale dreptului; principii ale dreptului civil; principii ale instituţiilor de drept 

civil. 

a.) Principiile fundamentale ale dreptului sînt acele idei de bază ce se regăsesc în întreg 

sisitemul de drept din Republica Moldova. Din această categorie fac part.e: principiul democraţiei, 

principiul egalităţii în faţa legii, cel al legalităţii şi al separaţiei puterilor în stat. 

Aceste principii, deşi se aplică şi dreptului civil, ţin şi de alte ramuri de drept, fiind studiate şi de alte 

discipline. Ele îşi au originea în Constituţia ţării, fiind formulate de doctrină şi jurisprudenţă, 

realizîndu-se pe planul teorii generale a dreptului. 

b.) Principiile dreptului civil sînt acele idei călăuzitoare care guvernează activitatea de 

legiferare civilă şi de aplicare a legislaţiei civile, care privesc toate instituţiile dreptului civil. Cele 

mai importante sînt cele prevăzute în art.. 1, alin 1. C. civ., şi anume: principiul inviolabilităţii 

proprietăţii, principiul libertăţii contractuale, cel al inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile private, 

principiul necesităţii de realizare liberă a drepturilor civile, principiul de garantare a restabilirii 

persoanei în drepturile în care a fost lezată şi al apărării lor judiciare. În doctrină au fost 

evidenţiate şi alte principii: cel la asociere şi al exercitării cu bună credinţă a drepturilor civile şi 

altele.  

c.)  Principiile instituţiilor dreptului civil sînt idei de bază ce se apliă într-o instituţie civilă 

sau chiar în mai multe astfel de instituţii. Amintim aici: principiul consensualismului (referitor la 

forma actelor juridice), principiul forţei obligatorii a efectelor actului juridic civil, principiul 

irevocabilităţii şi relativităţii efectelor actelor juridice civile. 

 

 7.) Rolul principiilor dreptului civil 

 Principiile dreptului civil prezintă importanţă sub următoarele trei aspecte. 

 a.) Cel al creării normelor de drept civil, ceea ce semnifică că legiuitorul, în procesul 

adoptării normelor de drept civil, este obligat să ţină cont de aceste idei de bază în materie. Deci o 

lege civilă nouă nu va putea, prin normele sale, să se abată de la aceste principii. 

 b.) Cel al interpretării normelor existente ale dreptului civil. Cînd în privinţa sensului legii 

se ivesc unele divergenţe, organele chemate să aplice normele dreptului civil trebuie să le 
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interpreteze şi să le aplice, în aşa fel, încît aceasta să corespundă mai bine ideilor călăuzitoare în 

materie, lămurindu-se astfel conţinutul normelor juridice. 

 c.) Cel al aplicării sau suplinirii dreptului civil. Cu ocazia aplicării normelor de drept civil, 

principiile trebuie să guverneze întreaga activitatea a celor ce administrează justiţia, iar în lipsa unor 

reglementări juridice ele trebuie să stea la baza soluţionării cauzelor respective. Instanţa de judecată 

nu va putea să refuze judecarea unei cauze pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau 

neîndestulătoare, ea fiind obligată să soluţioneze cauza orientîndu-se după principiile dreptului civil. 

 

 8.) Principalele principii ale dreptululi civil 

a) Principiul inviolabilităţii proprietăţi. Pe parcursul evoluţiei sale acest principiu a 

cunoscut schimbări în ce priveşte conţinutul său. În perioada socialismului s-a acordat prioritate 

protecţiei proprietăţii socialiste de stat, deseori, în detrimentul proprietăţii private a persoanelor 

fizice. În noile condiţii social-economice create după anii 1990 încoace s-a revenit la apărarea 

globală a proprietăţii private.  

Acest principiu şi-a găsit consacrare în dispoziţiile Constituţiei, care la art.. 46, alin. 1 

prevede că: „dreptul de proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate”. 

Această ideie a fost preluată şi dezvoltată de dispoziţiile C. civ., care, la art.. 316 prevede că: 

„proprietatea este, în condiţiile legii, inviolabilă. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, 

afară numai pentru cauză de utilitate publică, pentru o dreaptă şi prealabilă despăgubire”. Din 

regulile cuprinse atît în dispoziţiile constituţionale cît şi cele din C. civ., rezultă fără echivoc ca 

ocrotirea proprietăţii priveşte forma sa privată, iar nu cea publică, care are un alt regim juridic. 

Dispoziţiile art.. 296, alin 4 din C. civ. prevede că: „bunurile domeniu public sînt inalienabile, 

insesizabile şi imprescriptibile. Dreptul de proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin 

neuz şi nu poate fi dobîndit de cître terţ prin uzucapiune”. Din normele referitoare la proprietatea 

publică, nu reiesă că ele ar avea un regim prioritar, preferenţial faţă de cea privată, ea avînd, în 

ansamblu, un regim juridic distinct, rezultat în primul rînd din faptul că bunurile publice sînt scoase 

din circuitul civil. 

b) Principiul libertăţii contractuale. Potrivit acestui principiu fiecare subiect de drept civil 

poate să-şi aleagă singur persoana cu care să încheie actul juridic civil şi să stabilească singur 

condiţiile contractuale. Astfel conform art.. 1 alin 2 C. civ: „ persoanele fizice şi juridice sînt libere 

să-şi stabilească pe bază de contract drepturi şi obligaţii sau orice alte condiţii dacă nu contravin 

legii”. Art.. 667 alin. 1, C. civ., stabileşte că: „ părţile pot încheia liber, în limitele normelor 

imperativr de drept contracte şi stabili conţinutul lor ... ”. 

 De la acest principiu există şi unele exepţii. Este cazul cînd părţilor le este impusă încheierea 

unor categorii de contracte, împotriva voinţei lor. Astfel art.. 667 alin. 2 din Constituţie stabileşte că: 

„obligarea la încheierea unui contract este interzisă, cu exepţia cazului cînd obligaţia de a 

contracta este prevăzută de lege sau dacă decurge dintr-o obligaţie asumată benevol”. Deci, o 

primă limită a acestui principiu este atunci cînd există o prevedere legală în acest sens. De ex., 

Legea cu privire la asigurarea obligatorie a transportatorilor faţă de călători
.
 O a doua limită este cea 

de natură contractuală. De ex., cînd părţile au prevăzut printr-un antecontract obligaţia de a încheia 

un anumit contract. 

c) Principiul inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile private. Potrivit acestui principiu nici 

un organ al statului nu poate să intervină în afacerile private ale persoanelor fizice şi juridice, decît 

doar în cazurile expres prevăzute de lege. Acest lucru este prevăzut la art.. 1 alin 1 C. civ., potrivit 

căreia: „legislaţia civilă este întemiată pe recunoaşterea ... inadmisibilităţii imixtiunii în afacerile 

private, ... ”. Un astfel de principiu este consacrat şi în dispoziţiile constituţionale unde în art.. 28 şi 

29 se prevede că: „statul respectă şi ocroteşte viaţa intimă familială şi privată, garantează 

inviolabilitatea domiciliului”. Existenţa acestui principiu poate fi dedusă, indirect, din dispoziţiile 



14 
 

art.. 11 alin. 1 lit. d C. civ., unde se admite răspunderea statului, pentru prejudiciul cauzat prin 

emixtiune în raporturile juridice civile, ca urmare a acordării posibilităţii de declarare a nulităţii 

actului emis de o autoritate publică. 

d) Principiul egalităţii în faţa legii. Potrivit acestui principiu subiectele de drept pot să 

încheie orice acte juridice permise de lege. El îşi găseşte expresia în egalitatea capacităţii juridice, 

adică în aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii, în posibilitatea egală a tuturor  de a-şi exercita 

drepturile subiective şi asuma obligaţii juridice (art.. 18 C. civ.). Un asemenea principiu este 

consacrat şi în dispoziţiile constituţionale, unde, la art.. 16 se prevede că: „ toţi cetăţînii Rep. 

Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă religie, sex, opinie, apart.enenţă politică, avere sau origine socială”. 

e) Principiul exercitării cu bună credinţă a drepturilor. Întregul edificiu al exerciţiului 

drepturilor civile şi al executării obligaţiilor corelative se fundamentează pe postulatul bunei-

credinţe, care are ca punct de plecare supoziţia că persoanele, sînt, în cadrul unui raport juridic civil, 

animate de intenţia sinceră şi loială că, ei, se vor comporta cu onestitate, adică cu bună credinţă. 

Legea civilă ocroteşte, în toate situaţiile, buna-credinţă. Reaua credinţă este sancţionată în mod 

corespunzător în orice domeniu al acestei ramuri de drept. Acest principiu reese din dispoziţiile 

constituţionale, unde la art.. 55 se prevede, că: „orice persoană îşi exercită drepturile şi lebertăţile 

constituţionale cu bună credinţă fără să se încalce drepturile şi libertăţile altor persoane”. La rîndul 

său,  art.. 9 din C. civ., prevede că: „persoanele fizice şi juridice trebuie să-şi exercite drepturile şi 

să-şi execute obligaţiile cu bună credinţă”. 

Prin acest art.icol legiuitorul a instituit prezumţia bunei-credinţe care poate fi răsturnată prin 

proba contrarie. Importanţa acestui principiu reese din faptul că, de el, sînt legate anumite efecte 

juridice: 

--- Posesia unui bun mobil, neînregistrat, crează o prezumţie de proprietate, art.. 305 alin 1 

C. civ. 

--- Ea reprezintă una din condiţiile necesare ca posesia unui bun mobil sau imobil să ducă la 

dobîndirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, art.. 332, 333 C.civ.  

--- Ea reprezintă o condiţie pentru ca posesorul unui bun frugifer, să poată culege fructele lui, 

art.. 310 C. civ. 

 

9. Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.  

Delimitarea ramurii de drept civil de celelalte ramuri ale sisitemului de drept izvorăşte atît 

din raţiun practice cît şi teoretice. În practică se pune problema apart.enenţei unui raport juridic 

concret la o ramură sau alta de drept. Stabilirea acestui lucru înseamnă calificarea juridică a unei 

relaţii sociale, calificare ce este de maximă importanţă practică, deoarece doar o astfel de calificare, 

asigură o aplicare corectă a legii. 

Teoretic problema delimitării dreptului civil de alte ramuri de drept este impusă atît de 

asemînările cît şi deosebirile care există între raporturile juridice ce aparţin diferitelor ramuri de 

drept. Relaţiile sociale sînt patrimoniale sau nepatrimoniale care nu toate, însă, sînt reglementate de 

normele dreptului civil. Şi celelalte ramuri de drept reglementează relaţii patrimoniale sau 

nepatrimoniale. Întrebarea este, de a şti, care raporturi juridice formează obiectul de reglementare a 

dreptului civil şi care aparţin sferei obiectului de reglementare a altei ramuri de drept. Pentru aceasta 

vom folosi următoarele criterii de depart.ajare: specificul obiectului reglementării juridice, 

principiile de drept, metoda de reglementare, sancţiunile juridice aplicabile, calitatea subiectelor. 

Cît priveşte priveşte primele două criterii de departajarea acestea au fost analizate şi caracterizate 

deja. În continuare vom face referiri doar la celelalte criterii. 
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--- Calitatea subiectelor. În drept civil, subiectele raporturilor juridice civile nu pretind o 

anumită calitate, suficient să fie persoană fizică sau juridică. În alte ramuri de drept subiectele au o 

calitate specială: organ al puterii, cetăţean, patron, angajat, rudă etc. 

--- Caracterul normelor. Dreptului civil îi este caracteristic faptul că majoritatea normelor 

sale au caracter dispozitiv. În schimb în alte ramuri de drept, ca de ex. dreptul munciii, dr. 

administrativ,  preponderent sînt normele juridice cu caracter imperativ. 

--- Specificul sancţiunii. Încălcarea unei norme juridice atrage consecinţe negative pentru 

autorul încălcării. O astfel de consecinţă este diferită de la ramură la ramură. În dreptul civil 

sanţiunea urmăreşte readucerea părţilor la poziţia iniţială. 

 

9.1. Delimitarea dreptului civil de dreptul muncii 
Deşi ambele ramuri reglementează raporturi patrimoniale între ele există anumite deosebiri: 

--- a. Subiectele raportului juridic de drept al muncii sînt angajaţii şi patronii. 

--- b. În dreptul civil poziţia juridică de egalitate se menţine tot timpul, în dreptul muncii 

aceasta subzistă doar în cea ce priveşte încheierea contractului. Odată încadrată în muncă părţile se 

află pe poziţii de subordonare. 

--- c. În dreptul muncii există pe lîngă răspunderea materială şi răspunderea disciplinară, în 

dreptul civil doar răspunderea materială cu cele două componente ale sale: răspunderea delictuală şi 

răspunderea contractuală. 

--- d. În dreptul muncii majoritatea normelor au caracter imperativ, spre deosebire de dreptul 

civil unde predomină normele dispozitive. 

 

9.2. Delimitarea dreptului civil de dreptul familiei 
Dreptul familiei reprezintă totalitatea normelor juridice ce reglementează raporturile 

personale şi patrimoniale ce izvorăsc din căsătorie, rudenie şi adopţie. Deşi ambele ramuri 

reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale între acestea există o serie de deosebiri: 

--- a. În dreptul civil majoritatea raporturilor reglementate sînt patrimoniale, pe cînd în 

dreptul familiei majuritatea raporturilor sînt nepatrimoniale. 

--- b. Sub aspectul calităţii părţilor, în dreptul familiei subiectelor de drept li se cer o anumită 

calitate – soţ, părinte, copil, adoptat, adoptator, în dreptul civil subiectelor nu li se cere o astfel de 

calitate. 

--- c. Din punct de vedere al felului normei, în dreptul familiei predomină normele 

imperative, în dreptul civil majoritatea normelor sînt dispozitive. 

--- d. Pentru ambele ramuri de drept este specifică metoda egalităţii juridice. 

 

9.3. Delimitarea dreptului civil de dreptul afacerilor (comercial). 

Dreptul afacerilor este acea ramură de drept care reglementează relaţiile sociale rezultate din 

exerciţiul actului de comerţ, precum şi cele rezultate din constituirea, funcţionarea şi încetarea 

societăţilor comerciale. Evidenţiem următoarele trăsături comune şi deosebiri ale acestora: 

--- a. Ambele ramuri reglementează raporturi patrimoniale şi nepatrimoniale. 

--- b. Părţile raportului juridic în ambele cazuri sînt pe poziţii de egalitate juridică. 

--- c. În dreptul afacerilor părţile comportă o anumită part.icularitate – sînt comercianţi. 

--- d. Răspunderea juridică în dreptul afacerilor este diferită de cea din dreptul civil. 

 

9.4. Delimitarea dreptului civil de dreptul procesual civil 
Dreptul procesual civil reglementează activitatea instanţelor judecîtoreşti şi a celorlalţi 

part.icipanţi la procesul civil precum şi relaţiile ce se nasc în cadrul activităţii de înfăptuire a justiţiei 
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în cauzele civile. Dreptul civil este dreptul material sau substanţial, iar dreptul procesual civil este 

dreptul formal, procesual. 

Dreptul procesual civil reprezintă  aspectul sancţionator al dreptului civil material căruia îi 

conferă eficacitate prin folosirea constrîngerii de stat, ori de cîte ori obligaţiile ivorîte în cadrul 

raporturilor juridice de drept civil nu sînt executate de bună voie. Între aceste două ramuri există o 

legătură de ordin funcţional. 

 

9.5. Delimitarea dreptului civil de dreptul funciar. 

Dreptul funciar reglementează relaţii sociale ce apar în urma administrării şi folosirii 

pămîntului precum şi în raporturi sociale ce iau naştere în legătură cu măsurile adoptate de stat prin 

folosirea raţională a tuturor terenurilor. Aceste două ramuri se deosebesc: 

--- a. Dreptul funciar conţine dispoziţii ce au un caracter imperativ. 

--- b. Subiectele în dreptul funciar se găsesc pe poziţii de subordonare. 

--- c. Temei pentru apariţia raporturilor funciare servesc actele administrative, iar în drept 

civil faptele juridice. 

 

9.6. Delimitarea de dreptul constituţional. 

Dreptul constituţional este ramura de drept care conţine norme fundamentale pentru existenţa 

şi dăinuirea statului de drept din care se inspiră celelalte ramuri de drept, inclusiv dreptul civil. Între 

dreptul civil şi dreptul constituţional există deosebiri dar şi asemînări sub mai multe planuri: 

---a. Constituţia conţine norme care consacră principii ale dreptului civil cum ar fi, de ex. 

principiul egalităţii în faţa legii. 

--- b. Principalele drepturi şi libertăţi sînt consacrate de legea fundamentală. 

--- c. Subiectele raportului de drept constituţional de regulă se află pe poziţii de subordonare 

juridică, în dreptul civil părţile se află pe poziţii de egalitate. 

--- d. Majoritatea raporturilor de drept constituţional sînt nepatrimoniale, spre deosebire de 

cel civil unde sînt patrimoniale. 

--- e. Normele de drept constituţional cer subiectelor sale o calitate specială – organ de stat 

ori cetăţean, în dreptul civil doar simpla calitatea de persoană fizică sau juridică. 

--- f. Normele dreptului constituţional sînt imperative. 

---g. Dreptul constituţional cunoaşte sancţiuni specifice, cum ar fi suspendarea din funcţie ce 

nu presupune un proces. 

 

9.7. Delimitarea dreptului civil de dreptul internaţional. 

Dreptul internaţional privat reglementează relaţii de familie, de muncă, etc., în măsura în 

care există un element de extranietate. Elementele străine determină ca aceste raporturi juridice să 

fie privite sub aspectul lor internaţional. Normele dreptului internaţional privat determină dreptul 

naţional aplicabil. Metoda de reglementare este cea de indicare a legii aplicabile. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 3. IZVOARELE DE DREPT CIVIL 
 

1.  Noţiunea de izvor de drept civil 

Noţiunea de izvor de drept poate fi exprimată în două sensuri – formal şi material. 
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--- a. În sens formal izvorul de drept reprezintă forma de exprimare a regulilor de conduită generală, 

a normelor juridice şi care privesc comportarea persoanelor part.icipante la raporturile de drept civil. 

--- b. În sens material izvorul de drept civil reprezintă condiţiile materiale de existenţă care 

generează normele acestei ramuri de drept. 

Normele dreptului civil îmbracă forma de acte normative şi sînt denumite şi legi, în sensul larg al 

cuvântului. 

 

2. Specificul izvoarelor de drept civil 
Specificul izvoarelor de drept civil se exprimă prin caracteristicile esenţiale ale normei 

juridice ce reglementează relaţiile sociale civile. Ea constă în următoarele: 

--- a. Normele de drept civil fac part.e dintr-un număr infinit de acte normative. Sfera relaţiilor 

sociale reglementate de aceste norme este deosebit de cuprinzătoare. 

--- b. Acest număr infinit de acte normative este determinat de sfera deosebit de largă a relaţiilor 

sociale reglementate de aceste norme. 

--- c. izvoarele dreptului civil reglementează relaţii sociale a căror part.icipanţi îşi pot realiza 

interesele printr-o activitate autonomă. 

 

 3. Clasificarea izvoarelor de drept civil 

Totalitatea izvoarelor de drept civil constituie un sistem unitar în care se cuprinde o mare 

varietate de forme dispusă într-o anumită ordine şi ierarhie. Acesta se clasifică în funcţie de mai 

multe criterii: 

 

3.1. În funcţie de la organele care emană 

 În funcţie de acest criteriu vom deosebi legile şi actele normative subordonate legii. 

a). Legile sînt acte normative adoptate de cître organul legislativ al ţării şi care constituie 

expresia suveranităţii statului. Legea reprezintă o normă de conduită social generală, obligatorie sau 

permisivă, edictată de puteea suverană şi sancţionată prin forţa şi voinţa publică. Legea este 

principalul izvor de drept civil şi există sub forma a trei categorii: constituţională, organică, 

ordinară.  

--- Constituţională. Principala lege constituţională o reprezintă însăşi constituţia R. Moldova. 

Constituţia adoptată de autoritatea legislativă supremă, serveşte drept bază pentru constituirea 

tuturor ramurilor de drept, inclusiv a celei civile. Astfel pe lîngă drepturile şi îndatoririle 

fundamentale ale cetăţenilor, constituţia regşlementează în linii generale şi instituţile juridice 

fundamentale ale dreptului civil, de exemplu dreptul la proprietate - art.. 9; 46; 127; dreptul la libera 

circulaţie – art.. 27; dreptul la viaţa intimă, familială şi privată – art. 28; dreptul la 

inviolabilabilitatea domiciliului – art.. 29; dreptul la secetul corespondenţei – art. 30. Deci în măsura 

în care constituţia reglementează sau prevede anumite instituţii care sînt preluate şi dezvoltate de 

legislaţia civilă, ea, în această măsură devine izvor de drept civil.  

Alte legi constituţionale, izvoare de drept civil, reprezintă potrivit art.. 72 din constituţie, - legile de 

revizuire a constituţiei. 

--- Organice. Legile organice sînt acele care reglementează relaţii sociale ce privesc 

organizarea şi funcţionarea unor anumite organe de stat, cum ar fi cea a instanţelor judecîtoreşti, 

ministerelor etc. Din punct de vedre a dreptului civil prin legi organice a fost regelemtat regimul 

juridic al proprietăţii adoptat de parlament la 22 ianuarie 1991 şi pus în aplicare la 1 februarie 

acelaşi an. Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprindere – o altă lege organică adoptată la 3 

ianuarie 1992 şi pus în aplicare la 4 aprilie 1992 care prevede formele juridice de organizare a 

activităţii agenţilor economici.  
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--- Ordinare. Ordinare sînt toate celelalte legi adoptate de parlament şi promulgate de 

preşedintele ţării. Un loc apart.e printre legile ordinare îl ocupă c. civ. C. civ este o lege amplă, 

complexă, sistematizată, fiind considerată principalul izvor dedrept civil, fără a exclede existenţa 

altor leg care reglementează raporturi de drept civil. 

O categorie apart.e de lege ordinară o reprezintă ordonanţele guvernului cu dreptul de a adopta astfel 

de acte normative guvernul a fost investit odată cu modificarea şi completarea constituţiei. Conform 

art. 102 din Constituţie, guvernul adoptă hotătîri, ordonanţe şi dispoziţii. Guvernul va putea emite 

ordonanţe doar dacă parlamentul adoptă o lege specială de abilitare a guvernului cu dreptul de a 

emite ordonanţe în domenii care n fac obiectul legilor organice. Modalităţile de emitere a 

ordonanţelor, termenul de acţiune a acestora, posibilitatea de abrogare, suspenare şi modificare sînt 

stbilite în art.. 106/2 din constituţie.  

b) Actele normative subordonate legii. Potrivit art.. 3 alin. 2 din C. civ. actele normative 

subordonate legii se aplică la reglementarea raporturilor civile doar în cazul în care sînt emise în 

temeiul legii şi nu contravin ei. În caz contrar, ele nu au putere juridică şi nu pot fi aplicate la 

reglementarea raporturilor juridice civile. Din această categorie fac part.e Decretele Preşedintelui R. 

Moldova, hotătîrile şi dispoziţiile guvernului, actele cu caracter normativ ale autorităţilor publice 

centrale şi locale.  

--- Decretele preşedintelui R. Moldova sînt izvoare pentru ramura dreptului civil în măsura 

în care ele cuprind dispoziţii de drept civil cu caracter normativ. Din dispoziţiile constituţiei, art.. 

77-95 se desprinde ideea că rare vor fi situaţiile cînd preşedintele Moldovei va emite decrete. 

--- Hotătîrile şi dispoziţiile guvernului. Aceste acte se emit pentru organizarea şi aplicarea 

legilor de cître guvern. În această ordine de idei poate fi enumerat hotărârea nr. 500, din 10 

septembrie 1991, prin care se reglementează modul de fondare de desfăşurare şi încetare a 

activităţilor întreprinderii . 

odată cu intrarea în vigoare a C. civ. o mare part.e din aceste dispoziţii au căzut în desuietudine.  

--- Actele cu caracter normativ ale autorităţilor publice centrale şi locale. Acestea pot 

constitui izvoare formale de drept civil în măsura în care conţin reguli de conduită din acest 

domeniu. Este vorba de ordine ale  miniştrişlor, instrucţiuni, regulamente, hotătîri ale consiliilor 

locale, ordine şi dispoziţii ale primarilor. 

 

3.2. În funcţie de conţinutul şi întinderea domeniului lor de reglementare.  
În funcţie de acest criteriu vom distinge norme generale şi norme speciale. 

a.) Norme generale sînt acele norme a căror sfera raporturilor juridice pe care le 

reglementează este una vastă. În codul civil normele generale sînt cuprinse în Cart.ea întîi, Dispoziţii 

generale. Aceste norme fac part.e din categoria normelor de drept comun. Un alt exemplu este cel 

amintit mai sus şi anume legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi care reglementează modul 

de fondare, de desfăşurare şi încetare a activităţii agenţilor economici.  

b.) Norme speciale sînt acele norme ce se aplică doar unei categorii determinate de relaţii 

juridice civile. De exemplu, dispoziţiile din legea civilă cu privire la contracte, cele din materia 

obligaţiilor. De asemenea, sînt legi civile cu privire la societăţile pe acţiuni din 1997
1
, legi cu privire 

la întreprinderile de stat din 1994
2
, regulamentul societăţilor comerciale din 1991 etc.  

În legătură cu această clasificare trebue să facem două precizări:  

--- norma specială derogă de la norma generală,  

--- norma generală nu derogă de la norma specială.  

 

                                                           
1
 Legea cu privire la societățile pe acțiuni 1134-XIII, din 02.04.97, publicată în Monitorul Oficial 1997/38-39, 

republicată în 03.10.06, republicată în 2008 nr. 1-4. 
2
 Legea 146-XIII din 16.06.94, publicată în Moniotorul Oficial nr. 2din 1994. 
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3.3. În funcţie de criteriul forţei obligatorii.  

În funcţie de acest criteriu, actele normative se clasifică în imperative şi dispozitive. 

a.) Normele imperative sînt acele norme juridice care impun part.icipanţilor la raportul 

juridic o anumită conduită de la care nu se pot abate. În dreptul civil numărul unor astfel de norme 

este redus, cu toate acestea ele există. De exemplu, dispoziţiile privitoare la termenele de prescripţie 

extinctivă. 

Normele imperative se subîmpart. în:  

--- onerative, sînt acele norme juridice ce impun subiectelor de drept civil o anumită 

conduită.  

--- prohibitive, sînt acele norme juridice care interzic cu desăvîrşire anumite acte sau fapte 

juridice.  

b. Normele dispozitive sînt acele norme de la care părţile pot deroga prin voinţa lor, dar care 

devin obligatorii dacă părţile nu au derogat de la ele. La rîndul lor normele dispozitive sînt: 

--- permisive, sînt acele norme care îngăduie subiectelor de drept să încheie un act juridic ori 

să săvîrşească un fapt juridic dacă acestea doresc.  

--- supletive, sînt acele norme juridice care suplinesc voinţa părţilor aplicîndu-se în mod 

obligatoriu în raporturile dintre ele numai dacă ele însele nu au stabilit prin acordul lor de voinţă un 

alt mod de reglementare a acestor raporturi.  

 

 4.  Izvoarele nescrise ale dreptului civil 

O categorie apart.e de izvor de drept civil o constituie uzanţele sau cutuma. Pentru prima 

dată, noul cod civil, în art.. 4, recunosc uzanţei o astfel de calitate. Potrivit acestui art.icol: „uzanţa 

reprezintă o normă de conduită care, deşi neconsfiinţită de legislaţie, este general recunoscută şi 

aplicată pe parcursul unei perioade îndelungateîntr-un anumit domeniu al raporturilor civile”. Deci 

uzanţa reprezintă o normă de conduită, nescrisă, care emană direct de la popor. Ea este generală, în 

sensul că ea priveşte toate relaţiile sociale care face obiectul conţinutului ei; este permanentă în 

sensul că ea se va aplica ori de cîte ori vom fi în prezenţa unor relaţii sociale ce reclamă aplicarea ei; 

şi obligatorie în sensul că autoritatea publică, instanţele judecîtoreşti va trebui să o aplice din 

moment ce, sau ori de cîte ori, ea va fi reclamată. 

Formarea uzanţei a presupus un proces îndelungat constînd în aplicarea repetată şi constantă, 

pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, în virtutea unor deprinderi, a unor reguli de 

conduită, exprimînd voinţa unei colectivităţi şi care o consderă obligatorie, garantată la nevoie prin 

forţa publică de constrângere. 

Prin urmare pentru a fi în prezenţa unei uzanţe este necesar să îndeplinească două condiţii: 

--- O condiţie obiectivă constînd într-o practică îndelungată şi constantă. 

--- O condiţie subiectivă constînd în recunoaşterea de cître colectivitatea a obligativităţii unei 

astfel de norme. 

Totuşi uzanţele nu vor putea fi aplicate ori de cîte ori o relaţie socială o reclamă. Pentru acest 

final este necesar ca ea să nu contravină legii. Astfel spus dacă legea prevede o altă reglementare 

pentru relaţia socială dată, uzanţa, va rămîne fără forţă juridică. Aceasta reese din dispoziţiile art.. 4 

C. civ. care prevede că: “uzanţa se aplică numai dacă nu contravine legii, ordinii publice şi bunelor 

moravuri”. 

Spre deosebire de drept civil, în dreptul afacerilor, uzanţele au fost recunoscute izvoare de 

drept, cu ceva timp înnainte. Astfel, Legea 134/1994
3
 la art. 7, prevede că: ”la interpretarea 

contractului de vînzare a mărfurilor, se va ţine cont şi de uzanţele şi obiceiurile din operaţiunile de 

afaceri”. 

                                                           
3
 Legea vînzării de mărfuri nr. 134-XII/1994 din 03.06.94, publicată în Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 94-

XVII/1994. 
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5. Problemele privind alte izvoare de drept civil 

Se pune problema de a şti în ce măsură regulile de conveţuire socială, practica 

judecîtorească, doctrinade specialitate sînt sau nu izvoare ale dreptului civil. 

a.) Regulile de conveţuire socială. Nu de puţine ori normele de drept civil fac referire la 

regulile de conveţuire socială. Prin prisma acestei stări s-ar părea că acestea ar putea constitui izvor 

de drept. Unele precizări se impune: 

--- Faptul că normele juridice civile fac referire la regulile de conveţuire socială nu înseamnă 

că toate aceste reguli sînt incorporate în legislaţia civilă. Aceste reguli privesc doar anumite relaţii 

sociale, care sînt transformate în raporturi juridice doar prin reglementarea lor prin norme juridice. 

În lipsa unei norme juridice aceste relaţii sociale nu ar mai fi garantate prin forţa de constrângere a 

statului ci va atrage doar sancţiuni specifice regulilor morale - oprobiul public. 

--- Regulile de conveţuire socială vin doar să completeze, să întregească norma juridică 

civilă, precizînd limitele conduitei titularului dreptului subiectiv. Deci, acestea vor face part.e 

integrantă din dispoziţia normei juridice. 

--- O a treia precizare este că în caz de nerespectare a acestor reguli de conduită, sancţiunea 

specifică va fi cea prevăzută în norma de drept civil, şi nu cea reclamată de aceste reguli. 

În concluzie, normele de conveţuire socială, în măsura în care actele normative fac trimitere 

la ele nu constituie izvor de drept civil distinct de aceste acte normative. 

 b.) Practica judecîtorească. Reprezintă totalitatea soluţiilor date de instanţele de judecată în 

cauzele rezolvate. Acestea au un rol incontestabil şi deosebit de important în viaţa juridică. Cu toată 

aestea, practica judecîtorească, nu poate fi considerată izvor al dreptului civil. Instanţele 

judecîtoreşti sînt organe de aplicare şi nu de creare a dreptului. Practica judecîtorească poate 

pronunţa soluţii care se impun prin puterea lor de convingere, dar aceasta nu le ridică la rang de 

izvor al dreptului civil. Ele prezintă utilitate în interpretarea şi aplicarea corectă a normelor cuprinse 

în actele normative, cît şi în perfecţionarea legislaţiei civile. 

c. Doctrina de specialitate. Doctrina, cu toată incontestabila sa valoare ştiinţifică, nu 

constituie un izvor de drept, dar caracterul argumentat şi convingător al soluţiilor propuse pot să le 

impună ca recomandări practicii judiciare în rezolvarea într-un anumit mod a unei cauze, ori pot 

prezenta propuneri “de lege ferenda” însuşite de legiuitor şi transpuse în noile acte normative. 

 

6. Structura normei juridice 

Deşi norma juridic, în corelaţie, este strîns legată de relaţiile sociale, în structura sa, ea nu 

este identică cu structura reală a acestor relaţii. Din realitatea relaţiei sociale doar anumite elemente 

sînt prezentate şi transformate în părţi componente ale elementelor normei juridice. 

Structura normei juridice civile poate fi stabilită pornindu-se de la structura normei juridice 

în general. Ea cuprinde trei elemente. 

a) Starea de fapt sau ipoteza în norma de drept civil exprimă totalitatea fenomelor 

determinate în prezenţa cărora norma juridică stabileşte o anumită conduită. Starea de fapt este în 

esenţă o relaţie socială determinată în mod abstract. În dreptul civil sfera stării de fapt este deosebit 

de vastă înglobînd relaţii sociale imposibil de inventariat.  

b) Dispoziţia se referă la conduita propriu zisă pe care trebuie să o urmeze cei cărora li se 

adresează. Este vorba de o regulă privitoare la atitudinea umană ce trebuie dovedită şi care, în cazul 

realizării stării de fapt, se determină norma juridică. Problema centrală a dispoziţiei este atitudinea 

umană, care poate consta într-o acţiune sau inacţiune, adica poate fi pozitivă sau negativă, de 

exemplu într-un contract de vînzare-cumpărare părţile sînt obligate prin norma juridică la o atitudine 

pozitivă.  
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Caracteristica esenţială a normei juridice civile constă în aceea că ea nu este prohibitivă ci 

permisivă, părţile îşi pot valorifica singure prin activitatea lor interesele proprii. 

c) Consecinţa juridică reprezintă cel de-al treilea element al normei juridice civile. Întîlnim 

două categorii de consecinţe: 

--- Consecinţa juridică prevăzută în norma de drept civil pentru ipoteza realizării celor 

prevăzute în dispoziţie, pe care o numim efectul juridic. 

--- Consecinţa juridică care este stabilită în norma de drept civil pentru ipoteza realizării 

necorespunzătoare, nereglamentare a acelei prescrieri, pe care o numim sancţiune. 

 

 7. Acțiunea legii civile 

Normele juridice civile acţonează în timp, în spaţiu şi asupra anumitor persoane. Prin acţiunea legii 

civile înţelegem transpunerea în practică, asupra unor raporturi juridice concrete, a regulilor 

cuprinse în norma juridică civilă. În privinţa aplicării legii civile distingem următoarele trei ipoteze. 

--- Acțiunea legii civile în timp. 

--- Acțiunea legii civile în spaţiu. 

--- Acţiunea legii civile asupra persoanelor. 

 

 7.1. Acțiunea legii civile în timp 

Examinarea aplicării legii civile în timp necesită analiza următoarelor aspecte: momentul în 

care începe să acţioneze legea; durata producerii a efectelor juridice; încetarea acţiunii legii civile. 

 

 7.1.1. Momentul în care începe să acţioneze legea civilă 
Legea civilă începe să acţioneze din momentul intrării ei în vigoare. Legea civilă intră în 

vigoare, ca regulă generală, de la data publicării ei în Monitorul Oficial sau într-o altă publicaţie 

oficială. Deci, este momentul la care este adusă la cunoştinţă publicului larg astfel ca nimeni să nu 

poată invoca în apărare sa, faţă de răspunderea ce-i incumbă, necunoaşterea legii, în afară de cazul 

în care legea civilă ar cuprinde o dată certă a intrării lui în vigoare ori ar indica o anumită perioadă 

sau interval de timp.  

Potrivit legii 173 din 1994 care reglementează modul de publicare şi intrare a actelor 

oficiale, actele normative civile urmează a fi publicate în Monitorul Oficial în termen de 10 zile de 

la data adoptării, art.. 1 din lege. Publicarea legii civile în M. Of., este o condiţie esenţială, imuabilă 

şi generală.  

Este esenţială, deoarece fără această formalitate legea nu va putea fi adusă la cunoştinţa 

celor interesaţi în a-şi produce efectele juridice.  

Este imuabilă deoarece nici o lege nu poate fi obligatorie şi executorie decît după publicarea 

ei în M. Of.  

Publicarea este generală întrucît priveşte toate legile de interes general.  

De reţinut este că de data intrării în vigoare este legată acţiunea prezumţiei de cunoaşterea a 

legii civile noi. Potrivit acestei prezumţii odată ce legea civilă este publicată, se consideră că ea este 

cunoscută de toate persoanele, nimeni neputînd invoca în apărarea sa, cu succes, necunoaşterea legii, 

pentru actele şi faptele cu conţinut juridic pe care le-a săvârşit. 

Deseori, însă, data publicării ei nu coincide cu data intrării în vigoare. Există situaţii, şi nu 

rare, cînd între data publicării legii şi cel al intrării în vigoare, trece o anumită perioadă de timp. În 

toate cazurile, data indicată în lege urmează a fi ulterioară datei publicării, deoarece o lege nu poate 

avea putere juridică, dacă ea nu este publicată. Art.. 76 din Constituţie dispune expres că: ” 

nepublicarea legii atrage inexistenţa acesteia”. De exemplu C. civ., a fost publicat la 22 iunie 2002 

în Monitorul Oficial şi intrat în vigoare la 12 iunie 2003. Măsura intrării în vigoare la o altă dată 
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decît cea a publicării ei se impune de cele mai dese ori în cazul unor legi de o importanţă majoră 

pentru întreaga societate. 

Regula intrării în vigoare la data publicării ei este guvernată de două principii: principiul 

neretroactivităţii legii civile noi; principiul aplicării imediate a legii civile noi. 

a.) Principiul neretroactivităţii legii civile noi exprimă regula juridică după care legea civilă 

se aplică numai situaţiilor ce se ivesc în practică de la data intrării în vigoare a legii, nu şi situaţiilor 

realizate anterior. Adica efectele juridice ale legii civile noi se va aplica actelor şi faptelor surprinse 

în curs de desfăşurare cît şi asupra acelor ce urmează să apară în viitor. Cu privire la acţiunea acestui 

principiu s-a spus, într-o exprimare plastică, că trecutul scapă legii civile noi. 

Acest principiu este prevăzutîn art.. 6 alin. 1 din C. civ., care dispune că: ” Legea civilă nu 

are caracter retroactiv. Ea nu modifică şi nici nu suprimă condiţiile de constituire a unei situaţii 

juridice constituite enterior, nici condiţiile de stingere a unei situaţii juridice stinse anterior”. 

Deasemenea legea nouă nu modifică şi nu desfiinţează efectele deja produse ale unei situaţii juridice 

stinse sau în curs de realizare. Legea civilă nouă nu guvernează situaţiile juridice care s-au realizat 

în întregime pînă la momentul intrării în vigoare. De exemplu, valabilitatea testamentului în anul 

2001 se va determina de prevederile C. civ. din 1964 şi nu de dispoziţiile C. civ., din anul 2002. În 

schimb legea civilă nouă va guverna efectele juridice ale actelor juridice care au început pînă la 

intrarea în vigoare a legii noi, dar continuie să existe şi după această dată. În acest sens art.. 6, alin. 

2, C. civ., prevede că: “legea nouă este aplicabilă situaţiilor juridice în curs de realizare la data 

intrării sale în vigoare”. De exemplu, în cazul contractului cu executare succesivă. Astfel, dacă 

condiţiile de încheiere şi producerea unor efecte ale acestora se realizează sub imperiul legii vechi, 

aceasta va fi cea care le va guverna, iar celelalte prestaţii succesive care cad sub imperiul legii noi va 

fi guvernată de cître aceasta din urmă. Din dispoziţiile art.. 6, alin. 1, 2, din C. civ., se impune 

următoarea concluzie: valabilitatea unui act juridic civi se va aprecia în funcţie de legea în vigoare 

la momentul încheierii lui, iar efectele pe care le produc aceste acte sînt reglementate de legea în 

vigoare la momentul producerii lor.  

Neretroactivitatea legii prezintă o prezumţie legală absolută ce nu poate fi înlăturată decît în 

mod exepţional de cître legiuitor. De la acest principiu există o excepţie:  

---- retroactivitatea legii civile noi. Potrivit acestei exepţii legea civilă nouă se va aplica şi 

situaţiilor juridice anterioare intrării ei în vigoare. O astfel de excepţie este posibilă numai dacă în 

legea nouă se prevede în mod expres că ea se va aplica şi unor fapte anterioare. Deci, retroactivitatea 

legii nu se prezumă. Ea trebuie să fie expresă. În materie civilă doctrina contemporană a dreptului 

admite două situaţii de retroactivitate. 

--- O primă situaţie vizează cazul cînd retroactivitatea este prevăzută în conţinutul legii 

civile noi. Deci în legea civilă nouă este necesar să fie prevăzute expres toate raporturile civile care 

au apărut pînă la intrarea ei în vigoare şi care sînt reglementate de ea. Aceasta însă nu va putea însă 

reglementa toate raporturile juridice prevăzute de legea veche ci doar o part.e din ele.  

--- O a două situaţie vizează retroactivitatea legilor interpretative, legi care explică sensul 

unor legi anterioare, producînd efecte de la data intrării în vigoare a legilor pe care le inerpretează şi 

cu care fac corp comun.  

b.) Principiul aplicării imediate a legii civile noi este cel de-al doilea principiu care 

guvernează materia momentului intrării în vigoare. El este consemnat în art.. 6 alin. 3 C. civ.,  care 

prevede că: “de la data intrării în vigoare a legii civile noi, efectele legii veci încetează …”. În 

esenţă acest principiu consacră faptul că legea nouă se va aplica tuturor raporturilor juridice civile 

care apar după intrarea în vigoare a legii civile noi. Acest principiu se justifică prin următoarele 

considerente: 

--- se prezumă că legea nouă reprezintă un progres tehnică juridic faţă de legea vieche. 

--- ea urmăreşte reunificare legislaţiei pe întreg teritoriul ţării. 
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Acest principiu comportă, şi el, o excepţie: 

--- supraveţuirea legii civile vechi (ultraactivitatea). Supraveţuirea sau ultraactivitatea legii 

civile vechi înseamnă aplicarea acesteia unor situaţii prevăzute în legea nouă, deşi ea a fost abrogată. 

Fiind vorba de o excepţie aceasta trebuie să fie expres prevăzută în legea nouă, dar ea poate fi 

dedusă şi pe cale de interpretare, avîndu-se în vedere finalitatea legii noi. Temeiul legal al acestei 

excepţii o constituie art.. 6, alin. 3, part.ea a doua din C. civ., unde, după ce prevede că, de la data 

întrării in vigoare a legii civile noi, efectele legii vechi încetează, stabileşte că: ” cu exepţia cazului 

în care legea nouă prevede altfel”. Prin urmare legea veche va supraveţui numai dacă legea nouă va 

prevede în mod expres acest efect. Ultraactivitatea legii vechi va fi una part.iculară şi nu una 

generală, ea se va aplica doar acelor raporturi juridice stabilite în mod expres şi limitativ de legea 

nouă. Care este explicaţia unei astfel de exepţii. De regulă, părţile contractante, atunci cînd intră 

într-o relaţie contractuală, au în vedere prevederile legislaţiei în acele momente. Astfel că, în cazul 

contractelor cu executare succesivă, părţile înţeleg că derularea contractului să se facă în aceleaşi 

condiţii în care a fost încheiat. Dacă în cazul executării contractului s-ar aplica legea nouă care 

modifică sau interzic aceste efecte ar însemna că, părţilor, să li se atribuie o altă voinţă. Din aceste 

considerente art.. 6, alin. 4, C. civ., prevede că: ” În cazul situaţiilor juridice contractuale în curs de 

realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura şi 

întinderea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, precum şi orice alte efecte contractuale ... ”.  

Deci potrivit acestei exepţii, în cazul contractelor cu executare succesivă, regula este, că 

legea veche va guverna efectele lui, cu excepţia cazului în care legea nouă nu prevede altfel. Totuşi, 

această regulă nu se va aplica, atunci, cînd supravieţuirea legii vechi nu va duce la amînarea unor 

dispoziţii imperative ale legii noi, sau atunci cînd legea nouă se referă la următoarele aspecte al 

executării contractului, şi anume modalităţile de exercitare a drepturilor şi  executare a obligaţiilor, 

celor de înstrăinare, transformare sau stingere a acestora. O astfel de exepţie de la excepţie este 

prevăzută în art.. 6, alin 4, C. civ.   

 

7.1.2. Durata producerii efectelor juridice  

Durata producerii efectelor juridice reprezintă un alt aspect ce necesită a fi analizat cu privire 

la acţiunea legii civile în timp. Durata producerii efectelor juridice reprezintă perioada de timp în 

care actul juridic civil se află în vigoare, producînd efecte juridice obligatorii, cuprinse între 

momentul intrării în vigoare şi cel al ieşirii din vigoare al actului juridic respectiv. 

De regulă această durată nu poate fi anticipată de legiuitor, decît cu mici excepţii. Este cazul 

legilor temporare în care se pot prevedea fie data certă a eşirii lor din vigoare fie durata acţiunii lor, 

de exemplu, la încetarea evenimentelor care au determinat apariţia sa. 

 

7.1.3. Încetarea efectelor juridice ale actului juridic normativ  
Efectele actului juridic normativ încetează în momentul în care el iese din vigoare. Deci, 

acţiunea efectelor juridice ale actului juridic normativ se va produce pentru viitor. De regulă, actul 

juridic normativ se elaborează pe o perioadă nedeterminată de timp, rămînînd în vigoare pînă la data 

desfiinţării ei printr-un nou act juridic. Modalităţile prin care actul juridic civil este desfiinţat sînt: 

abrogarea; căderea în desuetudine; ajungerea la termen.  

a.) Abrogarea reprezintă acel mod de încetarea a efectelor unui act normativ care se 

concretizează prin faptul aparției unui nou act normativ care desființează vechea reglementare. Prin 

adoptarea noului act normativ, viechea reglementare este scoasă din vigoare. După modul în care se 

prevede sau nu desfiinţarea actului anterior, abrogarea poate fi expresă sau tacită. 

--- Abrogarea expresă. Abrogarea este expresă cînd acest efect este înscris în dispozițiile 

noului act normativ. Abrogarea poate fi directă sau indirectă.  
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Abrogarea expresă directă reprezintă situaţia în care noul act normativ indică actul juridic 

sau unele norme cuprinse în acesta, care îşi încetează aplicabilitatea pentru viitor. De ex., art.. 2, din 

Legea cu pricvire la punerea în aplicare a codului civil 1125/2002
4
, care prevede că, la data intrării 

în vigoare a C. civ. a Rep. Moldova, va ieşi din vigoare C. civ., aprobat prin Legea R. S. S. 

Moldoveneşti cu privire la aprobarea C. civ. al R. S. S. Moldoveneşti din 26 decembrie 1964 cu 

toate modificarile şi completările ulterioare.  

Abrogarea expresă indirectă reprezintă situaţia în care noul act menţionează doar că orice 

act normativ anterior, prevederi ori dispoziţii contrare se abrogă fără a face o determinare certă a 

acestora. De exemplu, fosta hotărîre despre punere în aplicare a Legii cu privire la proprietate, 

prevedea că: ” pînă la aducerea legislaţiei Rep. Moldova la corespunderea cu legea cu privire la 

proprietate se vor aplica numai acele prevederi ale actelor legislative în vigoare care nu contravin 

acestei legi”.  

--- Abrogarea tacită sau implicită are loc atunci cînd noua lege nu menţionează legile sau 

dispoziţiile din legi pe care le desfiinţează, însă contradictorialitatea dintre cele două reglementări 

impune cu prioritate actul normativ nou.  

Sub aspectul întinderii efectelor abrogative ale noii reglementări faţă de vechiul act 

normativ, abrogarea poate fi totală, cînd se desfiinţează în întregime actul anterior, şi parţială cînd 

desfiinţarea vizează unele prevederi şi nu actul în totalitatea lui. Toate criteriile de abrogare indicate 

pot fi combinate între ele. 

În final trebuie de spus că, abrogarea va fi posibilă doar printr-un act normativ, avînd cel 

puţin forţa juridică egală cu actul desfiinţat. 

b.) Căderea în desuetudine. O formă mai rară de încetare a efectelor juridice ale actelor 

juridic normativ o reprezintă căderea în desuetudine. Această formă de desfiinţare apare ca urmare a 

schimbării condiţiilor social economice şi politice care nu mai fac aplcabile vechile norme, chiar 

dacă nu s-a dispus desfiinţarea acestora printr-un nou act normativ. De ex., dispoziţiile vechiuluil C. 

civ., (1964) cu privire la proprietatea gospodăriei de colhoz nu mai puteau fi aplicate în perioada 

1995-2003, deoarece în această perioadă nu mai existau gospodării colhoznice. 

c.) Desfiinţarea legii civile prin ajungerea la termen. Este cazul legilor temporare, cînd 

emiterea lor este dictată de o situaţie provizorie, de ex., stări excepţionale. Trebuie de spus că în 

materie civilă regula este că legea are putere juridică pe un termen nelimitat, dacă ea nu prevede 

altfel.  

  

7.2. Acțiunea legii civile în spațiu 

Prin acţiunea normelor juridice în spaţiu înţelegem determinarea limitelor teritoriale 

înăuntrul cărora se aplică regulile de conduită. În acest sens trebuie să distingem două ipoteze: 

aspectul intern sau naţional şi aspectul extern sau internaţional.  

 a.) Aspectul intern. Pornind de la principiul suveranităţii de stat şi a supremaţiei în 

interiorul statului, legile sînt obligatorii pentru acel teritoriu. În acest sens se poate vorbi de 

principiul teritorialităţii legii. Determinarea teritorială a legii se efectuiază în funcţie de competenţa 

organulu emitent.  

Astfel, actele normative ale organelor supreme sau centrale ale statului produc efecte juridice 

pe întreg teritoriul statului, iar actele organelor locale produc efecte numai în limitele unităţii 

administrativ teritoriale în care ele funcţionează.  

Aceasta nu exclude posibilitatea ca actele civile emise de un organ central să poată produce 

efecte limitate numai la o anumită zonă a statului, iar cele ale unui organ local numai pentru o 

porţiune teritorială din acea unitate. De ex., în situaţia producerii unor calamităţi naturale.  

                                                           
4
 Publicat în Monitorul Oficial a Rep. Moldova , 82-86/2002. 
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În caul statelor federale sau federative, actele organelor federale produc efecte asupra 

teritoriilor statelor membre federale, după care actele acetora din urmă au efecte limitate doar la 

interiorul statului component. 

 b) Sub aspect internaţional problema acţiunii legii civile în spaţiu se rezolvă potrivit cu 

principiul că legea civilă a unui stat se aplică asupra întregului său teritoriu cu excluderea legii civile 

ale altor state. Există două excepţii: 

--- Este cazul în care legea unui stat nu se aplică pe teritoriul statului respectiv în privinţa 

unor persoane străine şi bunurile acestora. Această excepţie există atunci cînd, de ex., legea civilă a 

ţării noastre nu se aplică pe teritoriul statului nostru, persoanelor care beneficiază de imunitate 

diplomatică, precum şi clădirilor care sînt folosite de reprezentanţii diplomatici. Tot astfel 

reprezentanţii consulari se bucură, în condiţii de reciprocitate, de unele privilegii. 

--- Este cazul cînd legea civilă a unui stat se aplică în anumite limite pe teritoriul unui alt 

stat (extrateritorialitatea). Această excepţie există atunci cînd legea civilă a unui stat îl urmăreşte pe 

cetăţeanul altui stat chiar şi atunci cînd el îşi are domiciliul sau reşedinţa în străinătate, pe teritoriul 

altui stat. Conform prevederilor art.. 1576, alin. 1, C. civ., legea aplicabilă raporturilor de drept civil 

cu element de extranietate se determină în baza tratatelor internaţionale la care Rep. Moldova este 

part.e, prezentului cod, altor legi ale Rep. Moldova şi cutumelor internaţionale recunoscute de Rep. 

Moldova. Normele conflictuale sînt cele privitoare la statutul persoanelor fizice, statutul persoanelor 

juridice, drepturile reale, drepturile personale nepatrimoniale, actul juridic, raporturilor de 

succesiune cu element de extranietate. Studierea acestor raporturi reglementate de normele 

conflictuale fac obiectul exclusiv al desciplinii dreptului internaţional privat.  

 

7.3.  Acțiunea legii civile asupra persoanelor 

Destinatarii oricăror norme juridice sînt oamenii. Subiectele ale raportului juridic sînt omenii 

priviţi în mod individual – persoană fizică, sau organizaţi în condiţiile legii – persoană juridică. 

Principiul care guvernează această materie este acela potrivit căruia legea civilă se aplică 

persoanelor fizice în mod egal indiferent de rasă, sex, naţionalitate. Este vorba de egalitatea 

subiectelor raporturilor juridice civile în faţa legii.  

Din punct de vedere al sferei subiectelor la care se aplică legea civilă se împart. în trei 

categorii: 

a.) Legea civilă cu vocaţie generală, adica acelea care se aplică atît persoanelor fizice cît şi 

persoanelor juridice. Cele mai multe acte juridice civile au vocaţie generală, principalul dintre ele 

fiind C. civ. 

b.) Legea civilă cu vocaţia aplicării numai persoanelor fizice. De ex., Codul familiei.  

c.) Legea civil cu vocaţia aplicării numai persoanelor juridice. De ex., Legea cu privire la 

societăţile pe acţiuni. 

Aşa cum am mai spus, legea, de regulă, se aplică tuturor persoanelor fizice şi juridice. Cu 

toate acestea există unele acte normtive care se aplică unei categorii determinate de persoane: este 

cazul normelor juridice civile care reglementează tutela, curatela, materia succesorală etc.  

 

8. Însămnătatea practicii judiciare și a doctrinei de specialitate în aplicarea uniformă a 

legislației civile 

Potrivit prevederilor art. 16, alin. 1, litera d, din Legea nr. 780/1996 plenul Curţii Supreme 

de Justiţie examinează rezultatele generalizării practicii judiciare şi adoptă hotătîri cu caracter 

explicativ. Vechiul cod de procedură civil (1964) prevedea la art. 13, că: ” Curtea Supremă de 

Justiţie emite hotătîri explicative în probleme de practică judiciar, care nu sînt obligatorii pentru 

instanţele judecîtoreşti la judecarea pricinelor”.  
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În acest sens se poate spune că hotătîrile plenare ale Curţii Supreme de Justiţie nu pot fi 

considerate izvoare de drept civil. Acestea joacă un rol important în aplicarea uniformă a legislaţiei 

civile, prin interpretarea şi aplicarea corectă a normelor de drept civil. Interpretarea dată de Plenara 

Curţii Supreme de Justiţie în hotătîrile sale nu sînt considerate interpretări oficiale, neputînd 

schimba sensul normei interpretate. Interpretarea oficială o poate face doar organul emitent.  

Un rol important în aplicarea uniformă a legislaţiei o are doctrina de specialitate. Doctrina de 

specialitate reprezintă totalitatea ideilor, principiilor şi tezelor fundamentale ale unui sistem de 

gîndire. Prin doctrină a dreptului civil se înţelege un ansamblu de concepţii, opinii exprimate de 

specialişti în donmeniul dreptului în diverse forme literare.  

În principiu doctrina dreptului civil apare odată cu primele reglementări ale relaţilor juridice 

civile, ea evoluînd concomitent cu aceasta. Nefiind un izvor de drept civil ea are un rol important în 

calificarea şi ordonarea concepţiilor şi controverselor existente în actele normative. Concepţiile 

doctrinale pot influenţa instanțele judecîtorești și legiuitorul, în elaborarea legilor.  

 

9. Interpretarea legii civile 

Normele juridice sînt reguli cu caracter general, însă ele se aplică unor cazuri concrete ivite 

în viaţa cotidiană. În procesul de concretizare a conţinutului normelor la un caz dat se pot ridica mai 

multe probleme deoarece:  

--- Legea, oricît de tipică şi abstractă ar fi, nu poate să prevadă toate situaţiile posibile în care 

îşi va găsi aplicabilitatea, ca de ex., în cazul în care legiuitorul folosește noțiunea de: ” din motive 

temeinice”, art.. 359 alin 2 C. civil. 

--- Legea folosind unele noţiuni sau expresii le conferă în funcţie de necesităţile 

reglementării un alt înţeles decît în vorbirea curentă. Astfel, de ex., a da, în limbaj comun, înseamnă 

a preda, a remite un lucru, pe cînd în limbaj juridic reprezintă acea obligaţie a debitorului care 

constă în constituirea sau transmiterea dreptului de proprietate sau a unui alt drept real. 

--- Există posibilitatea ca între textele legale civile ale aceluiaşi act normativ sau din acte 

diferite să se ivească unele neconcordanţe sau chiar contradicţii aparente care să blocheze procesul 

de aplicare a legii civile, trebuind lămuriltă în prealabil discordanţa ivită pentru a debloca rezolvarea 

cazului dat.  

--- Avînd în vedere că între momentul adoptării legii civile şi pe durata aplicării ei pot apărea 

fapte sau împrejurări ce se cer a fi soluţionate, dar care nu au fost avute în vedere de legiuitor la data 

edictării actului civil, va trebui să se analizeze modul în care reglementarea juridică în vigoare este 

compatibilă cu împrejurarea nou realizată.  

--- Deasemenea, textele legale civile ridică şi problema legată de modul de redactare 

gramaticală, de succesiunea noţiunilor de text, de modul de întrebuinţare a semnelor de punctuaţie, 

de topica propoziţiei sau a frazei. 

Toate aceste aspecte, anterior enunţate, demonstrează necesitatea efectuării operaţiunilor de 

logică în cunoaşterea limbajului juridic, întrucît, nu întotdeauna aceasta poate reda, cu deplină 

exactitate, voinţa exprimată şi scopul urmărit de legiuitor.  

Astăzi, interpretarea juridică este mult facilitată, deoarece nu mai există reglementări de 

principiu şi generale cu privirea la problema interpretării. Diferitele legi, mai ales codurile, tratatele 

internaţionale, fac precizările de rigoare ale unor aspecte ce le poate ridica interpretarea în ramura de 

drept civil. 

 

9.1. Noţiunea, obiectul, scopul şi importanţa interpretării 

Interpretrea legii civile se defineşte ca operaţiune logico-juridico-raţională efectuată după 

anumite reguli şi cu anumite metode specifice dreptului, constînd în lămurirea, explicarea 
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conţinutului şi a sensului normelor de drept civil în scopul realizării şi aplicării legii prin încadrarea 

corectă a situaţiilor de fapt în prevederile reglementate.  

Codul civil nu cuprinde norme ce ar preciza regulile aplicabile interpretării normelor civile. 

O astfel de reglementare este cuprinsă în art. 42, alin. 1, din Legea 780/2001
5
 care prevede că: 

interpretarea actelor legislative reprezintă un sistem de operaţiuni logice prin care se explică sensul 

exact şi complet al dispoziţiilor normative.  

În ce priveşte obiectul interpretării aceasta se referă atît la analiza textului legal, cît şi cel al 

găsirii voinţei reale a legiuitorulu, chiar dacă nu este direct exprimată în text. În ce priveşte 

elementele normei interpretate, acestea constau în următoarele:  

a. Interpretarea ipotezei este necesară pentru a se vedea dacă sînt reunite condiţiile de 

aplicarea a legii civile pentru cazul dat.  

b. Interpretarea dispoziţiei se face pentru aprecierea conduitei avute de subiect faţă de norma 

juridică în sensul stabilirii acordului sau dezacordului existent între ipoteză şi dispoziţie.  

c. Interpretarea sancţiunei prescrise are în vedere felul acesteia şi limitele ei în cazul 

încălcării legii civile într-o situaţie dată.  

În ce priveşte scopul interpretării acesta constă în lămurirea exactă a înţelesului legii prin 

determinarea voinţei reale a legiuitorului în vederea aplicării corecte a legii civile. Interpretarea, ca 

operaţiune, nu este un scop în sine, ea avînd un rol intermediar ce serveşte unui scop final căruia i se 

subordonează, respectiv realizarea întocmai a legii civile.  

Educarea juridică corespunzătoare şi ridicarea nivelului de cunoaştere juridică constituie 

condiţii ce garantează o corectă interpretare şi realizare sau aplicare a dreptului, condiţii 

indispensabile pentru activitate juridică într-un stat de drept. 

 

9.2. Formele interpretării civile 
Prin formele sau felurile interpretării civile înţelegem modurile de manifestare ale acestuia 

determinate în principal de autorul care realizează operaţiunea respectivă precum şi forţa juridică cu 

care acesta se poate impune subiectelor de drept în persoana cărora este chemată a se produce acest 

efect. După subiectul care efectuiază interpretarea aceasta poate fi: interpretarea oficială şi 

interpretarea neoficială. 

a. Interpretarea oficială reprezintă forma de interpretare realizată de un organ sau autoritate 

de stat în limitele competenţei sale. Interpretarea oficială este la rîndul ei de 3 feluri: 

--- Interpretarea autentică are loc în cazul în care sensul legii civile este lămurit de organul 

emitent al legii. O astfel de interpretare are forţa juridică a legii pe care o interpretează. Art.. 42 alin. 

2 din legea 780/2001 dispune că interpretarea actelor legislative, în afară de constituţie, ţine de 

competenţa parlamentului. 

--- Interpretarea legală are loc în cazul în care o anumită autoritate este împuternicită să 

interpreteze actele legislative. Astfel de ex., potrivit art.. 43 alin. 1 din L. 780/2001 interpretarea 

oficială a Constituţiei şi a Legilor constituţionale ţine de competenţa exclusivă a Curţii 

Constituţionale. 

--- Interpretarea judecîtorească are loc în cazul în care ea este realizată de instanţa 

judecîtorească cu prilejul aplicării unei situaţii concrete pentru soluţionarea unui litigiu concret. 

Interpretarea judecîtorească are forţă obligatorie doar între părţile şi ceilalţi part.icipanţi la 

examinarea litigiului. 

b. Interpretarea neoficială este o formă a interpretării realizată în afară procesului de 

emitere şi aplicare a dreptului şi în consecinţă are caracter facultativ prin neobligativitatea efectelor 

sale. Din cadrul acestei interpretări face part.e  şi interpretarea doctrinară care este realizată în cadrul 

                                                           
5
 Legea cu privire la interpretarea actelor legislative, publicată în Monitorul Oficial al Rep. Moldova 36-38/2002. 
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studiilor consacrate instituţiilor juridice. Sugestiile, concluziile acestor interpretări se pot impune 

organelor de drept prin forţa argumentării ştiinţifice. 

 

9.3. Medodele de interpretare a legii civile 
Metodele de interpretare a legii civile reprezintă acele procedeie de examinare a textelor 

legale cu ajutorul cărora subiectul ce efectuiază interpretarea, caută să determine şi sensul exact al 

textului actului normativ.  

Se cunosc o varietate de procedeie de interpretare a legii civile, în care se includ următoarele 

forme de interpretări: gramaticală, sistematică, istorică, logică, literară şi reală, extinsivă şi 

restrictivă. Aceste forme de interpretări nu se exclud una pe alta ci se completează, nefiind exclusă 

posibilitatea ca prin utilizarea concomitentă a mai multor metode să se ajungă la soluţia juridică 

adecvată cazului dat. 

a.) Interpretarea gramaticală constă în analiza gramaticală a legii civile prin cercetarea 

înţelesului cuvintelor utilizate cu ajutorul analizei sintactice şi morfologice. Ea presupune, deci, o 

analiză a legăturilor dintre părţile de propoziţie sau dintre propoziţie. De exemplu art.. 24 din C. civ. 

Prevede. ” Persoana care în urma unei tulburări psihice … nu poate conştientiza sau dirija acţiunile 

sale poate fi declarată de cître instanţa de judecată ca incapabilă”. Deci, lipsirea persoanei de 

capacitatea de exerciţiu este posibilă atunci cînd ea nu înţelege însemnătatea actelor sau cînd nu le 

poate dirija.  

b.) Interpretarea sistematică constă în stabilirea înţelesului normei în funcţie de locul pe 

care îl ocupă în ansamblul reglementărilor, precum şi locul pe care îl ocupă în cadrul actului 

normativ din care face part.e. Această interpretare presupune determinarea următoarelor aspecte:  

--- locul ocupat de norma civilă în cadrul actului civil (art., secţiune, capitol, part.e, titlu) 

--- felul normei în cadrul actului civil, (regula sau excepţia).  

--- felul actului care cuprinde norma interpretată, (lege generală, sau specială).  

--- locul legii civile în sistemul actelor normative, legi, decrete, hotătîri ale guvernului. 

c.) Interpretarea istorică constă în stabilirea sensului legii civile în funcţie de cercetarea 

condiţiilor istorice concrete care au determinat adoptarea legii şi în strânsă legătură cu care se 

determină scopul urmărit de lege. De ex., potrivit art.. 74 din vechiul C. civ., litigiile dintre 

organizaţiile de stat, colhozuri şi alte organizaţii cooperatiste şi organizaţii obşteşti, termenul pentru 

a putea introduce o acţiune în justiţie era de un an de zile. În conformitate cu metoda istorică de 

interpretare, avînd în vedere că această categorie de persoane juridice nu mai există, acest termen 

urmează să se aplice altor persoane juridice care au fost înfiinţate în perioada anilor 1995-2003.  

d.) Interpretarea logică reprezintă un ansamblu de procedeie care se bazează pe analiza 

textului normativ prin aplicarea legilor logicii formale a raţionamentelor logice, inductive şi 

deductive. De ex., folosirea de cître codul civil a noţiunii de minor se va avea în vedere atît minorul 

pînă la 7 ani cît şi cei de la 7 la 14 ani şi de la 14 la 18 ani. În doctrina, cît şi în practica juridică, se 

reţin următoarele reguli de interpretare logică: 

--- Exepţia este de strictă interpretare şi aplicare, în sensul că nórmele ce le consacră îşi 

găsesc aplicaţia numai în ipoteza la care se referă, neputînd fi exstinse şi la alte situaţii. Domiciliul 

minorului pînă la 14 ani este la părinţii săi sau la acel dintre părinte la care locuieşte permanent. 

Deci, această dispoziţie nu se va aplica la minorului între 14 şi 18 ani, deoarece norma este de strictă 

interpretare. 

--- Unde legea nu distinge nici interpretul nu trebuie să distingă în procesul aplicării 

dreptului. Astfel unei formulări generale a textului legal trebuie să-i corespundă tot o formulare 

generală, interpretul neputînd introducere anumite distincţii. 

--- Legea civilă trebuie aplicată în sensul aplicării ei iar nu în sensul neaplicării, întrucît 

normele de drept se emit pentru a putea fi aplicate. 
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Dintre argumentele de interpretare logică identificăm: 

--- argumentul per a contrario. Potrivit acestui argument atunci cînd se afirmă ceva se 

neagă contrariul. De ex., potrivit art.. 1 alin. 2 C. civ: ” persoanele fizice sînt libere să stabilească pe 

bază de contract drepturile și obligațiile lor, orice alte condiții contractuale, dacă acestea nu 

contravin legii”. Utilizînd acest argument, părţile nu vor putea stabili prin contract drepturi şi asuma 

obligaţii dacă aceste contravin legii. Totuşi, valoarea practică a acestui argument este relativă, el 

trebue să fie analizat cu o oarecare circumspecţie, avînd în vedere că nu tot ce este interzis este 

permis totdeauna. 

--- argumentul a fortiori consă în faptul că se ajunje la extinderea aplicării a unei forme 

edictate pentu o anumită situaţie la un caz nereglementat expres, deoarece raţiunele care au stat la 

adoptarea acelei norme se regăsesc în cazul dat. Dreptul de proprietate se poate dobîndi prin 

uzucapiune. A fortiori se poate dobîndi prin uzucapiune şi dezmebrămintele dreptului de proprietate. 

Într-o exprimare plastică se poate spune ca dacă se poate mai mult atunci se poate şi mai puţin. 

--- argumentul de analogie are în vedere faptul că unde există aceleaşi raţiuni trebuie 

aplicată aceiaşi soluţie. Argumentul de analogie se foloseşte pentru rezolvarea lacunelor legii. Acest 

lucru se realizează şi prin analogia normelor de drept civil edictate pentru cazuri asemînătoare. De 

ex., art.. 270 C. civil interzicînd actele juridice cu privire la modificarea termenului de prescripţie 

exstinctivă, a modului de calcul sau renunţarea la dreptul de a invoca prescripţia, implicit interzice şi 

stabilirea lui pe cale convenţională sau unilaterală.  

--- argumentul ad absurdum sau reducerii la absurd invederează că numai o anumită soluţie 

este admisibilă raţională, soluţia contrară fiind o absurditate şi nu poate fi deci aceptată.  

e.) Interpretarea literală constă în metoda de stabilire a sensului regulii juridice aşa cum 

rezultă din formularea textului de lege. De ex., dacă din lege este prevăzut un anumit termen el nu 

poate fi interpretat decît literal, adica în sensul care este prevăzut direct de lege – nu va putea stabili 

un termen mai mare sau unul mai mic. 

f.) Interpretarea extinctivă intervine atunci cînd conţinutul normei este mai larg decît 

formularea ei textuală. Ea este cerută de formularea extinctivă a textului legal faţă de intenţia reală a 

legiuitorului pe care o conţine acel text. De ex., art.. 16 C. civ. prevede că: la cererea persoanelor 

interesate se admite apărarea onoarei şi demnităţii unei persoane fizice şi după moart.e acesteia. Prin 

exstensie şi reputaţia profisională a persoanei fizice va putea fi apărată după moart.ea ei. 

g.) Interpretarea restrictivă intervine atunci cînd conţinutul normei este mai restrîns de cît 

formularea ei textuală. Deci, aplicarea legii trebuie să fie mai restrînsă de cît apare în formularea sa. 

 

 

 

 

 

TEMA 4. RAPORTUL JURIDIC CIVIL 
 

 

 

Normele juridice, ca norme abstracte de conduită, sînt create în scopul respectării lor, în 

relaţiile dintre subiectele de drept. Imensa majoritate a acestor reguli îşi ating scopul prin conduita 

conformă a part.icipanţilor la raporturile sociale. Pentru ca raportul juridic să se formeze, să se 

modifice, ori să înceteze trebuie să intervină un fapt juridic declanşator a regulilor de drept. 
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Nu orice relaţie socială, ca urmare a intervenirii unui fapt poate deveni raport juridic. Pentru 

aceasta este nevoie de existenţa unei norme juridice care să o reglementeze. De exemplu, relaţiile de 

prietenie, ţin de domeniul moralei şi nu sînt reglementate de norme juridice. Natura raportului 

juridic depinde de natura relaţiilor sociale pe care norma juridică o reglementează. În funcţie de 

acest element, raporturile juridice de drept civil sînt: raporturi patrimoniale, ce izvorăsc din dreptul 

de proprietate, contracte, obligaţii şi nepatrimoniale legate de individualitatea persoanei a căror 

conţinut priveşte de dreptul la nume, la domiciliu etc.  

Aşadar raportul juridic civil se poate defini ca raport social patrimonial sau personal 

nepatrimonial reglementat de o normă de drept civil. Deci, raporturile juridice civile apar ca o 

concretizare, o realizare a normelor de drept civil, de unde rezultă că:  

--- Ele sînt relaţii sociale, adica relaţii dintre oameni; 

--- Relaţiile sociale respective sînt reglementate prin norme de drept civil. 

--- Relaţiile sociale, reglementate de normele de drept civil, se exprimă sub forma 

raporturilor de drept civil, care, fie au sau nu au conţinut economic, adica sînt raporturi juridice 

patrimoniale sau nepatrimoniale. 

--- Vom fi în prezenţa raporturilor juridice de drept civil numai în cazul în care părţile se 

găsesc pe poziţii juridice de egalitate.  

 

1. Caracterele juridice ale raportului juridic civil 

Caracterele juridice ale raportului juridic civil reprezintă ansamblul însuşirilor caracteristice 

ale acestora în conformitate cu care respectivele relaţii au un caracter social, voliţional şi ideologic.  

a) Caracterul social rezultă din faptul că raportul dedrept civil este, în primul rînd, o relaţie 

socială, o relaţie dintre oameni, atît privit individual, ca persoane fizice ori organizaţi în entităţi 

potrivit legii.  

b) caracter voliţional exprimă aceea că raportul juridic este întotdeauna rezultatul 

reglementării relaţiilor sociale prin lege, iar pe de altă part.e naşterea unor raporturi juridice civile 

presupune şi voinţa exprimată de cître part.icipanţii la aceste relaţii sociale. Deci, în primul rînd, 

raportul de  drept civil presupune existenţa normei juridice civile, a legii. În acest caz vorbim de 

caracter simplu voliţional. Există, însă, raporturi juridice civile pentru a căror naştere nu este 

suficientă voinţa statală exprimată prin lege, ci ea trebuie să fie dublată de voinţa part.icipanţilor la 

ele, situaţie cînd avem de a face cu două voinţe, cînd vorbim de caracterul dublu voliţional. 

c) Caracter ideologic. Înainte de a se forma raportul juridic, relaţia socială trece prin voinţa 

şi conştiinţa oamenilor. Aceasta se deosebeşte de raporturile materiale care se formează indiferent de 

voinţa oamenilor. 

d) Caracterul de egalitate a părţilor exprimă ideea că part.icipanţii la raportul juridic civil se 

găsesc pe poziţie juridică de egalitate, adică nici una dintre ele nu are mijloace proprii, directe
6
, de 

constrîngere pentru a o obliga pe cealaltă part.e la executare. 

 

2. Structura raportuluyi juridic civil 

Structural, raportul juridic civil cuprinde trei elemente: subiecte, obiect și conţinut. 

Subiectele (părţile) raportului juridic civil sînt persoane fizice şi juridice titulari de drepturi şi 

obligaţii civile. 

Obiectul raportului juridic civil constau în acţiunile sau inacţiunile la care sînt îndreptăţite 

părţile ori pe care aceştea trbuie să le respecte. 

Conţinutul raportului juridic civil reprezintă totalitatea drepturilor subiective şi a obligaţiilor 

corelative pe care le au părţile. 

                                                           
6
 În mod indirect, creditorul va putea să-l oblige pe debitor la executare, fără a apela la forța de constrîngere a statului, în 

situațiile cînd el va putea invoca dreptul de retenție sau excepția de neexecutare a contractului. 
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Pentru a fi în prezenţa unui raport juridic civil este necesar ca aceste trei elemente să fie 

întrunite cumulativ. 

 

3. Subiectele raportului juridic civil 

Prin părţi ale raportului juridic civil înţelegem acele persoane fizice sau juridice care sînt 

titulare ale unor drepturi subiective civile şi obligaţii corelative. Practic, omul, privit individual ca 

persoană fizică sau organizat într-o entitate în condiţiile legii, ca persoană juridică este subiect de 

drept civil din momentil apariţiei şi pînă în momentul încetării existenţei sale. 

 

3.1. Categorii de subiecte ale raportului juridic de drpt civil 

Există două mari categorii de subiecte ale raportului juridic civil şi anume: persoane fizice şi 

persoane juridice. 

a.) Persoana fizică este subiect individual de drept, adică omul privit ca titular de drepturi şi 

obligaţii civile. O difiniţie similară o întîlnim, în art.. 17 din C. civ. Din această categorie de subiecte 

de drept fac part.e diferite subcategorii de persoane: 

--- Minorii sub 14 ani lipsiţi de capacitate de exerciţiu. Deşi sînt lipsiţi de capacitate de 

exerciţiu, minorii de la 7 – 14 ani pot încheia anumite acte juridice de mică valoare, acte juridice 

gratuite doar în calitate de beneficiar al lor şi acte de conservare, art.. 22 C. civ. 

--- Minorii între 14-18 ani care sînt pesoane fizice cu capacitate de exerciţiu restînsă, care 

pot încheia o gamă mai mare de acte juridice – art.. 21 C. civ. 

--- Persoanele peste 18 ani şi femeia căsătorită care a dobîndit capacitate de exerciţiu prin 

căsătorie înnainte de termen. 

--- Persoanele fără cetăţînia Rep. Moldova (apatrizii). 

b.) Persoana juridică este acel subiect colectiv de drepturi care este organizat în condiţiile 

legiii fiind titular de drpturi şi obligaţii civile. 

Într-un raport de drept civil persoana care dobîndeşte drepturi se numeşte subiect activ, iar 

persoana căruia îi incumbă obligaţii se numeşte subiect pasiv. În raporturile obligaţionale subiectul 

activ poart.ă denumirea de creditor, iar subiectul pasiv de debitor. În raporturile juridice 

obligaţionale sinalagmatice fiecare part.e a raportului juridic civil poart.ă o dublă calitate atît de 

creditor cît şi de debitor. 

 

3.2. Determinarea subiectelor raportului juridic civil 
Prin determinarea part.icipanţilor la raporturile juridice civile înseamnă individualizarea 

părţilor care part.icipă la aceste raporturi juridice. În mod concret, această determinare se va face în 

funcţie de conţinutul raportului juridic civil, adică dacă acesta priveşte drepturi absolute sau relative. 

---În cazil drepturilor absolute întodeauna subiectul activ, titularul dreptului subiectiv este 

determinat, iar subiectul pasiv fiind format din totalitatea celorlalte subiecte de drept civil, este unul 

nedeterminat. 

--- În cazul în care raportul juridic civil are în conţinutul său drepturi subiective relative, atît 

subiectul activ (creditorul), cît şi subiectul pasiv (debitorul) sînt de la bun început determinaţi. 

 

3.3. Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil 
De obicei, un raport juridic civil, se stabileşte între o persoană ca subiect activ şi o altă 

persoană ca subiect pasiv, caz în care vorbim de un raport juridic civil pur și simplu. Deseori, un 

raport juridic se stabileşte între mai multe persoane, fie ca subiecţi activi sau ca subiecţi pasivi, cînd 

sîntem în prezenţa unui raport juridic complex, afecta de modalitate. 

De aci, în funcţie de situaţia concretă, distingem:  
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--- Pluralitate activă, cînd în cadrul unui raport juridic part.icipă mai multe persoane subiecţi 

activi;  

--- Pluralitate pasivă cînd sîntem în prezenţa mai multor subiecte pasive, şi; 

--- Pluralitate mixtă cînd atît de part.ea subiectului activ cît şi cea a subiectului pasiv 

part.icipă mai multe persoane. 

În dreptul civil întîlnim pluralitate de subiecte după cum urmează: 

a.) În raporturile juridice de proprietate de regulă avem un subiect activ, titularul dreptului 

de proprietate şi un subiect pasiv, compus din totalitatea celorlalte persoane. În acest caz avem o 

pluralitate pasivă. Însă, într-un raport de proprietate, putem avea şi o pluralitate activă, cînd bunul, 

obiectul dreptului de proprietate, aparţine mai multor persoane, cum este cazul proprietăţii comune 

pe cote părţi sau în devălmăşie. Această pluralitate activă va putea înceta oricînd prin part.aj sau 

împărţire pe cînd pluralitatea pasivă nu va putea înceta niciodată. Această situaţie este specifică 

drepturilor civile absolute. 

b.) În raporturile juridice obligaţionale care au în conţinutul lor drepturi de creanţă, 

pluralitatea poate fi activă, cînd avem mai mulţi creditori şi pasivă cînd avem mai mulţi debitori. 

În cazul raporturilor juridice obligaţionale regula este divizibilitatea atît activă cît şi pasivă. 

Aceasta înseamnă că în cazul pluralităţii active fiecare creditor poate pretinde de la debitor part.ea ce 

i se cuvine, iar în cazul pluralităţii pasive fiecare debitor este ţinut numai de part.ea sa din datoria 

comună. De la această regulă există două excepţii: 

--- Solidaritatea este o modalitate a obligaţiei în temeiul căruia fiecare creditor este 

îndreptăţit să ceară debitorului plata întregii creanţe, iar dacă sînt mai mulşi debitori, fiecare din ei 

este ţinut să execute întreaga datorie. Solidaritatea este de două feluri: 

--- solidaritea este activă cînd obligaţia are mai mulţi creditori, fiecare fiind îndreptăţiţi să 

pretindă plata integrală de la debitor, care este liberatorie faţă de celelalte subiecte active. 

--- soldaritatea este pasivă cînd raportul juridic are mai mulţi debitori. În acest caz între 

debitor se prezumă existenţa unui mandat tacit reciproc de reprezentare în virtutea căruia, orice act 

încheiat dintre codebitori în vederea stingerii sau micşorării obligaţiei va profita şi celorlalţi debitori. 

Această prezumţie operează şi în favoarea creditorului, în sensul că acţiunea introdusă împotriva 

unui debitor va duce la întreruperea prescripţiei şi faţă de ceilalţi codebitori. Solidaritatea pasivă 

pasivă poate rezulta din lege, convenţia părţilor sau testament şi încetează prin plata, moart.ea 

debitorului, prin remitere de solidaritate, ș. a.  

--- Indivizibilitatea este o altă excepţie de la regula divizibilităţii obligaţiilor. Potrivit 

acesteia fiecare dintre creditori este îndreptăţit şi fiecare dintre debitori este obligat la plata integrală 

a creanţei. Ea apare atunci cînd obiectul raportului juridic este indivizibil natural, în sensul că nu 

permite decît executarea în întregime, sau cînd părţile prin voinţa lor îl consideră indivizibil – 

indivizibilitate convenţională.  

La rîndul ei indivizibilitatea poate fi activă, cu pluralitate de creditori şi indivizibilitate 

pasivă, cu pluralitate de debitori . 

 

3.4. Schimbarea subiecţilor raportului juridic civil 
Pe parcursul existenţei raportului juridic civil subiectele, părţile se pot schimba în condiţiile 

legii. O astfel de schimbare este posibilă doar în cazul raporturilor juridice patrimoniale deoarece 

depturile neppatrimoniale sînt inalienabile. În cazul raporturilor juridice patrimoniale trebuie să 

facem distincţie între raportui care cuprind drepturi reale şi raporturi care cuprind drepturi de 

creanţă. 

a.) În cazul raporturilor juridice reale poate avea loc schimbarea subiectului activ. 

Subiectul pasiv, cuprinzînd toate celelalte persoane, nu vor pute fi schimbate. O astfel de schimbare 



33 
 

poate avea loc prin transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului unei alte persoane. Trebuie 

de precizat că o astfel de schimbare este posibilă doar în cazul bunurilor aflate în circuitul civil. 

b.) În cazul raporturilor juridice civile patrimoniale obligaţionale poate interveni o 

schimbare atît a subiectului activ cît şi a subiectului pasiv. Subiectul activ poate fi schimbat prin 

cesiune de creanţă, subrogaţia personală, novaţia prin schimbare de creditor. Schimbarea 

subiectului pasiv poate fi realizată prin preluarea datoriei, novaţia prin schimbare de debitor, 

delegaţia şi poprirea.  

 

3.5. Capacitatea subiectelor raportului juridic civil  
Pentru a avea calitatea de subiect a raportului juridic civil persoana fizică şi juridică trebuie 

să posede capacitate civilă. Capacitate civilă înseamnă aptitudinea generelă şi abstractă de a fi titular 

de drepturi şi obligaţii civile şi este recunoscută tuturor persoanelor. Capacitatea civilă se compune 

din două elemente structurale: capacitatea de folosinţă şi capacitate de exerciţiu. 

a.) Capacitatea de folosinţă este acea part.e a capacităţii civile care constă în aptitudinea 

generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii civile. Capacitatea de folosinţă diferă după cum 

este vorba de persoană fizică sau juridică.  

--- Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice începe odată cu naşterea acestuia, iar în unele 

cazuri şi înainte de această dată – drepturile succesorale ale copilului conceput dar născut viu sau 

drepturile la despăgubire ale copilului născut după decesul tatălui ca urmare a vătămării grave a 

integrității corporale sau a altei vătămări a sînătății, art.. 1419 alin. 1 lit. b, C. civ. Potrivit art.. 18 

din C. civ., ea este recunoscută tuturor persoanelor, indiferent de sex, origine, naţionaitate, religie 

etc. În acest s-a spus că capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice este generală şi egală pentru 

toţi. Ea nu va putea fi înlăturată ci doar limitată, adica restrânsă, în ceea ce priveşte aptitudinea de a 

avea anumite drepturi, dar numai în cazurile şi condiţiile stabilite de lege – art.. 23, C. civ. 

Deasemenea ea ete inalienabilă, persoanele fizice neputînd să o înlăture prin acte juridice, nici total, 

nici parţial. 

Capacitatea de folosinţă încetează odată cu constatarea morţii persoanei fizice sau prin 

declararea judecîtoreascî a morţii.  

--- Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se deosebeşte de cea a persoanei fizice prin 

acea că este una specială (şi nu una generală şi egală ca în cazul persoanei fizice), şi revine 

titularului de la data dobîndirii personalităţii juridice. Capacitatea de folosinţă depinde de scopul 

persoanei juridice. Astfel, din interpretarea art.. 60, alin 2 C. civ., capacitatea de folosinţă a 

persoanei juridice va fi similară celei persoane fizice numai dacă persoana juridică este cu scop 

lucrativ. Per a contrario capacitatea de folosinţă a persoanei juridice va fi una specială doar în cazul 

persoanei juridice cu scop nelucrativ. 

Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice începe în principiu în momentul înfiinţării ei şi 

durează pînă la încetarea existenţei sale.  

b.) Capacitatea de exerciţiu este acea part.e a capacităţii civile care constă în aptitudinea 

subiectului raportului juridic civil de aşi exercita dreptul subiectiv civil şi de aşi îndeplini obligaţiile 

civile corelative prin încheierea de acte juridice. 

--- Persoana fizică dobîndeşte capacitatea de exerciţiu deplină la împlinirea majoratului, 

adica la împlinirea vîrstei de 18 ani. Prin excepţie, minorul va putea dobîndi această stare juridică şi 

înaintea împlinirii acestei vîrste, dacă se căsătoreşte în condiţiile legii. Deasemenea vor dobîndi 

capacitatea deplină de exerciţiu anticipat dacă au împlinit vârsta de 16 ani şi: 

- lucrează în baza unui contract de muncă, sau;  

- dacă cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului practică activitatea de 

întreprinzător.  
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Atribuirea capacităţii de exerciţiu, în aceste două cazuri, cître minorul care a împlinit vârsta 

de 16 ani se numeşte emancipare. 

În afară de capacitatea de exerciţiu deplină, C. civ., cunoaşte următoarele categorii de 

capacităţi de exerciţiu.  

--- capacitatea de exerciţiu a minorului cu vîrsta între 14 şi 18 ani; 

--- capacitatea de exerciţiu a minorului cu vîrsta între 7 şi 14 ani. 

Ca şi în cazul capacităţii de folosinţă, capacităţii de exerciţiu nu i se pot aduce atingeri, decît 

în condiţiile prevăzute de lege şi nu poate forma obiect de renunţare din part.ea persoanei.  

--- În cazul persoanelor juridice  aceasta dobîndește capacitatea de exerciţiu, potrivit art.. 

61, C. civ., de la data constituirii ca persoană juridică, executîndu-şi drepturile şi obligaţiile prin 

administrator. Actele juridice efectuate de administrator, în limita împuternicirilor conferite, se 

consideră acte ale persoanei juridice.  

 

4.Obiectul raportului juridic civil.  

 

Obiectul raportului juridic civil, ca element al acestul raport, constă în acţiunile sau 

inacţiunile care trebuie săvîrşite sau de la care trebuie să se abţină subiectele acestui raport juridic. 

Adica, acesta constă în conduita la care este îndrituitr subiectul activ şi de care este ţinut subiectul 

pasiv.  

Obiectul şi conţinutul raportului juridic nu se confundă, fiind vorba de două elemente ale 

aceleaşi instituţii juridice. Între ele există totuşi o interdependenţă concretizată în următoarea: în 

cazul unui raport juridic complex conţinutul acestora va fi format dintr-o pluralitate de drepturi şi 

obligaţii civile subiective corelative, iar obiectul va fi format tot dintr-o multitudine de acţiuni şi 

inacţiuni la care părţile sînt îndrituite, respectiv de care sînt ţinute. De ex., într-un raport juridic de 

vînzare cumpărare, drepturile şi obligaţiile părţilor, constituie conţinutul acestuia, iar acţiunile 

cumpărătorului şi ale vînzătorului, îndreptate spre atingerea scopului, constituie obiectul raportului 

juridic civil. 

În ce privește clasificarea raporturilor juridice civile, aceasta se va face în principiu după 

criteriile de clasificare a drepturilor şi obligaţiile civile. Astfel distingem:  

--- raporturi juridice absolute sînt acele raporturi juridice stabilite între una sau mai multe 

persoane determinate ca subiecti activ şi toţi ceilalţi part.icipanţi la relaţiile sociale ca subiecţi pasiv 

nedeterminate. Sînt considerate  raporturi absolute toate raporturile care au în conţinutul lor drepturi 

reale. 

--- raporturi juridice reale sînt acele raporturi în care subiectul activ, determinat, titular de 

drepturi poate pretinde subiecttului pasiv, de asemenea determinat, o anumită conduită. Din această 

categorie fac part.e raporturile juridice obligaţionale, raporturi care sînt nelimitate. 

--- raporturi juridice patrimoniale sînt acele raporturi care au un conţinut patrimonial, 

evaluabil în bani. 

--- raporturi juridice nepatrimoniale sînt acele raporturi care nu au un conţinut economic. 

--- raporturi juridice de creanţă sînt acele raporturi în virtutea căruia subiectul activ 

determinat, denumit creditor, poate pretinde subiectului pasiv, tot determinat, denumit debitor, să 

dea, să facă sau a nu facă ceva. 

 

 

 

5. Conținutul raportului juridic 
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Conţinutul reprezintă un element structural al raportului juridic civil şi se exprimă prin 

drepturile subiective civile ale subiectului activ şi obligaţiile corelative ce incumbă subiectului 

pasiv. Drepturile civile subiective formează latura activă a conţinutului raportului juridic civil, iar 

obligaţiile civile alcîtuiesc latura pasivă a lui.  

Într-un raport juridic civil unilateral subiectul activ este titularul unor drepturi subiective iar 

subiectul pasiv titularul unor obligații civile. Atunci cînd într-un raport juridic civil fiecare subiect 

are atît drepturi cît şi obligaţii, cînd ambii sînt atît subiect activ cît şi subiect pasiv, vom fi în 

prezența unui raport juridic sinalagmatic. 

În cazul drepturilor subiective civile reale şi a celor nepatrimoniale, conţinutul raportului 

juridic este determinat de lege.  

În cazul raportului juridic civil de creanţă, conţinutul raportului juridic este determinat fie de 

lege fie de cître voința părților  

 

5.1. Drepturile subiective civile 

Dreptul subiectiv civil reprezintă acea posibilitate recunoscută de lege subiectului activ în 

virtutea căruia, acesta, poate avea o anumită conduită şi poate pretinde subiectului pasiv o anumită 

conduită, respectiv a da, a face sau a nu face ceva, care la nevoie poate fi adusă la îndeplinire prin 

forța de constrîngere a statului. 

 Din difiniţia rezultă următoarele elemente definitorii: 

--- posibilitatea legală a subiectului activ; 

--- el poate avea o anumită conduită; 

 --- poate pretinde o conduită corespunzătoare de la subiectul pasiv; 

 --- poate apela la forţa coercitivă a statului. 

Dreptul civil subiectiv nu se confundă cu efectiva punere în valoare a acestei posibilităţi. 

Dreptul respectiv nu este, deci, identic cu însăşi conduita persoanei. Un anumit drept subiectiv poate 

să existe fără ca titularul să-l exercite, exerciţiul dreptului subiectiv constînd în posibilitatea 

materializată. 

 Dreptul subiectiv ia naştere în temeul actului sau faptului juridic şi există prin simpla 

recunoaştere a posibilei conduite.  

 

5.1.1. Clasificarea drepturilor civile subiective.  

Drepturile civile subiective se clasifică după mai multe criterii:  

a.) În funcţie de opozabilitatea lor, drepturile civile subiective sînt absolute şi relative. 

--- Dreptul absolut este acel drept subiectiv în virtutea căruia titularul său poate avea o 

anumită conduită, iar tuturor celorlalte persoane revenindu-le obligaţie generală negativă de a nu 

face nimic de natură să îi aducă atingere. 

Sînt drepturi absolute, drepturile civile nepatrimoniale şi cele reale caracterizându-se prin 

următoarele: 

--- numai titularii lor sînt determinaţi, iar titularii obligaţiei corelative sînt nedeterminaţi, 

reprezentând toate celelalte persoane, în afara titularului; 

--- obligaţia corelativă a acestor drepturi are întotdeauna acelaşi conţinut, constînd în a nu 

face nimic de natură să împiedice pe titularul dreptului absolut să-şi exercite dreptul său;  

--- sînt opozabile tuturor – erga omnes – în sensul că toate persoanele sînt ţinute să respecte 

dreptul absolut al titularului. 

--- Dreptul relativ este acel drept subiectiv în virtutea căruia subiectul activ, determinat, are 

posibilitatea de a pretinde de la subiectul pasiv, deasemenea determinat să dea, să facă sau să nu facă 

ceva. 

Sînt drepturi relative drepturile de creanţă care se acracterizează prin următoarele: 
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--- atît subiectul activ cît şi cel pasiv sînt determinaţi; 

--- obligaţia corelativă a unui drept subiectiv relativ poate consta, după caz, în a da, a face 

sau nu face ceva; 

--- dreptul relativ este opozabil numai faţă de subiectele raportului juridic civil. 

b.) După natura conţinutului lor, drepturile subiective civile sînt patrimoniale şi 

nepatrimoniale. 

--- Drepturile patrimoniale sînt acele drepturi civile subiective care au un conţinut 

economic, evaluabil în bani. Ele sînt cesibile cître alte persoane prin acte juridice, precum şi prin 

moştenire legală.  

Sînt drepturi patrimoniale, drepturile reale şi de creanţă. 

Dreptul real este acel drept subiectiv patrimonial în virtutea căruia titularul său îşi poate 

exercita atributele asupra unui bun în mod direct şi nemijlocit, fără a fi necesară intervenţia unei alte 

persoane. Numărul drepturilor reale este expres şi limitativ prevăzut de lege. El conferă titularului 

său dreptul de urmărire şi de preferinţă. 

Distingem două feluri de raporturi reale: principale şi accesorii. 

--- drepturile reale principale au o existenţă de sinestătătoare, soart.a lor nedepinzând de 

existenţa vreun drept. Potrivit legislaţiei în vigoare drepturile reale principale sînt: dreptul de 

proprietate, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, dreptul de abitaţie, de superficie şi servitute. 

--- drepturile reale accesorii nu au o existenţă de sinestătătoare ele presupuînd prezenţa unor 

drepturi de creanţă a căror îndeplinire de cître debitor o garantează. Acestea sînt dreptul de gaj 

(garanţie reală mobiliară), dreptul de ipotecă (care este o garanţie reală imobiliară), privilegiile şi 

dreptul de retenţie. Această clasificare prezintă importanţă prin acea că drepturile reale accesorii 

depind de soart.a dreptului principal, accesorium sequitur principale.  

Dreptul de creanţă este acel drept subiectiv patrimonial în virtutea căruia subiectul activ 

determinat, denumit creditor, poate pretinde subiectului pasiv tot determinat, denumit debitor, să 

dea, să facă sau să nu facă ceva. Acest drept nu conferă titularului nici dreptul de urmărire, nici 

dreptul de preferință, ci doar un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului. 

--- Drepturile nepatrimoniale sînt acele drepturi subiective care nu au un conţinut economic 

evaluabil în bani. Drepturile nepatrimoniale pot fi exercitate numai personal nu şi prin reprezentare. 

 Distingem următoarele trei categorii de drepturi civile subiective nepatrimoniale. 

--- Drepturi nepatrimoniale care privesc existenţa şi integritatea fizică şi morală a 

persoanei, cum sînt: dreptul la viaţă şi sînătate, dreptul la integritate fizică, dreptul la libertate, 

dreptul la onoare şi cinste, dreptul la reputaţie, dreptul la secretul vieţii personale etc.,  

--- Drepturile care privesc elementele sau atribitele de identificare a persoanei, cum sînt 

dreptul la nume, la pseudonim, dreptul la domiciliu, la sediu, la stare civilă.  

--- Drepturile care privesc latura nepatrimonială a drepturilor de creaţie intelectuală, cum 

sînt: dreptul de autor, de inventator şi dreptul de inovator.  

c.) După corelaţia dintre ele drepturile subiective civile pot fi principale şi accesorii. 

--- Sînt principale drepturile subiective civile care au o existenţă de sinestătătoare, în sensul 

că naşterea, valabilitatea, modificarea şi stingerea lor nu sînt condiţionate de existenţa valabilă a 

unui alt drept. 

--- Sînt accesorii drepturile subiective care nu au o existenţă de sine stătătoare în sensul că 

ele fiinţează pe lîngă un alt drept, astfel încît naşterea, modificarea şi stingerea lor atîrnă de existenţa 

valabilă a dreptului principal. 

d.) După siguranţa oferită titularilor lor drepturile civile subiective sînt pure şi simple, 

afectate de modalităţi, eventuale şi viitoare.  

--- Pure şi simple sînt acele drepturi civile subiective care conferă o deplină siguranţă 

titularilor lor. Ele îşi produc efectele imediat după naşterea lor, în mod definitiv şi irevocabil. 
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--- Sînt afectate de modalităţi acele drepturi civile subiective a căror existenţă sau exerciţiu 

depinde de un eveniment viitor. Printre aceste eveniment putem identifica termenul, condiția, 

sarcina, pluralitatea de subiecte ș. a.  

--- Drepturile civile subiective eventuale sînt drepturi în germene întrucît lipseşte fie 

obiectul, fie subiectul, adica unul din componentele necesare existenţei sale. De exemplu dreptul la 

repararea unui prejudiciu ce s-ar produce în viitor.  

--- Drepturile civile subiective viitoare nu au nici un obiect şi nici subiect, şi nu se poate şti 

dacă obiectul dreptului va exesta în viitor sau dacă va exista persoana căreia să-i aparţină dreptul. De 

exemplu dreptul la o succesiune viitoare.  

 

5.1.2. Ocrotirea drepturilor civile subiective. 

Ocrotirea drepturilor subiective civile îşi are temeiul în principiul general al dreptului civil al 

ocrotirii intereselor legitime ale persoanei. Drepturile civile sînt în principiu respectate de bună voie, 

dar pentru ipoteza încălcării lor există reglementate mijloace de ocrotire juridică: acţiunea în justiţie, 

excepţia de procedură şi dreptul de a cere executarea silită.  

Mijlocul juridic de ocrotire a drepturilor subiective îl reprezintă, de regulă, acţiunea în 

justiţie. Întradevăr în cazul încălcării unui drept subiectiv civil titularul său poate chema în judecată 

civilă persoana responsabilă de încălcarea dreptului, iar instanţa de judecată competentă va trebui să 

dea o hotărâre. 

Însă dreptul subiectiv poate fi apărat și în afara justiție, prin invocarea excepției de 

neexecutare a contractului, dreptului de retenție și autoapărarea  

 

5.1.3. Exercitarea drepturilor subiective civile. 

Exercitarea drepturilor subiective civile constă în posibilitatea materializată, de cître titularul 

dreptului subiectiv civil, a conţinutului acestui drept. Ea este o activitate îndreptată spre realizarea 

satisfacerii intereselor oricărui titular în temeiul dreptului propriu. Unele precizări se impun:  

--- Drepturile pot fi exercitate potrivit scopului lor economic şi social; 

--- Dreptul civil subiectiv trebuie exercitat cu respectarea legilor şi a normelor moralei; 

--- Dreptul civil subiectiv trebuie executat cu bună-credinţă;  

--- Dreptul civil subiectiv trebuie executat în limitele sale meteriale şi juridice. De exemplu 

proprietarul unui teren nu poate exercitat dreptul său de proprietate decît în limitele materiale 

stabilite de întinderea proprietăţii sale, respectând hotarul sau linia vecinătăţii.  

 

5.2. Obligațiile civile 
Prin obligaţie civilă înţelegem îndatorirea subiectului pasiv de a avea o anumită conduită față 

de subiectul activ. Conduită care constă în a da, a face sau a nu face ceva şi care poate fi impusă la 

nevoie prin forţa coercitivă a statului. Obligaţia civilă poate fi folosită în trei sensuri: 

--- Obligaţia civilă în sensul de îndatorire a subiectului pasiv de a da, a face sau a nu face 

ceva, sens folosit şi în definiţia de mai sus. 

--- Oligaţia civilă în sens de raport obligaţional, adica un raport civil în care subiectul activ, 

creditorul, poate pretinde subiectului pasiv, debitorul, să dea, să facă sau să nu facă ceva.  

--- Obligaţie în sens de înscris constatator a unei creanţe. 

 

5.2.1. Clasificarea obligaţiilor civile. Obligaţiile civile se pot clasifica din mai multe puncte 

de vedere; în funcţie de obiectul lor, după opozabilitatea lor, în funcţie de sancţiunea aplicabilă. 

a.) În funcţie de obiectul lor distingem obligaţia de a da, a face şi a nu face; obligaţie 

pozităvă şi negativă, obligaţie de rezultat şi de diligenţă. 
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--- Obligaţia de a da este îndatorirea de a constitui sau de a transmite un drept real. De 

exemplu, obligaţia vânzătorului de a transmite dreptul de proprietate asupra lucrului vîndut în 

patrimoniul cumprătorului. 

--- Obligaţia de a face este îndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu ori de a 

preda un bun. De exemplu, obligaţia vânzătorului de a preda bunul vîndut cumpărătorului. 

--- Obligaţia de a nu face are un conţinut diferit în funcţie de cum ea este corelativă unui 

drept absolut sau unui drept relativ.  

În cazul în care este corelativă unui drept absolut, obligaţia de a nu face, înseamnă 

îndatorirea generală de a nu face nimic de natură a aduce atingere acelui drept absolut. 

 În cazul în care este corelativă unui drept relativ, obligaţia de a nu face, înseamnă, a nu face 

ceva ce ar fi putut face dacă debitorl nu s-ar fi obligat, în prealabil, la abţinere. De exemplu, 

obligaţia de a nu planta la o distanţă de mai mică de 3 metri de la gardul despărţitor, deși distanța 

legală este de 2 metri. 

--- Obligaţia pozitivă este acea obligaţie care constă în a da sau a face ceva; 

--- Obligaţia negativă este acea de a nu face ceva. 

--- Obligaţia de rezultat este acea care constă în îndatorirea debitorului de a obţine un 

rezultat determinat. De exemplu, obligaţia vînzătorului de a preda cumpărătorului bunul vîndut. 

--- Obligaţia de dililengă sau de mijloace este acea obligație care constă în îndatorirea 

debitorului de a depune toată stăruinţa pentru obţinerea unui anumit rezultat, fără a se obliga la 

însăşi obţinerea rezultatului. De exemplu, obligația medicului de-a vindeca pacientul de o anumită 

maladie.  

b.) După opozabilitatea lor  pot fi obligaţii obişnuite sau opozabile numai înte părţi; 

obligaţii opozabile şi terţilor (scriptae in rem); şi obligaţii reale (propter rem)  

--- Obligaţia obişnuită incumbă debitorului şi este opozabilă numai lui.  

--- Obligaţia opozabilă şi terţilor este acea obligație strîns legată de posesia unui bun, și care 

revine unei persoane care, deși nu a part.icipat la formarea temeiului juridic din care s-a născut, este 

totuși ținută să execute o astfel de obligație De exemplu, dacă un bun închiriat este vîndut, 

cumpărătorul este dator să respecte locaţiunea, dacă disfiinţarea locațiuniiei, ca urmare a vinderii 

bunului dat în locațiune, nu a fost stabilită în contractul de locațiune art.. 900 C. civ. 

--- Obligaţia reală revine potrivit legii, deţinătorului unui bun, în considerarea unei 

importanţe deosebite a unui astfel de bun pentru societate. De exemplu, deţinătorul unui bun din 

patrimoniul naţional are obligația de ai conserva substanța bunului. 

c.) După sancţiunea ce asigură respectarea obligaţiilor civile, avem obligaţii civile perfecte; 

şi obligaţii civile imperfecte. 

--- Este perfectă acea obligaţie civilă a cărui executare, este asigurată la nevoie, printr-o 

acţiune în justiţie, care obținînd un titlu executor va putea fi executată silit.  

--- Este imperfectă sau naturală acea obligaţie a cărei executare nu se poate obţine pe cale 

silită, dar, odată executată de bunăvoie de cître debitor, nu va potea fi cerută, cu sorţ de izbîndă, 

restituirea ei. 

 

6. Noțiunea și clasificarea izvoarelor raportului juriddic civil 

Prin izvor al raportului juridic civil înţelegem acel act juridic de care legea civilă leagă 

naşterea unui raport juridic civil. 

O relaţie socială va îmbrăca forma raportului juridic civil numai ca urmare a reglementării ei 

prin norme de drept civil. În acest caz vom fi în prezenţa unui raport juridic abstract. Pentru a fi în 

prezenţa unui raport juridic concret este necesar existenţa unor împrejurări concrete de care legea să 

lege anumite efecte juridice. Aceste împrejurări concrete sînt denumite fapte juridice. 
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Izvoarele raportului juridic civil se clasifică după legătura lor cu voinţa umană în acţiuni 

omeneşti şi fapte naturale, şi după sfera lor distingem fapte juridice în sens larg şi fapte juridice în 

sens restrâns. 

a.) Acţiuni omeneşti sînt fapte comisive ori omisive ale omului săvîrşite cu sau fără intenţia 

de a produce efecte juridice civile, efecte care constau în naşterea, modificarea sau stingerea unor 

raporturi juridice civile. Acţiunele omeneşti săvîrșite cu intenţia de a produce efecte juridice, în 

sensul creării, modificării sau stingerii de raporturi juridice, se numesc acte juridice civile. Acţiunile 

omeneşti săvîrșite fără intenţia de a produce efecte juridice, efecte care se produc, totuşi în puterea 

legii sînt fapte juridice civile. 

În funcţie de conformitatea sau contrarietatea lor cu legea, faptele juridice sînt licite sau 

ilicite.  

Faptele licite sînt acele fapte care, prin săvîrșirea lor, sînt conforme cu dispoziţiile normelor 

de drept civil. 

Faptele ilicite sînt acelea prin care se încalcă normele de drept civil, aducîndu-se atingere 

normelor de drept. 

b.) Faptele naturale sau evenimentele sînt acele îmrejurări care se produc independent de 

voinţa omului şi de care legea civilă leagă naşterea de raporturi juridice concrete. Sînt fapte juridice, 

naşterea unui om, moart.ea omului, cutremurile şi inundaţii, ş.a. 

c.) Fapte juridice lato sensu înţelegem atît acţiunile omeneşti săvîrșite cu sau fără intenţia 

de a produce efecte juridice, cît şi evenimentele sau faptele naturale. 

d.) Faptele juridice stricto sensu desemnează faptele omeneşti săvîrșite fără intenţia de a 

produce efecte juridice, efecte ce se produc totuşi, în puterea legii, precum şi faptele naturale sau 

evenimentele. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 5. OBIECTELE RAPORTULUI JURIDIC CIVIL 
 

 

 

În literatura de specialitate sînt utilizate mai multe noţiuni pentru a indentifica obiectul 

raportului juridic civil: obiect al dreptului civil, obiect de reglememntare al dreptului civil, care deşi 

sînt similare nu pot fi considerate identice. 

Nu pot fi identice nici obiectul raportului juridic civil şi bunurile care formează obiectul 

acţiunii sau inacţiunii. Bunurile formează un element exterior raportului în drept, ele constituind 

doar un obiect material al acestei acţiuni sau inacţiuni. Bunurile sînt numite şi obiect extern sau 

obiect derivat. 

Deşi majoritatea obiectelor derivate ale raportului juridic civil sînt bunurile, acestea nu sînt 

unice. Sînt de asemenea anumite valori personale nepatrimoniale ca imaginea, reputaţia, operele 

literare, art.istice, ştiinţifice, rezultate ale creaţii intelectuale, serviciile, care de asemenea fac part.e 

din obiectul raportului juridic. 

Potrivit art.. 285 alin. 1 C. civ. “bunuri sînt toate lucrurile susceptibile aproprierii 

individuale sau colective şi drepturile patrimoniale”. Din dispoziţiile menţionate reiese că din 

categoria bunurilor intră orice element al activului patrimonial al persoanei, atît lucrurile cît şi 

drepturile patrimoniale. După cum se poate vedea C.civ., face distincţie între bun şi lucru. În doctrin 
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de specialitate este susţinut[ ideea că prin lucru se înţelege tot ceea ce există în realitate şi este 

perceptibil prin simţuri, adica tot ce are o existenţă materială. Uzual, în știința juridică, lucrurile iau 

numele de bunuri, avîndu-se în vedere avantajele pe care acesta le procură omului. Pentru ca să 

devină un bun în sens juridic, un lucru, trebuie să întrunească următoarele condiţii:  

a.) Acel lucru să fie util pentru satisfacerea unor nevoi spirituale sau materiale ale omului. 

b.) Acel lucru să aibăo valoare economică, să fie exprimabil în bani  

c. ) Acel lucru să fie susceptibil de apropiere (însuşire) sub forma drepturilor patrimoniale.  

Numai în cazul în care lucrul îndeplineşte aceste trei condiţii putem fi în prezenţa unui bun 

în sensul dreptului civil. Unele lucruri nu pot fi considerate bunuri deoarece nu sînt susceptibile de 

apropiere, deşi, sînt utile şi au valoare economică. De ex., aerul, soarele, planetele etc. Totuşi, aceste 

condiţii trebuie privite în relativitatea lor în funcţie de perioada istorico-tehnico-ştiinţifică, deoarece 

din această perspectivă, în anumite cazuri, unele lucruri, nesusceptibile de aproiere astăzi, inutile, 

lipsite de valoare economică, în viitor vor putea fi susceptibile de apropiere, utile şi cu valoare 

economică. De ex., organele nevitale ale omului.  

 Pornind de la conţinutul art.. 285 C. civ., bunul va putea fi definit ca lucru cu valoare 

economică care este util şi necesar pentru satisfacerea cerinţelor materiale şi spirituale ale 

omului şi care sînt susceptibile de apropiere  sub forma drepturilor patrimoniale. 

 

1. Corelația bun – lucru - patrimoniu 

Noţiunea de lucruri şi cea de bunuri nu se suprapun în totalitate, aceasta deoarece există 

lucruri care nu întrunesc condiţiile bunurilor şi există bunuri care nu sînt lucruri . Astfel lucrurile vor 

putea fi considerate bunuri numai dacă întrunesc condiţiile enumerate în punctul de mai sus. Iar din 

categoria bunurilor fac part.e nu numai lucrurile ci şi alte drepturi patrimoniale (serviciile) cît şi 

drepturi personale nepatrimoniale (rezultate ale activităţii intelectuale). 

Prin lucruri înţelegem tot ce există în realitate, în lumea înconjurătoare, şi sînt percetibile 

prin simţurile noastre, precum ş ceea ce există în imaginaţia omului (pămîntul, aerul, lumina 

soarelui, înţelepciunea). 

Lucrul este deci, specia, iar bunul este genul. 

Lucrul are întotdeauna o existenţă materială fiind perceptibil simţurilor noastre, indiferent de 

starea lor fizică – solidă, lichidă, sau gazoasă.  

În ce priveşte patrimoniul, acesta reprezintă ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut 

economic aparţinînd unei persoane. Această noţiune nu se confundă cu elementele sale componente, 

adica cu drepturile şi obligaţiile care se găsesc în conţinutul său. Aceste drepturi şi obligaţii se referă 

şi la bunurile existente în patrimoniu. Deci, dacă patrimoniul ar reprezenta o sumă de bunuri, 

bunurile reprezintă o part.e din elementele componente ale patrimoniului. Deci, corelaţia bun 

patrimoniu am putea spune că este acea de la part.e la întreg. 

 

2. Importanța juridică a bunurilor 

Însuşirile fizice şi destinaţia economică a bunurilor prezintă o importanţă în dreptul civil, ele 

determinînd natura raporturilor ce se pot stabili între persoane cu privire la bunuri, regimul juridic al 

acestora, anumite part.icularităţi în reglementarea relaţiilor sociale patrimoniale, precum şi 

conţinutul drepturilor şi obligaţiilr pe care părţile le pot avea cu privire la ele. 

Astfel, dacă un bun face part.e din categoria bunurilor indivizibile, fiind datorat de mai mulţi 

debitori fiecare din aceştea va putea fi urmărit de cître creditor pentru tot întregul. 

Tot astfel, însuşirile bunurilor de a fi generice sau certe, fungibile sau nefungibile, 

consumptibile sau neconsumptibile, divizibile sau indivizibile, accesorii sau principale, influenţează 

şi determină, reglementarea relaţiilor sociale cu privire la bunuri 
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3. Interesul clasificării bunurilor 
Interesul clasificării bunurilor constă în faptul că utilizînd această clasificare poate fi înţeles 

mai bine natura şi efectele juridice pe care le comportă bunurile în cadrul raporturilor juridice 

stabilite între subiectele de drept. Distingerea diferitelor categorii de bunuri prezintă un interes 

deopotrivă teoretică şi practică. 

Sub aspect teoretic, clasificarea bunurilor prezintă interes pentru ştiinţa dreptului civil 

deoarece reprezintă mijlocul de adîncire a cercetării problemelor juridice legate de ele, ajută la 

evidenţierea asemînărilor şi deosebirilor la stabilirea unor corelaţii dintre diferite categorii de bunuri. 

Sub aspect practic, clasificarea bunurilor prezintă interes pentru practician, care-l ajută să 

facă o bună încadrarea a diverselor situaţii de fapt în cadrul normelor de drept civil şi prin aceasta la 

soluţionarea corectă a diferitelor probleme intervenite în legătură cu aplicarea dreptului civil.  

 

4.  Clasificarea bunurilor în publice și private 

Această clasificare se face în funcţie de domeniul de care aparţin bunurile.  

 Temeiul acestei clasificări îl reprezintă art. 9 din Constituţie, completat de dispoziţiile art.. 

296 din C. civ. Astfel potrivit art.. 9 din Constituţie: ” proprietatea este publică şi privată”.  

a.) Este publică proprietate ce aparţine statului şi unităţilor administrativ teritoriale, art.. 

296, alin 2, C. civ. Din această categorie fac part.e bunurile determinate de lege şi cele care prin 

natura lor sînt de uz sau interes public. 

--- Afectarea bunului se face prin lege, cînd el este enunţat expres în conţinutul unei 

dispoziţii legale. Astfel Legea nr. 828/1991
7
 (codul funciar) în art. 56 prevede că: terenurile 

destinate ocrotirii naturii fac obiectul proprietăţii publice, dintre care; ” terenurile rezervaţiilor, 

parcurilor naţionale, parcurile dentrologice şi zoologice, grădinilor botanice, braniştelor, 

monumentelor naturii, terenurile zonelor de protecţie şi zonelor sanitare”. De asemenea, din această 

categorie fac parte terenurile destinate necesităţilor de apărare şi trupelor de grîniceri: fîşia de 

protecţie a frontierii. O altă lege care reglementează categorii de bunuri publice este legea 918/2000 

privind terenurile proprietate publică şi delimitarea lor. 

--- b. Afectarea bunurilor proprietăţii publice se face şi potrivit naturii lor fiind de uz sau 

interes public, art.. 296 alin. 2 part.ea a doua C. civ.  

Sînt de uz public bunurile care sînt accesibile tuturor persoanelor, cum ar fi parcurile 

naţionale, străzile, pieţele etc.  

Interesul public semnifică “... afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate 

care satisface nevoile colectivităţii fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea 

bunului conform destinaţiei menţionate”. Deci sînt de interes public bunurile care, deşi nu pot fi 

folosite de orice persoană, au destinaţia de a fi folosite de toţi membrii societăţii, cum ar fi teatrele, 

muzele, şcolile etc. 

Bunurile publice sînt inalienabile, insesizabile şi imprescriptibile. Dreptul de proprietate nu 

se stinge prin neuz şi nu poate fi dobîndit de terţi prin uzucapiune. 

b.) Sînt private toate celelalte bunuri, care pot aparţine statului, unităţilor administrativ 

teritoriale, persoane juridice şi persoanelor fizice. Potrivit art. 296, alin. 1, C. civ: “bunurile care 

aparţin statului şi unităţilor administrativ teritoriale fac part.e din domeniul privat dacă, prin lege 

sau modul stabilit de lege, nu sînt trecute în domeniul public”. Deci, prin această dispoziţie legală se 

instituie o prezumţie potrivit căreia bunul este din domeniul privat dacă prin lege nu este atribuit 

domeniului public. 

Proprietatea este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular, nimeni neputînd fi 

expropiat, decît pentru  o utilitate publică, stabilită potrivit legii şi pentru o prealabilă despăgubire. 

                                                           
7
Legea 828-XIII/1991 din 25.12.91, Publicat în Monitorul Oficial al Rep. Moldova nr. 107/2001 
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Importanţa juridică a acestei clasificări rezidă sub aspectul consecinţelor pe care le 

antrenează nerespectarea regulilor speciale stabilite pentru fiecare categorie de bunuri – nulitatea 

absolută sau nulitatea reletivă. 

 

5. Clasificarea bunurilor aflate sau scoase din circuitul civil 

În funcţie de criteriul posibilităţii de a face obiectul unor acte de drept civil, bunurile pot fi 

împărţite în bunuri aflate în circuitul civil şi bunuri scoase din circuitul civil. Sediul legal al acestei 

diviziuni o reprezintă art.. 286 C. civ. Această normă instituie regula potrivit căreia orice bun poate 

circula singur, dacă nu există o interdicţie stabilită de lege. 

Această clasificare presupune existenţa a trei categorii de bunuri: 

a.) Bunurile care se află în circuitul general sînt bunuri care pot fi dobîndite şi înstrăinate 

prin acte juridice. Aceste bunuri sînt alienabile, deci pot fi urmărite de creditori în executarea 

obligaţiilor şi pierde prin prescripţie. Din aceasta categorie fac part.e şi bunurile din domeniul privat 

al statului. 

b.) Bunurile supuse unui regim special de circulaţie sînt acele bunuri, care, deşi fac part.e 

din circuitul civil, au o circulaţie limitată. Această limitare priveşte modul de dobîndire, folosire şi 

înstrăinare a bunurilor, restricţii care sînt prevăzute în mod expres de lege. De exemplu, regimul 

juridic al armelor şi muniţiilor, Legea 110/1994, produsele şi substanţele toxice, obiectele de cult. 

c.) Bunurile care nu se află în circuitul civil sînt bunuri care nu pot face obiectul actelor 

juridice. Sînt scoase din circuitul civil bunurile care prin natura lor nu sînt susceptibilă de apropiere 

sub forma dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale, cum ar fi: aierul, spaţiul cosmic, 

bunurile domeniului public în conformitate cu prevederile art.. 296 alin. 4 din C. civil și alte 

categorii de bunuri care, prin lege, sînt scoase din circuitul civil. 

Importanţa juridică a clasificării este evidenţiată sub un dublu aspect, cel al valabilităţii 

actului juridic din punct de vedere al obiectului său şi cel al incidenţii penale în cazul întrunirii 

condiţiilor infracţiunii. 

 

6. Clasificarea bunurilor în corporale sau incorporale 

Sînt corporale acele bunuri care au o existenţă materială, fiind perceptibilă simţurilor 

noastre. Aceste pot fi văzute, atinse, dominate în fapt şi posedate. Sînt bunuri corporale care pot fi 

sub formă solidă, lichidă sau gazoasă. 

Sînt incorporale bunurile care nu pot fi percepute cu simţurile omului, neavînd o existenţă 

materială. Din categoria bunurilor incorporale fac part.e drepturile, atît cele patrimoniale cît şi cele 

nepatrimoniale. 

Importanţa juridică este relevată sub mai multe aspecte: 

--- doar pentru bunurile corporale se poate dobîndi proprietatea ca efect al bunei credinţe; 

--- regimul de drept internaţional este diferit după distincţiile prevăzute în cart.ea a cincea C. 

civil. 

 

7. Clasificarea bunurilor în imobile sau mobile 

Această clasificare este prevăzută la art.. 288 C. civil, şi se face în funcţie de natura bunului. 

Alin. 1, al acestui art.icol prevede că: “bunul este imobil sau mobil”. 

a.) Imobile sînt bunurile apropiabile ce au o aşezare fixă şi stabilă, cum sînt pămîntul, 

clădirile, plantaţiile şi, în general tot ceia ce este legat de sol. Există două categorii de bunuri 

imobile: cele ce există după natura lor, cele atribuite de legiuitor şi cele ce vor putea fi considerate în 

viitor, de cître legiuitor, ca fiind bunuri imobile. 

--- Imobile după natura lor. În dispoziția art.. 288, alin. 2 C. civ., sînt enumerate 

principalele categorii de bunuri imobile. Acestea sînt: ” terenurile, porţiunele de subsol, obiectele 
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acvatice separate, plantaţiile prinse de rădăcini, clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate 

solid de pământ, precum şi tot cea ce, în mod naturalsau art.ificial, este încorporat durabilîn 

acestea, adică bunurile a căror deplasare nu este posibilă fără a se cauza prejudicii 

considerabiledestinaţiei lor”. 

---Terenurile sînt în primul rînd imobile. Regimul juridic al imobililor este stabilit în mod 

expres de C. Funciar şi L. 1308/1997 privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a 

pământului
8
. 

--- Porţiunile de subsol. Potrivit C. Funciar, subsolul este parte a scoarţei terestre situată mai 

jos de stratul de sol şi de fundurile bazinelor de apă care ajung pînă la adâncimi accesibile pentru 

studierea şi valorificarea geologică. Conform art.. 4 din legea de mai sus subsolul este proprietatea 

Rep. Moldova care-l posedă, îl foloseşte dispune de el şi îl protejează. 

--- Obiectele acvatice separate. Regimul juridic al acestora este cel prevăzut de codul apelor 

care la art.. 1, prevede că: ” apele din Rep. Moldova constiuie proprietatea exclusivă a statului şi pot 

fi date numai în folosinţă”, dispoziţie ce contravine Constituţiei care în art. 127 alin. 4 dispune că 

doar apele folosite în interes public fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice. 

--- Plantaţiile prinse de rădăcini  reprezintă întreaga vegetaţie ce se ţine de rădăcini: plantele 

anuale, arborii, arbuştii, seminţele puse în pămînt. 

--- Clădirile, construcţiile şi orice alte lucrări legate solid de pămînt înseamnă orice 

construcţie sau lucrare cum ar fi: casele, tunelurile, barajele, canalizările de apă, conductele de gaze 

şi reţelele de transport electric. Construcţiile care pot fi mutate din loc în loc nu sînt considerate 

bunuri imobile. 

--- Imobile care sînt considerate ca atare de legiuitor. Cu privire la acest aspect art.. 288  

alin. 3 C.civ. enunţă două categorii de bunuri imobile, dar care după natura lor sînt mobile: 

--- Materialele separate în mod provizoriu de un teren atît timp cît sînt păstrate în aceaşi 

formă. De exemplu, cărămizile din ziduri, cu condiţia reîntrebuinţării lor în aceaşi construcţie. 

--- Părţile integrante ale unui bun imobil detaşate provizoriu de acesta dacă sînt destinate 

reamplasării. De exemplu, elementele separate dintr-o construcţie pentru a fi reamplasate în altă 

construcţie. 

--- Imobile ce vor putea fi considerate în viitor, printr-o lege, bunuri imobile. O astfel de 

posibilitate este recunoscută prin dispoziţiile art.. 288 alin. 4 C. civ., unde se prevede că: “prin lege, 

la categoria de bunuri imobile pot fi raportate şi alte bunuri”. 

b.) Mobile sînt bunuri care nu au o aşezare fixă şi stabilă, fiind susceptibile de deplasare de 

la un loc la altul, fie prin el însele, fie cu concursul unei forţe străine. Sediul de principiu al materiei 

îl constituie art.. 288 alin. 5, C. civ. Potrivit acestei dispoziţii: “bunuri care nu sînt raportate la 

categoria de bunuri imobile, inclusiv banii şi titlurile de valoare, sînt considerate bunuri mobile”. 

Interpretînd prin exstensie această dispoziţie, bunurile mobile pot fi de mai multe feluri: 

--- Mobile prin natura lor care se pot transporta de la un loc la altul, atît cele care pot se se 

mişte de la sine, sau cele ce care nu se pot strămuta din loc de cît printr-o putere străină. 

--- Mobile prin determinarea legii sînt acele care sînt recunoscute ca atare de lege. Acestea 

sînt banii şi titlurile de valoare. 

Banii reprezintă o categorie apart.e de bunuri mobile datorită proprietăţii lor de a reprezenta 

echivalenţa valorică a contraprestaţiei ce se urmăreşte. În acest sens el constituie un instrument 

general al schimbului. 

Titlurile de valoare sînt nişte acte constitutive şi constatatoare ce încorporează un drept de 

creanţă, întocmit într-o anumită formă. 

                                                           
8
 Legea nr. 1308-XIII din 25.07.97 Republicat în Monitorul Oficial nr. 147-149/1161 din 06.12.2001. 
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--- Mobile prin anticipare sînt acele bunuri care prin natura lor sînt imobile dar părţile 

actului juridic civil le privesc ca bunuri mobile, în considerarea a cea ce vor deveni în viitor. De 

exemplu, fructele vîndute înnainte de culegerea lor. 

Importanţa juridică a  acestei clasificări poate fi evidenţiată sub următoarele aspecte: 

--- bunurile imobile au, în general, un alt regim decît cele mobile; 

--- necesitatea înregistrării bunurilor este diferită de la categoria bunurilor imobile la 

categoria bunurilor mobile. Astfel în cazul bunurilor imobile nașterea, modificare sau încetarea 

dreptului de proprietatea şi a altor drepturi reale asupra acestor bunur sînt supuse înregistrării de stat, 

art.. 290 alin. 1 C. civil. În cazul bunurilor moblie, majoritatea accestora nu sînt supuse înregistrării 

de stat; 

--- dreptul de proprietate în cazul bunurilor imobile se transferă în momentul înregistrării 

actului la organul competent, în cazul bunurilor mobile, de regulă, în momentul remiterii materiale a 

bunului; 

--- în cazul înstrăinării bunurilor imobile, proprietate comună în devălmăşie a soţilor este 

necesar acordul ambilor soţi, în cazul bunurilor mobile nu este nevoie de un astfel de consens,art.. 

21 alin. 2 din C.civil; 

--- din punct de vedere a competenţei instanţei în vederea intentării acţiunii în justiţie, în 

cazul bunurilor mobile acţiunea se va intenta la domiciliul pîrîtului iar în cazul bunurilor imobile la 

instanţa în a cărei rază teritorială se găseşte bunul, art.. 40 alin. 1, C. proc. cv. 

 

8. Clasificarea bunurilor în determinate individual și determinate generic 

Această clasificare se va face în funcţie de natura bunurilor sau după voinţa părţilor 

exprimată în actul juridic civil. Sediul materiei îl reprezintă art.. 294 alin. 1, 2 şi 3, din C. civ.  

a.) Se consideră determinat individual bunul care, potrivit naturii sale, se individualizează 

prin semne, însuşiri caracteristice doar lui. Deci, bunul este determinat individual dacă se 

individualizează prin însuşiri proprii caracteristice doar lui, de exemplu, o casă, un lot de teren, un 

tablou original. 

 b.) Se consideră determinat generic bunul care posedă semnele caracteristice tuturor 

bunurilor de acelaș gen şi care se individualizeată prin numărare, măsurare, cîntărire. Deci, aceste 

bunuri sînt privite prin prisma caracterelor comune ale întregii lor categorii. O cart.e din aceaşi 

ediţie este un bun determinat generic. De regulă, bunurile generice sînt fungibile, deci pot fi 

înlocuite în executarea prestaţiei. 

 Această delimitare însă comportă unele part.icularităţi. Aceasta deoarece unele bunuri 

determinate individual pot fi cosiderate generice şi viceversa dacă părţile raportului juridic au 

stabilit aceasta în mod expres printr-un act juridic, - art.. 294 alin. 3. În acest caz bunul va fi fungibil 

numai cel determinat expres prin voinţa părţilor ca fiind generic. 

 Importanţa juridică a acestei clasificări priveşte regimul juridic al acestora. 

--- În ce priveşte riscul pieirii fortuite, dacă bunul este determinat individual, obligația se va 

stinge în mod necesar. Dacă bunul este determinat generic, riscul pierii fortuite nu se va pune, 

deoarece aceste bunuri nu pier niciodată. 

--- În materia executării obligaţiilor, în cazul bunurilor determinate generic, obligaţia se va 

stinge prin plata unor bunuri în acelaşi număr, aceiaşi cantitate şi calitate, iar în cazul bunurilor 

determinate individual, obligaţia nu se stinge prin predarea unui alt bun chiar dacă are o importanţă 

mai mare. 

--- Doar bunurile individual determinate pot face obiectul contractului de locaţiune. 

 

9. Clasificarea bunurilor în fungibile și nefungibile 
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Această clasificare se va face în funcţie de utilitatea lor. Sediul materiei, art.. 293 C. civ. 

Potrivit alin 1 a acestui art.icol, sînt fungibile: ” bunurile care, în executarea unei obligaţii, pot fi 

înlocuite cu altele fă a afecta valabilitatea plăţii. Toate celelalte bunuri sînt nefungibile”. Această 

clasificare priveşte doar bunurile mobile nu şi cele imobile. 

De regulă însuşirile naturale determină încadrarea lor în una din aceste două categorii. 

Aceasta numai în principiu, pentru că părţile unui act juridic, pot stabili prin voinţa lor ca un bun 

fungibil să fie considerat, din punct de vedere juridic, un bun nefungibil şi viceversa – art.. 293, alin. 

2. De exemplu, în primul caz, o cart.e ce a aparţinut unei persoane, iar în al doilea caz, o maşină 

dintr-o anumită serie. 

Importanţa juridică a acestei clasificări rezidă: 

--- Bunurile fungibile nu pot face obiectul unei acţiuni în revendicare, prin care este apărat 

dreptul de proprietate, adică a restitui bunul dintr-o posesiune ilegală. 

--- Bunurile fungibile nu pot face obiectul unui contract de comodat, aceasta rezultând 

indirect din dispoziţiile ce reglementează comodatul. 

--- În cazul contractului de împrumut obiectul material al contractului îl reprezintă doar 

bunuri fungibile (împrumutul de cosumaţie). 

 

10. Clasificarea bunurilor în consumptibile și neconsumptibile 

Din dispoziţiile art.. 295 C. civ., reese că sînt bunuri consumptibile bunurile a căror 

întrebuinţare obişnuită implică înstrăinarea ori consumarea substanţei. Sînt bunuri consumptibile 

alimentele, combustibilul, aierul, banii. În ce priveşte bunurile neconsumptibile sînt acele bunuri 

care pot face obiectul unor acte de folosinţă repetată fără ca prin aceasta să se consume substanţa lor 

sau să fie înstrăinate. Sînt bunuri necombustibile terenurile, clădirele, maşinele, etc. 

Alin. 2 al aceluiaşi art.icol prevede posibilitatea ca părţile printr-un act juridic să transforme 

natura juridică a bunurilor, din consumptibile în necosumptibile şi viceversa. 

Importanţa juridică este relievată de următoarele: 

 --- Obecul material al dreptului de abitaţie poate fi doar bunuri neconsumptibile. 

 --- Obiect al uzufructului pot fi nu numai bunuri frugifere neconsumptibile ci şi bunuri 

frugifere consumptibile, el avînd dreptul să se folosească nu numai de fructele acestuia ci şi de 

însuşi bunul. În acest caz la sfîrşitul uzufructului titularul dreptului va fi obligat să întoarcă 

contravaloarea lui, iar în caz de imposibilitate, bunuri de aceiaşi calitate, cantitate sau valoare. 

 

11.  Clasificarea bunurilor în divizibile și indivizibile 

Această clasificare se face în funcţie de posibilitatea de a fi împărţite, fără ca prin aceasta să 

li se schimbe destinaţia. Sediul materiei îl reprezintă art.. 291 alin. 1, 2, şi 3, C. civ. 

Este divizibil bunul care poate fi împărţit în natură fără a i se schimba destinaţia economică. 

Este indivizibil bunul ale cărui părţi, în urma divizării, pird calităţile şi destinaţia lui. 

Divizibilitatea fizică presupune existenţa a trei condiţii: 

--- Părţile din care este compus bunul să posede calităţi individuale ale întregului, 

--- Părţile rezultate trebuie să rămînă propriei destinaţiei economice ale întregului, 

--- Părţile divizate să nu sufere o depreciere valorică disproporţionată. 

Potrivit art.. 291 alin. 3 C. civ., un bun divizibil din punct de vedere al însuşirilor naturale 

poate fi considerat indivizibil de cître părţi printr-un act juridic. 

Importanţa juridică acestei clasificări se manifestă în materia raporturilor obligaţionale cu 

pluralitate de debitori. În această materie, regula este că obligaţia între debitori este divizibilă, dacă 

nu s-a prevăzut în mod expres că este indivizibilă, sau dacă indivizibilitatea nu rezultă din natura sa. 

 

12.  Clasificarea bunurilor în principale și accesorii 
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Din punct de vedere al întrebuinţării lor independente, bunurile se împart. în: principale şi 

accesorii. Codul civil prin art.. 292 alin. 1 defineşte doar bunul accesoriu ca fiind: “bunul destinat 

în mod permanent întrebuinţării economice unui alt bun (principal) şi legat de aceasta prin 

destinaţie comună este un bun accesoriu atît timp cît satisface această întrebuinţare”. În ce priveşte 

bunurile principale codul civil precizează că “toate celelalte bunuri sînt principale”. În literatura 

juridică de specialitate bunul principal a fost definit ca find acela care are o existenţă de 

sinestătătoare şi poate fi folosit potrivit destinaţiei economice, în mod independent nefiind destinat 

să servească la utilizarealtor bunuri. 

Pentru a fi în prezenţa unei astfel de clasificări este necesar ca ambele bunuri să se afle în 

proprietatea uneia şi aceiaşi persoane. Aceasta rezultă indirect din dispoziţiile alin 2 a art.icolului 

menţionat mai sus. 

Dacă bunul accesoriu va fi separat temporar el îşi va păstra această calitate dacă ulterior el îşi 

va relua locul, alin. 5. Art.. 295, C. civ. 

Importanţa juridică a acestei clasificări se manifestă în materia executării obligaţiilor. Astfel 

potrivit art.. 292 alin. 3 “bunul accesoriu urmează situaţia juridică a bunului principal, dacă părţile 

nu convin altfel”. Deci, atunci cînd debitorul datorează un bun, el trebuie să predea atît bunul 

principal, cît şi bunul accesoriu.  

 

13 Clasificarea bunurilor în frugifere și nefrugifere 

În funcţie de faptul dacă bunul este sau nu producîtor de fructe, bunurile se clasifică în 

frugifere sau nefrugifere. Sediul materiei îl reprezintă art.. 299 C. civil. 

a.) Bunuri frigifere sînt acele bunuri care, în mod periodic şi fără consumarea substanţei lor, 

sînt susceptibile de a produce alte bunuri, denumite fructe. 

--- Fructele sînt produsele periodice ale unui bun frugifer, fără ai altera sau diminua 

considerabil substanţa, fie prin singura putere a naturii, fie cu ajutorul activităţii omului. 

În literatura de specialitate sînt evidenţiate trei categorii de fructe: naturale, industriale şi 

civile 

--- Fructele naturale sînt fructele care sînt produse fără vre-o intervenţie a omului în virtutea 

calităţilor naturale ale bunului. De exemplu: fructele de pădure, iarba, sporul animalelor, etc. 

--- Fructele industriale sînt acelea care se produc ca urmare a activităţii omului. De exemplu; 

recoltele, diferite plantaţii, în general acele ce se dobîndesc prin cultură. 

--- Fructele civile sînt produsele exprimate în bani, rezultate din folosirea unui bun de cître o 

altă persoană – alin 3. Art., 299 C. civ. De exemplu, chiriile, arenzile, dobînzile, venitul rentelor, 

dividendele şi part.ea de venitul net distribuit, în condiţiile legii, în urma lichidării unui patrimoniu. 

Aceste fructe sînt nişte avantaje materiale care se pot obţine de la un bun în mod periodic, în 

principiu, prin încheierea de acte juridice. 

De regulă fructele sînt culese de proprietarul bunului frugifer. Prin excepţi fructele vor putea 

fi culese de cître o altă persoană, altul de cît proprietarul, dentorul precar, dacă legea ori contractul 

nu prevede altfel – art.. 299. aln. 4 combinat cu art.. 304 alin. 1 C. civil. 

Dacă deţinătorul actual al bunului în baza unui just titlu este obligat să restituie fructele, el 

are dreptul să pretindă compensarea cheltuielilor suportate prin actele de administrare sau 

conservare a bunului. Limita  legală a acestor compensaţii este cea a valorii fructelor supuse 

restituirii – art.. 299 alin. 5, C. civ 

Fructele se deosebesc de producte, care sînt produse sau foloasele rezultate dintr-un bun, a 

cărui substanţă se consumă. De exemplu, marmora, piatra exstrasă dintr-o carieră. 

b.) Bunuri nefrugufere sînt acele bunuri care nu au însuşirea de a produce produse în mod 

periodic şi fără consumarea substanţei. De exemplu, bijuteriile, lingourile de aur, etc. 

Importanţa juridică rezidă în următoarele: 
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--- Modul de dobîndire a lor este diferit. Fructele naturale şi civile se dobîndesc prin  

culegere, fructele civile se dobîndesc zi de zi, (art.. 401 alin. 2 C. civ.) iar productele se dobîndesc 

prin separarea lor. 

--- În materie de uzufruct, de regulă fructele se culeg sau percep de uzufructuar, iar 

productele de cître nudul proprietar – art.. 401 C. civil. 

--- În materia efectelor posesiunii posesorul de bună credinţă dobîndeşte fructele, art.. 310 

alin. 1, iar productele aparţin nudului proprietar. 

 

14. Clasificarea bunurilor în sesizabile și insesizabile 

Bunuri sesizabile sînt acele bunuri care pot fi urmărite în cadrul executării silite a 

debitorului. 

Bunuri insesizabile sînt acele bunuri care nu pot fi urmărite silit pentru plata unei datorii a 

debitorului. 

 

15. Bunurile privite ca universalități. 

Raporturile juridice civile pot avea în conţinutul lor drepturi şi obligaţii care nu se referă la 

bunuri privite în individualitatea lor ci la ansamblu sau universalităţi de bunuri. Codul civil prin art.. 

298 distinge universalitate de fapt sau universalitate de drept. 

a.) Prin universalitate de fapt, se înţelege o pluralitate de bunuri corporale omogene 

considerate ca un tot întreg, alin. 1 art.. 298, C. civ. Deci, ea reprezintă o totalitate de lucruri 

corporale omogene considerate ca un tot întreg. 

b.) Prin universalitate de drept se înţelege o pluralitate de bunuri corporale sau incorporale 

de orice fel care, privite împreună, sînt considerate ca un tot întreg. De exemplu, o universalitate de 

drept o reprezintă patrimoniul. 

 

16. Banii 

Banii reprezintă o categorie specială de bunuri, care, datorită proprietăţii lor deosebite, 

reprezintă echivalentul general al tuturor celorlalte bunuri.  

Conform dispoziţiilor art. 288, alin. 5, din C. civ., banii fac part.e din categoria bunurilor 

mobile. Deasemenea, acestea sînt bunuri corporale, iar distrugerea face imposibilă înlocuirea lor. 

Banii sînt bunuri determinate generic, pieirea lor nu degrevează debitorul de executarea obligaţiei – 

art.. 294, alin. 2 C. civ. Deasemenea banii fac part.e din categoria bunurilor fungibile – art.. 293, 

alin. 1, C. civ., precum şi bunuri consumtibile, art.. 295, alin. 1 C.civ., ei se consumă la prima 

întrebuinţare, dar nu prin diminuarea substanţei ci prin înstrăinarea lor. 

Banii îndeplinesc două funcţii:  

--- acea de măsură a valorii, ceea ce permite banilor să joace rolul de “bun intermediar” în 

schimbul de mărfuri. 

--- acea de mijloc de plată, orice datorie bîneasc putînd fi achitată în bani.  

În calitate de bun, banii pot face obiectul atît al drepturilor reale, cît şi a celor de creanţă. În 

cazul drepturilor reale ei fac obiectul dreptului de proprietate şi al dreptului de uzufruct. În cazul 

raporturilor de creanţă fac obiectul diferitelor categorii de contracte, contractul de vînzare-

cumpărare, locaţiune şi altele.  

 

17. Titlurile de valoare 

Titlul de valoare poate fi definit ca fiind acel înscris în temeiul căruia posesorul său legitim 

este îndrituit să exercite dreptul arătat în înscris. Ele sînt nişte înscrisuri care dovedesc un drept 

patrimonial ce nu poate fi realizat decît prin prezentarea înscrisului. 
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De alte înscrisuri juridice, cum ar fi, testamentul sau poliţa de asigurare,  titlurile de valoare, 

se deosebesc prin următoarele part.icularităţi: 

---  Are o formă stabilită de lege şi urmează să poart.e atributele la fel stabilite de lege contra 

falsificării. 

--- Poate fi nematerializat, aceste puîând exista în forma de înscrieri făcute în conturi, deci pe 

suport electronic. 

--- Trebuie să poart.e menţiunile prevăzute de lege. De exemplu, din dispozițiile art.. 1260 C. 

civil, rezultă că pentru a fi în prezenţa cecului, trebuie să ca el să cuprindă menţiunile cu privire la 

denumire, propunerea simplă şi necondiţionată de a plăti o sumă determinată prezentatorului cecului 

sau persoanei indicate în cec sau la ordinele acestei persoane, numele sau denumirea și domiciliul 

sau sediul trasului, ş.a.  

--- Poate fi transmis de la o persoană la alta; 

--- Exercitarea dreptului inclus în titlul de valoare poate avea loc doar în cazul prezentării 

titlului. 

Titlulrile de valoare pot fi: la purtător, la ordin şi nominativ. 

a). Titlul de valoare la purtător sînt acele înscrisuri care încorporează anumite drepturi, fără 

să determine persoana titularului drepturilor. În consecinţă, titularul drepturilor menţionate în scris 

este posesorul legitim al înscrisului. Transmiterea titlului la purtător se realizează prin simpla 

remitere materială a înscrisurilor. 

b). Titlul de valoare la ordin acele înscrisuri care cuprind drepturi care pot fi exercitate 

numai de o persoană determinată sau de o altă persoană careia i-au fost transmise drepturi print-o 

formalitate numită gir. Dobînditorul exercită drepturile “la ordinul” beneficiarului.  

c). Titlul de valoare nominativ sînt acele înscrisuri care individualizează pe titularul 

dreptului prin arătarea numelui acestuia. Determinarea persoanei care este titulara dreptului permite 

identificarea celui îndreptăţit să exerite în mod legitim dreptul care decurge din titlu. Titlu nominativ 

se poate transmite prin cesiune. 

 Pe piaţa titlurilor de valoare din Rep. Moldova cel mai frecvent circulă următoarele titluri:  

 --- acţiunea este un titlu reprezentativ a contribuţiei asociaţilor unei societăţi pe acţiuni, 

constituind fracţiuni ale capitalului social, care conferă posesorilor calitatea de acţionar. Aceste 

înscrisuri oferă titularului anumite drepturi: dreptul la dividende, dreptul la vot în adunarea generală, 

dreptul la restituirea valorilor nominale, în caz de lichidarea societăţii.  

 Conform legii cu privire la societăţile pe acţiuni acestea pot emite atît acţiuni simple cît şi 

privilegiate. Art.. 4, alin. 2 din Legea cu privire la piaţa valorilor imobiliare prevede că: valorile 

imobiliare ale societăţilor pe acţiuni pot fi numai nominative.  

--- obligaţiunea este acel titlu de valoare care atestă dreptul posesorului de a primi într-un 

termen de la emitent preţul ei nominal şi un procent fix din acest preţ. Obligaţiunile pot fi 

nominative şi la purtător. 

--- cecul este acel înscris ce conţine o dispoziţie înscrisă dată de emitent de a plăti 

beneficiarlui (purtătorului cecului) suma indicată. Cecul este de regulă un titlu de valoare nominativ, 

dar poate fi la purtător sau la ordin, art.. 1263 C. civ.  

--- cambia este un înscris prin care o persoană denumită trăgător sau emitent dă dispoziţie 

altei persoane, numită tras să plătească la scadenţă o sumă de bani unei a treia persoane, numită 

beneficiar sau la ordinul acestuia. Cambia este un titlu la ordin. 
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TEMA 6. DREPTURILE PERSONALE 

NEPATRIMONIALE 
 

 

 

1. Drepturile personale nepatrimoniale  
Dreptul personal nepatrimonial este acel drept subiectiv, neevaluabil în bani, strâns legat de 

persoană, recunoscut în legătură cu relaţiile sociale ce apar cu privire la apărarea şi 

individualizare atributelor de identitate şi a valorilor de integritatea a persoanei, precum şi cele ce 

se referă la recunoaşterea drepturilor de creaţie intelectuală. 

Sediul materie civilă îl reprezintă art.. 2, 15, 16 din C. civ. Deşi textele în discuţie foloseşte 

şi alte denumiri pentru a desemna sfera relaţiilor personal nepatrimoniale, ca de exemplu; drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului, valori nepatrimoniale, considerăm că dreptului civil îi este 

caracteristic termenul de drepturi personale nepatrimoniale. Celelalte forme de exprimare sînt 

folosite în alte ramuri de drept cum ar fi: dreptul constituţional, administrativ, penal, 

contravenţional, etc. 

Din definiţia de mai sus rezultă că drepturile nepatrimoniale comportă următoarele trăsături: 

a.)  Nu au un caracter economic. Cu toate aceste trebuie să deosebim dreptul subiectiv 

nepatrimonial de latura patrimonială a exerciţiului său. Astfel, prin legalizarea şi exercitarea 

drepturilor personale nepatrimoniale se pot obţine unele foloase patrimoniale, cum ar fi cele 

rezultatea ca urmare a comercializării drepturilor de proprietate intelectuală. Un alt exemplu este cel 

prevăzut la art.. 1173 alin 1 C. civil unde se preverde că obiectul contractului de franchising îl pot 

constitui bunuri incorporale de drepturi, mărci de producţie, deci se află în circuitul civil. De 

asemenea încălcare drepturilor nepatrimoniale dă naşterea la repararea patrimonială a lor – art.. 1422 

C. civil. 

b.) Sînt indispensabile de titular, adică sînt inalienabile. Aceasta numai în principiu, şi se 

referă în mare la cele legate de identitatea persoanei şi integritatea ei, aceasta deoarece unele 

drepturi ce ţin de identitate pot forma obiectul unei înstrăinări. De exemplu, dreptul la denumire a 

persoanei juridice poate forma obiectul contractului de francesing, art.. 1173 alin. 2. C. civ.  

Deşi regula este că, aceste drepturi pot fi exercitate numai personal, codul civil la art.. 16 

alin. 3 prevede o excepţie potrivit căruia apărarea onoarei şi demnităţii persoanei fizice poate fi 

cerută şi după moart.ea acestuia de cître o terţă persoană. 

c.) Acordă subiectului activ posibilitatea de a cere celorlalte subiecte să se abţină de la 

încălcarea dreptului său. Această consecinţă rezultă din caracterul absolut al acestor drepturi. 

Specific acestor raporturi juridice constă în faptul că subiectul activ este întotdeauna determinat iar 

subiectul pasiv este nedeterminat, constituindu-se în toate celelalte subiecte de drept. Totuşi, aceste 

drepturi personal nepatrimoniale se deosebesc de alte drepturi absolute cum ar fi dreptul de 

proprietate prin aceia că acesta din urmă este un drept patrimonial. 

d.)  Acordă posibilitate de a cere repunerea prin mijloace legitime de apărare în drepturile 

subiective încălcate inclusiv prin echivalent bînesc. Deşi drepturile personal nepatrimoniale nu au 

conţinut economic, în cazul încălcării lor este posibilă repararea prejudiciului material şi moral. 

Dacă prejudiciul mart.erial va fi compensat în toate cazurile, prejudiciul moral numai în cazurile 

expres prevăzute de lege. Această soluţie poate fi dedusă din cuprinsul art.. 1422 din C. civil, 

potrivit căruia: “în cazul în care persoanei i s-a cauzat un prejudiciu moral, (suferinţe psihice sau 

fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri 
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prevăzute de legislaţie, instanţa judecîtorească are dreptul să oblige persoana responsabilă la 

repararea prejudiciului prin echivalent bînesc”. 

 

2. Clasificarea drepturilor personale nepatrimoniale 

Drepturile personale nepatrimoniale se clasifică în: 

 a.) Drepturi personale nepatrimoniale care privesc existenţa şi integritatea fizică şi morală 
a subiectelor de drept. Acestea sînt dreptul la onoare, la reputaţie, la secretul vieţii personale, la 

viaţă, la sînătate, la libertate. 

 b.) Drepturi personale nepatrimoniale cu privire la elementele de identificare sau 

individualizare a subiectelor de drept civil. Printre acestea identificăm  dreptul la nume, la 

pseudonim, la denumire, la domiciliu, la reşedinţă, la sediu, la asociere, cele cu privire la starea 

civilă a persoanei fizice, la apărarea onoarei şi demnităţii. 

 c.) Drepturi personale nepatrimoniale îndreptate spre asigurarea inviolabilităţii şi tainei 

vieţii personale, cum sînt: dreptul la inviolabilitatea locuinţei; inviolabilitatea documentaţiei 

personale: dreptul la taina vieţii intime, personale sau familiale; dreptul la confidenţialitatea 

medicală, etc. 

 d.) Drepturi personale nepatrimoniale ce privesc creaţia intelectuală, această categorie se 

referă la dreptul de autor, de inventator sau inovator. 

 A nu se confunda aceste drepturi cu consecinţele pe care le pot avea exercitarea acestor 

drepturi sau acelea rezultate din încălcarea lor. De exemplu, exercitarea dreptului de autor asupra 

unei lucrări ştiinţifice, prin publicare, are ca efect naşterea dreptului patrimonial de autor. De 

asemenea atingerea adusă unui drept nepatrimonial printr-o faptă ilicită, îndreptăţeşte victima să 

obţină o reparaţie pucuniară. 

 

 

3.  Limitele de exercitare a drepturilor persoanale nepatrimoniale 

 Fiind un drept absolut titularul dreptului personal nepatrimonial îşi determină singur modul 

de exercitare a dreptului său.  

În ce priveşte conţinutul lor aceste trebuie să fie exercitate potrivit scopului social recunoscut 

de lege unor astfel de drepturi. Ele trebuie să fie exercitate cu bună credinţă, astfel încît acestea să nu 

contravină ordinii publice şi bunelor moravuri. 

În ce priveşte subiectele, unele drepturi personale au un caracter strict personal ele neputînd 

fi exercitate prin intermediul terţului. De ex., cele referitoare la viaţă, sînătate, ş.a. 

De asemenea aceste drepturi vor putea fi exercitate doar pe parcursul vieţii titularului lor. 

Odată cu moart.ea lui acestea încetează şi ele nu vor putea face obiectul transmisiuni prin moştenire. 

În principiu limitele de exercitare a drepturilor persoanale sînt aceleaşi ca şi în cazul 

drepturilor patrimoniale, cu part.icularitatea că legea nu stabileşte în mod concret aceste limite, ci 

doar interdicţii pentru protejarea acestor drepturi. De exemplu art.. 8 alin. 2 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, prevede că: ” nu este admis amesticul unei 

autorităţi publice în exercitarea acestui drept decît în măsura în care acest amestic este prevăzut de 

lege şi dacă constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea 

naţională, siguranţa publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii, şi prevenirea faptelor 

penale, protejarea sînătăţii sau a moralei, ori protejarea drepturilor şi libertăţilor altora”. 

  

 

 

4. Apărarea drepturilor personale nepatrimoniale. 
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 Drepturile personale fiind drepturi absolute numai titularul său este determinat. 

Individualizarea subiectului pasiv are loc numai în situaţia în care aceste drepturi sînt încălcate. 

Odată încălcate se pune problema apărării lor. 

 În principiu apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se poate realiza pe două căi: cale 

recunoaşterii voluntare şi cea a soluţionării ei judiciară. 

 În primul caz este situaţia în care subiectul pasiv determinat, autorul încălcării, recunoaşte 

existenţa şi apart.enenţa dreptului persoanei anterior încălcării dreptului. O astfel de soluţie este 

prevăzută la art.. 11 lit. a C. civ. unde se prevede că apărarea dreptului civil se face prin:” 

recunoaşterea dreptului”. 

 Cea de a doua situaţie este atunci cînd litigiul este diferit justiţiei, deci cînd ambele părţi 

stăruie în pretenţiile sale. În acest caz legea prevede modalităţile prin care instanţa poate soluţiona 

procesul. Printre acestea, C. civil, în art.. 11, identifică următoarele: 

 --- suprimarea acţiunilor prin care care se încalcă dreptul sau se crează pericolul încălcării 

lui – lit. b. 

 --- declararea nulităţii emis de o autoritate publică,– lit. d; 

 --- desfiinţarea sau modificarea raportului juridic, – lit. j; 

 --- neaplicarea de cître instanţa de judecată a actului ce contravine legii emis de o autoritate 

publică, – lit. k; 

 --- alte situaţii prevăzute de lege. 

 De asemenea la acest art.icol sînt prevăzute şi consecinţele pe care le poate atrage încălcarea 

unor astfel de drepturi. Astfel principalul efect îl reprezintă repunerea sau restabilirea situaţiei  

anterioare încălcării dreptului – art.. 11 lit. b part.ea întîi C. civ. Repunerea în situaţia anterioară de 

regulă se realizează în natură – lit. e, însă, ea poate fi executat şi prin echivalent bînesc. Dacă legea 

prevede, titularul dreptului încălcat poate obţine şi repararea prejudiciului moral, – lit. i. 

 Pe lîngă aceste două căi de apărarea a drepturilor personale prevăzute de legislaţia civilă, 

apărarea poate fi realizată şi pe cale penală, dacă fapta care a dus la încălcarea acestor drepturi 

întruneşte condiţiile infracţiunii. 

 

5. Noțiunea de onoare, demnitate și reputație profisională 
 Potrivit art.. 16 alin. 1 din C. civil: ” orice persoană are dreptul la respectul onoarei, 

demnităţii şi reputaţiei sale profisionale”. Deşi codul civil face referire la noţiunea de onoare, 

demnitate şi reputaţie profisională, ea nu le defineşte, urmînd ca aceasta să fie realizată de doctrina 

de specialitate. 

 Onoarea  este o apreciere socială a persoanei din part.e societăţii. Ea reprezintă o preţuire 

deosebită, consideraţie, respect, meritele sale, stimă acordată cuiva pentru virtuţi. Din punct de 

vedere juridic onoarea este reflectarea calităţilor persoanei în conştiinţa societăţii. 

 Demnitatea este autoaprecierea calităţilor morale, profisionale şi de altă natură ale 

persoanei. 

 Reputaţia profisională este o opinie, aprecierea a societăţii, formată în decursul unei 

perioade de timp, despre calităţile profisionale ale persoanei. 

 Între aceste noţiuni există o legătură, fiecare decurgînd una din alta şi completîndu-se 

reciproc. 

 

 

6.  Apărarea onoarei, demnității și reputației profisionale 

Apărarea onoarei, demnităţii şi repătaţiei profisionale poate fi definită ca acel drept al 

persoanei fizice sau juridice de a cere dovidirea faptului că afirmaţiile care au impact negativ asupra 

onoarei, demnităţii şi reputaţiei profisionale nu corespund realităţii. 
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Raportul juridic civil care decurge din dreptul subiectiv de apărarea a acestor valori 

nepatrimoniale este un raport juridic absolut. 

Sediul materiei cu privire la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profisionale este cel 

prevăzut la art.. 16, alin. 1- 9 C. civ. 

 a.) Răspîndirea informaţiilor ce lezează onoarea, demnitatea ş reputaţia profisională. 

Prin răspîndirea informaţiilor ce lezează onoarea, demnitatea şi reputaţia profisională se 

înţelege aducerea la cunoştinţa unor persoane determinate sau nedeterminate printr-un mijloc sau 

mijloace de informare în masă a unor informaţii compromiţătoare la adresa persoanei. 

Modalităţile de răspîndire a acestor informaţii sînt diverse dintre care enunţăm: publicarea în 

presă, difuzarea de emisiuni radiofonice şi televizate, discursuri publice, comunicarea lor orală cel 

puţin unei persoane, afişarea în locurile publice a placatelor, lozincelor, fotografiilor, sau orice alte 

materiale cu conţinut denegrator. 

 b.) Părţile în cauzele de apărare a onoarei, demnităţii şi reputaţiei profisionale.   

Persoana care este lezată în drepturle prevăzute mai sus, într-o cauză civilă, poart.ă de 

numirea de reclamant. Aceasta poate fi o persoană fizică sau o persoană juridică. În ce prveşte 

persoanele fizice acestea poate fi cu capacitate de exerciţiu sau lipsite de capacitate de exerciţiu. În 

prinvinţa acestor din urmă persoane, interesele lor vor fi apărate de reprezentanţii lor legali (părinţi, 

tutore ori curator). Dacă afirmaţiile care lezează aceste valori se referă la o persoană decedată, sau la 

o persoană juridică ce şi-a încetat activitatea, dreptul de a sesiza instanţa de judecată pentru ai apăra 

interesele îl au moşteniturii acestuia sau succesorii persoanei juridice – art. 16 alin. 3 C. civ. 

Persoana sau persoanele împotriva cărora a fost introdusă acţiunea de apărare a onoarei, 

demnităţii şi reputaţiei profisionale poart.ă denumirea de reclamat sau pîrît. Acestea pot fi atît 

persoane fizice cît şi persoane juridice. 

De cele mai dese ori pîrîți, persoane juridice sînt organele de informare în masă. În acest caz 

persoana denigrată ete în drept să adreseze o cerere de dezminţire fie organizaţiei ce a publicat 

informaţia fie instanţei de judecată. Trebuie de spus că persoana lezată poate solicita direct instanţei 

de judecată cererea de apărare, nefiind obligatorie adresarea prealabilă cître organul de informare în 

masă a cererii de dezminţire. Dacă cererea de dezminţire a fost formulată organului de informare în 

masă, iar acesta acceptă şi publică dezminţirea, nu se mai poate cere apărarea acestor drepturi pe 

cale judiciară. În cazul în care  afirmaţiile care lezează aceste drepturi se conţin într-o referinţă va fi 

reclamată atît persoana juridică emitentă cît şi persoana fizică semnatară a referinţei. 

Dacă identitatea persoanei reclamate nu poate fi stabilită, de ex. scrisorile anonime, persoana 

lezată este în drept să se adresese instanţei de judecată cu o cerere în vederea declarării informaţiei 

răspîndite ca fiind nevrednică, art.. 16 alin. 9. C. civ. 

 c.) Mijloacele de restabilire a onorei, demnităţii şi reputaţiei profisionale 

În situaţia în care este introdusă acţiunea în justiţie sînt posibile două soluţii, fie respingerea 

acţiunii, fie satisfacerea ei. 

 Astfel, dacă instanţa de judecată constată că afirmaţiile răspîndite corespund realităţii, ea va 

respinge acţiunea. 

 Dacă instanţa constată că afirmaţiile corespund realităţii ea va satisface acţiunea, indicînd. în 

hotărîrea ce o va pronunţa modalitatea de dezminţire a afirmaţiilor. Dacă acestea au fost răspîndite 

de un organ de informare în masă el va fi obligat de instanţă să publice, în cel mult 15 zile de la data 

intrării în vigoare a hotătîrii judecătoreşti, o dezminţire – art.. 16 alin. 4 C. civ. 

 Modul de dezminţire a informaţiilor contestate prin alte mijloace decît cele de informare în 

masă se stabileşte de instanţa judecătorească – art. 16, alin 6 C. civ. 

 În ce priveşte repararea prejudiciului cauzat el poate fi atît material cît şi moral – art.. 16, 

alin. 8 C. civ. Întinderea prejudiciului material se constată în funcţie de circumstanţele reale, 

reclamantul fiind obligat să dovedească această întindere. Mărimea compensaţiilor morale se va 
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stabili în fiacare caz concret de cître instanţă în conformitate cu art.. 1422 şi 1423 din C. civ. 

Perioada care se va avea în vedere la stabilirea mărimii compensaţii este cea de 3 ani înaintea 

intentării acţiunii. 

 În legătură cu termenul înnăuntrul căruia va putea introduce acţiunea în judecată, C. civ. la 

art.. 280, stabileşte că ele sînt imprescriptibile, dacă legea nu prevede altfel. 

  

 

 

 

 

TEMA 7. EXERCITAREA ŞI APĂRAREA DREPTURILOR 

SUBIECTIVE CIVILE 

 
 

 

Prin exercitarea drepturilor subiective civile, se înţelege realizarea de cître titularul 

dreptului subiectiv civil a conţinutului acestui drept. 

Personele fizice şi juridice îşi exercită drepturile civile după cum consideră necesar, stabilind 

de sinestătător volumul şi mijloacele de exercitare. Neexercitarea acestor drepturi nu duce, în 

principiu, la stingerea dreptului civil. Acest fapt este prevăzut expres în C. civil care la art.. 9 alin. 2 

prevede că: “neexercitarea de cître persoane fizice şi juridice a drepturilor civile ce le revin nu duce 

la stingerea acestora, cu excepţia prevăzută de lege”.  

Există situaţi cînd neexercitarea dreptului subiectiv duce la pierderea lui dacă acest efect este 

prevăzut expres de lege. De exemplu, art.. 440 din C.civil dispune că servitutea se stinge prin 

radierea ei din registrul bunurilor imobile în caz de neuz pe o perioadă de 10 ani. Un alt exemplu 

este cel prevăzut la art.. 1170  alin 2 din C. civil “în cazul în care termenul nu este determinat, 

fideiusiunea încetează dacă crediorul în decursul unui an de la scadenţa obligaţiei garantate, nu a 

intentat nici o acţiune contra fideiusorului”. În cazul drepturilor de creanţă neexercitarea lor în 

termenul de prescripţie face ca creditorul să nu poată obţine executarea silită a obligaţiei, aceasta 

transformându-se din obligaţie perfectă în obligaţie imperfectă. 

În ce priveşte executarea obligaţiilor civile aceasta diferă după cum sîntem în prezenţa 

raporturilor civil absolute sau raporturi juridice relative. 

a.) În raporturile absolute obligaţia se execută prin inacţiunea subiectului pasiv, care nu 

trebuie să facă numic de natură a aduce atingere dreptului subiectiv. 

b.) În raporturile relative obligaţie este executată prin săvîrşirea de acţiuni, corespunzătoare 

naturii juridice a raportului obligaţional de cître persoana obligată. 

 

1. Mijloacele de exercitare a drepturilor subiective civile  

 Exrcitarea drepturilor subiective civile porneşte de la postulatul potrivit căruia fiecare subiect 

de drept poate să-şi aleagă singur conduita de urmat în funcţie de nevoile şi interesele sale. 

Exercitarea dreptului se poate realiza prin săvîrșirea de acţiuni sau prin abţinerea de la săvîrșirea de 

acţiuni. 

 În doctrina dreptului civil sînt evidenţiate două categorii de mijloace: 

 a.) Mijloace reale de exercitare a drepturilor subiective sînt acele acţiuni care sînt îndreptate 

spre exercitarea atributelor de posesiune şi folosinţă. De exemplu, acţiunile proprietarului îndreptate 
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spre folosirea bunurilor pe care le are în proprietate, automobilul pentru deplasare, casa pentru 

satisfacerea necesităţilor de trai, etc. 

 b.) Mijloace juridice de exercitare a drepturilor subiective sînt acele acţiuni care au un 

caracter juridic, în general îmrăcînd forma unor acte juridice. De exemplu, atunci cînd titularul unui 

drept de proprietate exercită, în sens juridic, atributele dreptului de proprietate – dispoziţia, posesia 

şi folosinţa. De exemplu, cînd cu privire la un bun, proprietarul încheie un contract de vînzare-

cumpărare, de depozit, de arendă sau un contract de schimb. 

 Exercitarea drepturilor subiective poate fi realizată şi prin abţinerea de la săvîrţirea unei 

acţiuni. De exemplu, dreptul fiecărui asociat a unei persoane juridice de a se abţine de la vot. 

 

2. Principiile exercitării drepturilor subiective civile și executarea obligațiilor 

 În dreptul civil, de regulă normele au caracter dispozitiv, ceia ce permite subiectelor de drept 

să-şi aleagă singure modul de comportare în raporturile juridice civile, în vederea realizării 

drepturilor sale. Aceste drepturi urmează a fi realizate în limitele prevăzute de lege şi în 

conformitate cu principiile ce stau la baza exercitării drepturilor subiective. 

 Prin principii de exercitare a drepturilor subiective înţelegem acele idei călăuzitoare, 

consacrate în normele civile care ghidează sau orientează conduita subiectelor de drept în vedere 

producerii de efecte juridice. 

 Printre aceste principii identificăm următoarele: 

 a.) Principiul legalităţii. Potrivit art.. 9 alin. 1. C. civil. Drepturile civile trebuie exercitate în 

acord cu legea. În conformitate cu acest principiu, titularul trebuie să-şi exercite drepturile civile 

astfel încît acţiunile sale să nu contravină legii. 

 b.) Principiul respectării ordinii publice şi a bunelor moravuri care de asemenea este 

consacrat în art.. 9 alin. 1 C. civil, dar care se regăseşte într-un şir de dispoziţii civile din C. civil. În 

acest caz titularul dreptului, în exercitarea lui, trebiue să respecte nu numai prevederile legale ci şi 

ordinea publică şi bunele moravuri. 

 c.) Principiul bunei-credinţe consacrat de asemenea de aceaşi dispoziţie din C. civil, unde se 

prevede că drepturile şi obligaţiile  trebuie exercitate cu bună credinţă. Importanţa acestui principiu 

este destul de relevantă în materi civilă, dat findcă de acestă stare sînt legate anumite efecte pozitive 

faţă de persoana care o invocă. De ex. dobîndirea dreptului de proprietate asupra imobilului sau 

mobilelor (uzucapiunea), posesorul de bună credinţă a unui bun frugifer dobîndeşte fructele acelui 

bun, ş.a. 

 

3. Limitele de exercitare a drepturilor subiective civile 

 Prin limitele de exercitare a drepturilor subiective nu trebuie să înţelegem limitele sale 

exsterioare care sînt temporale sau spaţiale. În acest caz ne referim la limitele sale interioare. 

 --- O primă limită este cea stabilită de scopul ei acesta constînd în obiectivul urmărit de 

legiuitori prin recunoaşterea lui, motivaţia care a stat la baza edictării. 

 --- O altă limită este cea materială, deci în limita a cea ce se  poate obţine prin exercitarea lui 

normală. Dreptul de proprietate asupra unui teren nu poate fi exercitat cu neglijarea drepturilor 

privind protecţia mediului sau celor privind asigurarea unor raporturi de bună vecinătate. 

 --- O altă limită este cea juridică cea ce înseamnă că el nu va putea fi exercitat de cît în 

cazurile şi condiţiile prevăzute de lege. De ex. înstrăinare nu va pute fi posibilă dacă prin aceasta se 

încalcă dreptul de preemţiune a bunului ce se află în proprietatea comună pe cote părţi. 

După cum se poate observa toate aceste limite pot fi încadrate în cea ce se numeşte limite 

prvăzute de lege.  
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Regula generală referitoare la aceste limite este că exercitarea dreptului nu trebuie să 

prejudicieze dreptul altor persoane. Exercitându-şi drepturile, titularul tebuie să ţină cot că şi alte 

subiecte de drept au drepturi similare care sînt ocrotite şi garantate de lege. 

 

4.  Abuzul de drept 

Prin abuz de drept înţelegem acea faptă ilicită de exercitare a drepturilor subiective contrar 

scopului lor social economic, legii sau regulilor de conveţuire socială. 

Esenţa acestui principiu constă în faptul că exercitara unui drept încetează a fi legitimă 

atunci cînd devine contrară legii, ordinii publice şi bunelor moravuri şi cînd are drept efect 

prejudicierea unei alte persoane. El poate îmbrăca două forme: 

a). Exercitarea unui drept subiectiv exclusiv în scopul păgubirii unei alte persoane; 

b). Exercitarea unui drept subiectiv civil care nu urmăreşte scopul exclusiv de a prejudicia o 

altă persoană, însă care în mod obiectiv o violează. 

Abuzul de drept se poate manifesta atît în relaţii contractuale cît şi în relaţii 

extracontractuale. În primul caz, în relaţiile contractuale exercitarea abuzivă a dreptului de retenţie, 

chiar şi după ce creditorul a oferit o garanţie reală. În cel de al doilea caz, exercitarea oricărui drept 

real care are ca rezultat prejudicierea intereselor generale ale societăţii sau a intereselor personale ale 

unui subiect de drept. 

Sancţiunea abuzului de drept constă în refuzul de a acorda protecţie dreptului exercitat 

abuziv, precum şi în obligarea celui care abuzează la repararea prejudiciului cauzat. 

 

5. Apărarea drpturilor civile 

Drepturile subiective civile au o importanţă pentru titular numai dacă acesta le poate apăra. 

Apărarea lor poate fi realizată atît pe cale judiciară cît şi pe cale extra judiciară, inclusiv prin acţiuni 

ale titularului de drept, adică prin autoapărare. 

Potrivit art.. 10 alin. 1  din C. civil: “apărarea drepturilor civile se face pe cale judiciară”. 

Mijloc de apărare a drepturilor civile îl reprezintă acţiunea în justiţie. Acesta este mijlocul care 

permite titularului dreptului încălcat sau contestat să facă apel la organele statului şi la forţa 

coercitivă pentru a fi restabilit în drepturi. 

Drepturile subiective civile pot fi apărate şi pe cale administrativă. În acest sens art.. 10 alin. 

3, din C. civil dispune că: “Apărarea drepturilor civile pe cale administrativă se face doar în 

cazurile prevăzute de lege. Hotărârea emisă pe cale administrativă poate fi atacată in instanţa de 

judecată”. Apărarea drepturilor pe cale administrativă se caracterizează prin faptul că, de regulă, 

pînă la adresarea în instanţă judecîtorească urmează să fie sesizat organul care a emis actul 

administrativ ce aduce atingere drepturilor subiective civile. 

 

6. Mijloacele de părare a drepturilor civile 

Prin mijloace de apărare a drepturilor civile se înţeleg mijloace prin care titularul dreptului 

subiectiv civil tinde să înlăture atingerile aduse acestui drept, apelînd, după caz la organele 

competente. În art.. 11 din C. civil sînt prevăzute mijloacele de apărare a drepturilor civile printre 

care: 

 a.) Recunoaşterea dreptului apare în situaţie în care dreptul subiectiv al titularului este 

contestat, negat sau în cazul în care există pericolul real de a fi exercitate asemenea acţiuni. Acasta 

are loc pe cale judiciară cînd titularul dreptului încălcat cere ca să i se confirme în mod oficial 

existenţa sau lipsa acestuia; 

 b.) Restabilirea situaţiei existente anterior încălcării dreptului. Deşi această situaţie este 

prevăzută la categoria mijloacelor de apărarea dreptului considerăm că aceasta reprezintă doar o 

consecinţă a recunoaşterii unui drept pretins în instanţă. Această consecinţă constă în săvîrșirea unor 
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acţiuni, cum ar fi revendicarea bunului din posesia legală sau suprimarea acţiunilor prin care se 

încalcă dreptul sau se crează pericolul încălcării lui. De ex., în cazul în care o part.e solicită şi obţine 

de la instanţă desfacerea contractului pentru neexecutarea culpabilă a obligaţilor, părţile vor puse în 

situaţia anterioară încheierii contractului. 

 c.) Recunoaşterea nulităţii actulu juridic este o sancţiune civilă, îndreptată împotriva 

efectelor actului juridic civil încheiat cu nerespectarea condiţiilor de valabilitate. Art.. 216-233 din 

C. civil reglementează condiţiile, ordinea şi efectele nulităţii actului juridic civil. 

 d.) Declararea nulităţii actului emis de o autoritate publică. Aceasta se va face în cazul în 

care actul înclcă drepturile titularilor, persoanei fizice şi juridice, acestea fiind în drept să ceară 

instanţei de judecată declararea nulităţii lui. După ce constată că actul emis contravine legii şi 

încalcă dreptul subiectiv civil al titularului, instanţa de judecată poate să-l declare nul, total sau 

parţial. 

 e.) Impunerea executării obligaţiei în natură. În ce priveşte acest caz considerăm că şi 

acesta se referă la consecinţele pe care le poate atrage răspunderea civilă. În urma soluţionării unui 

diferend regula este că obligaţiile constatate de instanţă urmeazuă să se execute în natură şi numai în 

cazul în care aceasta nu este posibilă se va recurge la executarea obligaţiei prin echivalent bînesc. 

Impunerea executării obligaţiei în natură înseamnă obligarea celui căruia îi incumbă această 

obligaţie la executarea obligaţiei ce şi-a asumată înainte de naşterea litigiului. 

 f.) Încasarea clauzei penale şi aceasta reprezintă o consecinţă a neexecutării unei obligaţii. 

Stabilirea clauzei penale prin contract sau prin lege are drept scop preîntîmpinarea încălcării 

drepturilor civile şi stimulează executarea obligaţiilor. În acest sens clauza penală reprezintă un 

mijloc de garantare a executării obligaţilor civile, art.. 524-630 C. civ. Încasarea clauzei penale 

poate avea loc atît benevol, cît şi silit, în temeiul unei hotătîri judecîtoreşti. 

 g.) Repararea prejudiciului inclusiv a prejudiciului moral Considerăm că şi acest caz 

reprezintă o consecinţă a recunoaşteri unui drept ce a fost încălcat. Codul civil admite atît repararea 

prejudiciului moral cît şi a celui material. Prejudiciul material poate fi reparat oricînd pe cînd 

prejudiciul moral doar în cazurile prevăzute de lege, art.. 1422 C. civil. 

 

7. Autoapărarea – mijloc de apărare a drepturilor civile 

Autoapărarea este acel mijloc de ocrotire a dreptului subiectiv, constînd în săvîrșirea unor 

acțiuni îndreptate spre luarea, sustragerea, distrugerea sau deteriorarea unui bun; reținerea persoanei 

culpabile care ar putea părăsi locul faptei, sau înlăturarea rezistenței celui obligat la abținere, dacă 

nu se poate obține în timp util asistența organelor competente și care în lipsa acestor acțiuni ar exista 

pericolul eminent ca realizarea acestor drepturi să devină imposibilă sau periclitată. 

Acest mijloc de apărare a drepturilor civile este prevăzut la art.. 13 alin. 1 C. civ. unde 

dispune: ” Nu sînt ilicite acţiunile persoanei care, în scopul autoapărării, ea, sustrage, distruge sau 

deteriorează un bun sau, în acelaşi scop, reţine persoana obligată, care ar putea să se ascundă sau 

înlătură rezistenţa celui obligatsă tolereze acţiunea dacă nu se poate obţine asistenţa organelor 

competente şi dacă, fără o intervenţie imediată, există pericolul ca realizarea dreptului să devină 

imposibilă sau substanţial îngreueată“. 

Din această definiţie rezultă necesitatea îndeplinirii a următoarelor condiții: 

a) Autoapărarea poate fi exercitată în cazul în care dreptul subiectiv a fost încălcat sau 

prelungeşte a fi încălcat. 

b) Circumstanţele exclud la momentul respectiv posibilitatea adresării la organele 

competente pentru a fi solicitată apărarea dreptului subiectiv încălcat. 

c) Autoapărarea trebuie să fie exercitată nemijlocit de cître persoana al cărui drept a fost 

încălcat. Ea poate fi exercitată şi cu ajutorul unor terţe persoane, dacă se încadrează în limita 

condiţiilor autoapărării. 
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d) Autoapărarea nu trebuie să depăşească limitele necesare înlăturării pericolului. În cazul în 

carea ea depăşeşte aceste limite, autoapărarea va fi calificată drept samovolnicie, care în 

conformitate cu art.. 352, din C. penal atrage răspunderea penală. 

Modalităţile de autoapărare poate fi realizată prin sustragere, distrugere sau deteriorare a 

bunurilor sau prin reţinerea persoanei obligate, care ar putea să se ascundă, sau înlăturarea 

rezistenței celui obligat să tolereze acțiunea. 

Dacă proprietarul a presupus în mod eronat că are dreptul la autoapărare, el va fi obligat să 

repare prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Repararea prejudiciului se va efectua chiar şi atunci cînd 

eroarea nu se datorează culpei celui ce a apelat la autoapărare, C. civ., art.. 13, alin. 5, C. civ. 

 

 

 

 

 

TEMA 8. ACTUL JURIDIC CIVIL 
 

 

 

 Pentru naşterea unui raport juridic civil pe lîngă norma juridică şi subiectele de drept sînt 

necesare înprejurările de fapt, indicate în ipoteza normei de drept. Aceste împrejurări de fapt pot 

conduce la: naşterea unor raporturi juridice (de exemplu contractul de vânzare-cumpărare), 

modificarea raportului civil (căsătoria persoanei de 16 ani determină modificarea capacităţii de 

exerciţiu), singerea raporturilor juridice civile (pieirea lucrului închiriat duce la încetarea 

contractului de locaţiune). 

 Împrejurările care potrivit normelor juridice au ca urmare apariţia, modificarea sau stingerea 

raporturilor juridice, producînd astfel anumite consecinţe juridice se numesc fapte juridice. 

 a.) În funcţie de originea lor faptele juridice se împart. în acţiuni şi evenimente. 

 --- Acţiunile sînt fapte comisive sau omisive ale omului săvîrșite cu sau fără intenţia de 

aproduce efecte juridice civile constînd în naşterea, modificarea ori stingerea de raporturi juridice 

civile concrete. 

 Acţiunile omeneşti pot fi voluntare, dorite cît şi acţiuni involuntare, nedorite de om. În 

categoria acţiunilor săvîrșite fără intenţia de a produce efecte juridice, efecte care se produc totuşi în 

puterea legii, sînt cuprinse acele fapte în privinţa cărora intenţia se manifestă doar în sensul de a 

săvîrşi fapta respectivă nefiind îndreptată spre a produce efecte juridice. În funcţie de conformitatea 

sau contrarietatea lor cu legea acţiunile sînt: 

 --- licite sînt acelea prin care nu se aduce nici o atingere normelor de dr. civ; 

 --- ilicite sînt acelea prin care se încalcă normele de dreptcivil aducîndu-se astfel atingere 

ordinii de drept. 

 Pe lîngă actele juridice civile temei pentru apariţia raportului juridic civil pot servi şi actele 

adminustrative, de exemplu art.. 320, alin. 3 din C. civ. prevede că: “în cazurile prevăzute de lege 

proprietatea se poate dobîndi prin efectul unui act administrativ”. 

 --- Evenimentele (faptele naturale) sînt acele împrejurări care se produc independent de 

voinţa omului şi de care norma juridică civilă leagă anumite consecinţe juridice. De exemplu, 

naşterea omului şi decesul lui, inundaţiile, cutremurul şi alte circumstanţe ce se produc în afara 

voinţei omului. 
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 Evenimentele se împart. în absolute, a căror apariţie şi dezvoltare nu depind de voinţa 

omului, de exemplu – cutremurul, inundaţia şi relative, care iau naştere datorită voinţei omului, dar 

se dezvoltă independent de ea, de exemplu, omorul. 

 b.) În raport cu pluralitatea elementelor componente faptele juridice se clasifică în: 

 --- Fapte juridice simple care constau în elemente unice şi produc efecte juridice prin ele 

însele. De exemplu, moart.ea persoanelor fizice; 

 --- Faptele juridice complexe sînt alcătuite din mai multe elemente, care numai realizate 

împreună, simultan ori succesiv produc efectele prvăzute de lege, de exemplu pentru existenţa 

dreptului de inventator sau inovator este necesar atît crearea invenţiei, cît şi formalităţile de 

recunoaştere a ei. 

 

  1.  Noțiunea de act juridic 

 Potrivit art.. 195 din C. civ: “actul juridic este manifestarea de cître persoanele fizice şi 

juridice a voinţei îndreptate spre naşterea, modificarea sau stingerea drepturilor şi obligaţiilor 

civile”. Această definiţie legală nu diferă mult de cea consacrată de doctrina de specialitate. În acest 

sens actul juridic civil este manifestarea de voinţă a unei sa mai multor persoane săvîrșite cu 

intenţia de a produce efecte juridice civile, constînd în crearea, modificarea, sau stingerea unor 

raporturi juridice civile în temeiul şi în limitele stabilite de normele dreptului juridic obiectiv. 

 Din definiţie rezultă elementele sale definitorii care sînt următoarele:  

 --- este o manifestare de voinţă a subiectului de drept civil. 

 --- manifestare de voinţă exprimă intenţia de a produce efecte juridice. 

 --- efectul manifestării de voinţă reprezintă naşterea, modificarea sau stingerea unui raport 

juridic civil. 

 Mijloacele de manifestare a voinţei se împart. în: 

 --- directe, care pot fi scrise şi verbale, de exemplu încheierea contractului, întocmirea 

testamentului etc.  

 --- indirecte, care sînt atunci cînd comportamentul persoanei arată vădit voinţa ei de a 

încheia actul juridic. Potrivit art.. 208, C. civ. “actul juridic care poate fi înceiat verbal se consideră 

încheiat şi în cazul în care comportamentul persoanei arată vădit voinţa ei de a-l încheia”.  

 --- cele ce rezultă din tăcere. Astfel art.. 208, alin 4, C. civ., prevede că: “tăcerea se 

consideră exprimare a voinţei de a încheia actul juridic în cazurile prevăzute de lege sau de acordul 

părţilor”. De exemplu art.. 904, alin 1, C. civ., prevede că: “dacă raporturile contractuale continuă 

în mod tacit după expirarea contractului de locaţiune, acesta se consideră prelungit pe un termen 

nedeterminat”. 

 

2. Clasificarea actelor juridice 

În doctrin de specialitate, actele juridice civile sînt clasificate din mai multe puncte de 

vedere. 

 

2.1. În funcţie de numărul părţilor  

În funcție de numărul părților a căror voință juridică part.icipă la formarea lui, actul juridic 

poate fi: 

 a.) Act unilateral este acel act juridic care reprezintă rezultatul voinţei unei singure părţi, 

art.. 196, alin. 1, C. civ. Prin noțiunea de part.e a actul juridic civil înţelegem persoana sau 

persoanele care, manifestîndu-şi voinţa, personal, prin reprezentant sau prin organul prevăzut de 

lege (în cazul persoanelor juridice), exprimă un interes juridic propriu şi direct. 
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Esenţial pentru actul juridic civil unilateral este că simpla şi unica voinţă de a se angaja din 

punct de vedere juridic, este suficientă de a da naştere la obligaţii în sarcina ei, fără a fi nevoie de o 

acceptare a celeilalte părţi. 

Regula este că un act juridic unilateral dă naştere la obligaţii doar pentru autorul său. Prin 

excepţie, pentru terţele persoane, el poate da naştere la obligaţii doar în cazurile expres prevăzute de 

lege, art.. 196 alin. 1 part.ea a doua, C. civ. De exemplu, cazul testamentului cînd acesta va produce 

efecte în privinţa moştenitorului acceptant. 

La rîndul lor actele unilaterale se subclasifică în: 

--- acte supuse comunicării, cum sînt oferta, promisiunea publică de recompensă; 

--- acte nesupuse comunicării, cum este testamentul. 

Actele juridice unilaterale nu trebuie confundate cu contractele unilaterale care presupune 

existenţa a două părţi dintre care numai una este obligată. 

b.) Actul bilateral. Potrivit alin. 3 al art.. 196, C. civ., “actul juridic bilateral este 

manifestarea de voinţă concordantă a două părţi”. Fiecare part.e poate fi reprezentată de mai multe 

persoane. 

Actul juridic bilateral tipic este contractul: de vânzare cumpărare, de donaţie, de mandat, de 

împrumut ş.a. 

Caracteristic pentru actele juridice civile bilaterale este faptul că fiecare part.e urmăreşte 

realizarea unui scop propriu, diferit de cel urmărit de cealaltă part.e. În acest sens actul bilateral este 

unul sinalagmatic, deci se nasc obligaţii în sarcina ambelor părţi. 

c.) Actul multilateral este actul juridic care este manifestarea de voinţă a trei sau a mai multe 

părţi, art.. 196 alin. 4, C. civ. Deci, el este acel act juridic care este rodul de voinţă a mai multor părţi 

care urmăresc realizarea aceluiaşi scop. Un astfel de act juridic este contractul de societate. 

Importanţa juridică a acestei clasificări rezidă în următoarele: 

--- sub aspectul aprecierii valabilităţii actului juridic. În actele unilaterale se va verifica o 

singură voinţă, în actele bilaterale sau multilaterale fiecare din voinţele juridice respective. 

--- în materia viciilor de consimţământ: În cazul actelor bilaterale, dolul trebuie să provină 

de la contractant, iar eroare să fi fost cunoscută şi de cître acesta. 

--- sub aspectul revocabilităţii actelor juridice civile; actele unilaterale sînt în principiu 

irevocabile, în timp ce actele bilaerale sau multilaterale pot fi revocate de comun acord de cître părţi. 

 

2. 2 În funcţie de scopul urmărit la încheiere 

În funcție de scopul urmărit la încheiere actele juridice se împart. în: 

 a.) Acte juridice cu titlu gratuit sînt acele acte prun care se procură unei părţi un folos 

patrimonial fără a se urmări obţinerea în schimb a unui alt folos patrimonial, art.. 197. alin.1, C. civ. 

 Acestea la rîndul lor se subîmpart. în: 

--- liberalități sînt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispunătorul îşi micşorează 

patrimoniul transmiţînd gratificatului un bun, o fracţiune de patrimoniu sau un patrimoniu întreg 

fără a primi în schimb un echivalent. De ex. donaţiile, legatele. 

--- actele dezinteresate sînt acele care au ca efect procurarea de cître despunător a unui 

avantaj patrimonial celeilalte părţi fără a-şi micşora patrimoniul. De ex., mandatul gratuit, 

împrumutul fără dobîndă. 

b.) Acte juridice cu titlu oneros sînt acele acte prin care, în schimbul folosului patrimonial 

procurat de o part.e celeilalte părți, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial, art.. 197. alin. 2. 

C. civ. Acestea se subclasifică în: 

--- acte comutative sînt acele acte juridice cu titlu oneros în care părţile cunosc sau pot 

cunoaşte încă din momentul încheierii lor, existenţa şi întinderea obligaţiilor ce le revin; 
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--- acte aliatorii sînt actele civile cu titlu oneros în care părţile au în vedere posibilitatea unui 

cîştig sau riscul unei pierderi, de care fac să depindă existenţa sau întinderea obligaţiilor ce le revin. 

De ex., contractul de asigurare, contractul de rentă viageră, contractul de întreţinere ş. a. 

Importanţa juridică este relevată din mai multe puncte de vedere: 

--- sub aspectul formei legea este mai exigentă faţă de actele cu titlu gratuit, uneori cerînd 

forma solemnă. 

--- sub aspectul răspunderii aprecierea este mai severă în cazul actelor cu titlu oneros. 

  

2.3. În funcţie de importanţa lor 

În funcție de importanța lor, actele juridice civile se împart. în: 

a.) Acte de conservare sînt acele acte juridice civile prin care se urmăreşte preîntîmpinarea 

unui drept subiectiv civil, alin. 1 art.. 198 C. civil. Acestea sînt acte ce se încheie fără riscuri, motiv 

pentru care legea permite şi persoanelor cu capacitate de exerciţiu restînsă să încheie astfel de acte – 

art.. 21 şi 22 din C. civil. 

b.) Acte de administrare este acel act juridic prin care se urmăreşte o obişnuită punere în 

valoare a unui bun sau patrimoniu, alin. 2. art. 198, C. civil. 

 c.) Acte de dispoziţie sînt acele acte care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept 

sau grevarea cu sarcini reale a unui bun, - alin. 3 art. 198, C. civ. De exemplu, vînzarea, schimbul, 

donaţia, renunţarea la un drept. 

 Importanţa juridică se manifestă în privinţa: 

 --- capacităţii de a încheia astfel de acte juridice; 

  

2.4. După efectele pe care le produce 

După efectele pe care le produce, actele juridice sînt: 

 a.) Acte constitutive sînt acele acte juridice civile care dau naştere unor drepturi subiective 

civile care nu au existat anterior. De ex. contractele prin care se constituie dreptul de uzufruct, 

servitute, gaj, ş.a. 

 b.) Acte translative sînt actele care au ca efect strămutarea unui drept subiectiv civil dintr-un 

patrimoniu în alt patrimoniu. De ex. contractul de vânzare cumpărare, contractul de schimb ş.a. 

 c.) Acte declarative sînt acele acte juridice care au ca efect consolidarea sau defenitivarea 

între părţi a unor drepturi preexistente. De exemplu, partajul convenţional, tranzacţia. 

 O specie aparte de act declarativ o reprezintă actul confirmativ prin care o persoană renunţă 

la dreptul său de a ataca în justiţie cu acţiunea în anulabilitate un act juridic civil, la a cărui încheiere 

a fost încălcată o dispoziţie legală ce ocroteşte un interes privat. 

 Importanţa juridică 
 --- actul constitutiv şi cel translativ produc efecte numai pentru viitor, iar actul declarativ 

produc efecte şi pentru trecut, în mod retroactiv. 

  

2.5. După criteriul de formare a actelor aceste sînt: 

 a.) Acte consensuale sînt acele acte juridice civile care se încheie prin simpla manifestare de 

vonţă a autorului sau a autorilor lor, fără îndeplinirea unei formalităţi. De ex., contractul de vînzare 

cumpărare de bunuri mobile. 

 b.) Acte solemne  sînt acele acte juridice civile la a căror încheiere manifestarea de voinţă 

trebuie să îmbrace o anumită formă cerută de lege. Această formă este cerută ad validitatem. De ex. 

testamentul, contractul de donaţie. 

 c.) Acte reale sînt acele acte a cărui formare valabilă presupune pe lîngă consimțămîntul. 

părţilor şi transmiterea bunului către dobînditor. De ex., contractul de împrumut 
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 Importanţa juridică este apreciată în privinţa valabilităţii actelor juridice. Nerespectarea 

formei autentice duce la nulitatea absolută. De asemenea diferă şi probaţiunea acestor acte juridice 

civile. 

  

2.6. După criteriul afectării sau neafectării de modalităţi 

După criteriul afectării sau neafecării de modalități, actele juridice se împart în: 

  a.) Act juridic pur şi simplu sînt acele acte juridice civile care nu sînt afectate de vre-o 

modalitate, fiind incompatibilă cu aceasta. De ex. căsătoria, adopţia. 

  b.) Act afectat de modalităţi sînt acele acte juridice al căror efect depinde de îndeplinirea 

sau neîndeplinirea unui eveniment sau executarea unei obligaţii. Unele acte juridice sînt eminamente 

acte afectate de modalităţi, de ex. contractul de asigurare, contractul de împrumut, contractul de 

vânzare cu clauză de întreţinere, contractul de donaţie cu sarcină, art. 827. alin. 3, C. civ. Altele sînt 

prevăzute prin voinţa părţilor. 

 Se cunosc trei modalități care afectează actul juridic: termenul condiţia şi sarcina. 

 --- Termenul este un eveniment viitor şi sigur ca realizare care face să întîrzie producerea 

sau stingerea efectelor actului juridic. 

 --- Condiţia  este un eveniment viitor şi nesigur ca realizare de a cărui producere depinde 

naşterea sau stingerea unui drept subiectiv civil. Condiţia poate fi: 

 --- pozitivă cînd efectele actului juridic depind de un eveniment care trebuie să survină într-

un termen determinat sau nedeterminat. 

 --- negativă cînd efectele actului juridic sînt condiţionate de nesurvenirea unui eveniment 

într-un termen determinat sau nedeterminat. 

 --- suspensivă cînd producerea efectelor juridice depinde de un eveniment viitor şi nesigur ca 

realizare. 

 --- rezulutorie cînd stingerea efectelor juridice depinde de un eveniment viitor şi nesigur ca 

realizare. 

 --- Sarcina este obligaţia de a da, a face sau a nu face ceva impusă de despunător 

gratificatului în actele cu titlu gratuit. 

  

2.7. După corelaţia dintre ele  

După corelația dintre ele, actele juridice se împart în: 

  a.) Acte principale care au o existenţă de sinestătătoare 

 b.) Acte accesorii care nu au o existenţă de sinestătătorie, existenţa sa depinzând de existenţa 

unui alt act juridic, care va fi unul principal. 

Importanţa juridică apare sub aspectul valabilităţii şi eficacităţii lor. În această materie 

funcționează regula accesorium seqiutur principale, cea ce înseamnă că soarta actului accesoriu 

urmează soarta actului principal. 

  

2.8. Dupăcum sînt sau nu reglementate de lege 

După cum sînt sau nu reglementate de lege, actele juridice se împart: 

 a.) Act juridic numit este actul reglementat de legislaţia civilă 

  b.) Act juridic nenumit este actul care nu are o reglementare expresă în legislaţie. 

  

2. 9. În funcţie de modalitatea încheierii lor 

În funcție de modalitatea încheierii lor, sînt: 

 a.) Acte strict personale sînt acele acte juridice care nu pot fi încheiate de cît personal nu şi 

prin reprezentare. De ex. testamentul. 
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 b.) Acte juridice încheiate prin reprezentare sînt acele acte care pot fi încheiate atît personal 

cît şi prin reprezentare. Aceste acte reprezintă regula.  

 

2. 10. După modul de executare 

După modul de executare, sînt: 

 a.) Acte juridice cu executare imediată este actul care se execută printr-o singură prestaţie 

efectuată de debitor. 

 b.) Acte juridice cu executare succesivă este actul care se execută prin mai multe prestaţii 

succesivă. 

  

2. 11. În dependenţă de influienţa cauzei asupra actului sînt: 

 a.) Act juridic cauzal este acel act a cărui valabilitate implică valabilitatea cauzei. 

 b.) Act juridic abstract este acel act care este detaşat de elementul cauzei. Acest act rezultă 

din operaţiunile triungiulare, unde creditorul nu cunoaşte cauza care determină pe debitor să se 

oblige faţă de el. De ex. cambia. 

  

2.12. După conţinutul lor 

După conținutul lor, actele juridice se împart în: 

 a.) Act juridic patrimonial acele acte juridice civile care au un conţinut economic, adică sînt 

exprimabile în bani. 

 b.) Act juridic nepatrimonial sînt acte care nu au un conţinut economic şi nu pot fi 

exprimate în bani. 

 

3. Condițiile actului juridic 

Prin condiţiile de valabilitate a actului juridic civil se înţeleg componentele structurale, ale 

acestuia, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor juridice, dar pot fi şi 

specifice unei anumite categorii de astfel de acte. 

Sediul materiei îl reprezintă art. 199 – 215, C. civ. Condiţiile de valabilitate ale actului 

juridic pot fi grupate după mai multe criterii: 

a.) În funcţie de aspectul la care se referă distingem: 

--- Condiţii de fond sînt acele condiţii care privesc conţinutul actului juridic; 

--- Condiţiile de formă sînt acele condiţii care se referă la modul de exteriorizare a voinţei. 

b.) În funcţie de obligativitatea şi neobligativitatea lor actele juridice pot fi: 

--- Condiţii esenţiale sînt acelea care trebuie îndeplinite în mod obligatoriu, în lipsa lor actul 

nefiind valabil. Această condiţie se subdivide în: 

--- condiţii esenţiale legale sînt cele prevăzute în mod imperativ de lege, 

--- condiţii esenţiale convenţionale sînt declarate ca atare de părţi prin voinţa lor, fără ca 

legea să le impună un mod obligatoriu. 

--- Condiţii neesenţiale sînt acele condiţii care pot fi prezente ori lipsi, fără să afecteze 

valabilitatea actului juridic civil. 

c.) În funcţie de consecinţele pe care le produc în privinţa actului său: 
--- Condiţii de validitate sînt acele condiţii esenţiale a căror nerespectare este sancţionată cu 

nulitatea actului juridic civil, 

--- Condiţii de eficacitate sînt acele care atrag inopozabilitatea lui.  

Printre condiţiile de valabilitate ale actului juridic identificate în legislaţia Rep. Moldova 

sînt: 

--- Capacitatea persoanei de a încheia acte juridice; 

--- Consimțămîntul. persoanei sau persoanelor părţi ale actului juridic civil; 
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--- Obiectul actului juridic civil; 

--- Cauza actului juridic civil; 

--- Forma actului juridic civil. 

 

3.1 . Capacitatea de a încheia actul juridic 

Capacitatea de a încheia acte juridice civile constitui o parte a capacităţii de folosinţă a 

persoanei fizice şi juridice şi apare ca o premisă a capacităţii de exerciţiu a acesteia, cealaltă premisă 

fiind descrnământul. Aceasta constă în aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de 

drepturi şi obligaţii civile prin încheierea de acte juridice civile. 

Din dispoziţiile art.. 18 alin. 1 C. civil, reese că principiul este cel al capacităţii iar 

incapacitatea reprezintă exepţia, care, fiind de strictă interpretare, ea trebuie să fie expres prevăzută 

de lege. Incapacităţile pot fi: 

--- De folosinţă constînd în aptitudinea de a avea anumite drepturi şi obligaţii, care nu poate 

fi generală, fiindcă aceasta ar echivală cu lipsa calităţii de subiec de drept civil a persoanei, cea ce nu 

poate a fi închipuit. 

--- De exerciţiu care constă în lipsa posibilităţii juridice de a exercita personal şi singur 

drepturile şi de a asuma obligaţiile prin încheierea de acte juridice civile. 

În ce priveşte momentul în care trebuie să existe capacitatea acesta este acela al momentului 

formării actului. 

În ce priveşte sancţiunile pe care le atrage nerespectarea condiţiie capacităţii la încheierea 

actului juridic identificăm: 

--- nulitatea absolută – cînd actul a fost încheiat cu suprimarea ori îngrădirea capacităţii de 

folosinţă sau a capacităţii de exerciţiu statornicită de lege – art. 23. alin. 4, C. civ. 

--- nulitatea relativă – acte juridice încheiate de minor cu încălcare a dispoziţiilor din art. 21. 

22, C. civil, acte care pot fi confirmate de ocrotitorul legal. 

--- inopozabilitatea – este cazul cînd actul juridic este încheiat în numele minorului de cître 

reprezentantul său legal, deşi acest minor era îndrituit de lege să încheie personal actele juridice 

civile. 

 

3.2. Consimțămîntul 

Consimțămîntul este una din condiţiile de fond a actului juridic civil, prin care înţelegem 

manifestarea hotătîrii de a încheia actul juridic civil şi deci de a  se obliga juridiceşte. El are li o 

consacrare legală. Astfel, art. 199, alin. 1, C. civ., prevede că: “consimțămîntul. este manifestarea 

exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act juridic”. Terminologic consimțămîntul are 

două sensuri: 

--- într-un prim sens se are în vedere voinţa exteriorizată a autorului actului unilateral sau a 

uneia din părţile actului bilateral 

--- întrr-un al doilea sens  se are în vedere acordul de voinţă al părţilor în actele bilaterale sau 

multilaterale. 

Consimțămîntul împreună cu cauza (scopul) formează voinţa juridică. 

 

3. 2. 1. Voința juridică. Formarea ei 

 Formarea voinţei juridice este rezultatul unui proces psihologic complex, care cuprinde mai 

multe etape: 

 --- Nevoia simţită de om şi reflecatarea acestuia în conştiinţă, 

 --- Alegerea mijlocului de satisfacere a acestei nevoi; 

 ---  Luarea hotătîrii de încheiere a actului juridic civil; 

 --- Exteriorizarea hotătîrii luate prin aducerea la cunoştinţa altor subiecte de drept. 
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Sub aspect juridic prezintă importanţă apariţia motivului determinant, care îndeamnă la 

încheierea actului juridic civil, şi hotărârea exteriorizată de a încheia actul. 

Motivul determinant se exprimă juridic prin cea ce sintetic denumim cauza actului juridic 

civil, iar hotărârea exteriorizată cea ce numuim consimţămînt. 

  

3. 2. 2. Principiile voinței juridice 

 Voinţa juridică este guvernată de două principiii: 

 a). Principiul libertăţii actelor juridice civile, numit şi principiul autonomiei de voinţă reiesă 

din dispoziţiile art. 667, C. civ. Atfel potrivit alin. 1, părţile contractante pot încheia în mod liber, în 

limitele normelor imperative de drept, contracte şi pot stabili conţinutul lor, sau alin. 2 unde se 

prevede că, obligarea la încheierea unui contract este interzisă. Conţinutul acestui principiu poate fi 

exprimat în următoarele: 

 --- subiectele de drept pot să încheie în limitele imperative de drept orice act juridic; 

 --- sînt libere să stabilească conţinutul lor; 

 --- părţile pot în mod liber să modifice sau să pună capăt actului juridic civil pe care l-au 

încheiat. 

 Acest principiu cunoaşte unele excepţii: este cazul contractelor obligatorii, deci cînd 

ambelor părţi le este impusă obligaţia de a contracta, de ex., contractul de asigurare de răspundere 

civilă a proprietarilor de autovehicule, cît şi în cazul contractelor de adeziune cînd uneia dintre părţi, 

în cazul în care se hotărăşte să accede la o relaţia contractuală ea trebuie să accepte conţinutul unui 

contract predeterminat de cealaltă parte. 

 b.) Principiul voinţei interne. Cînd între voinţa internă şi cea externă există concordanţă nu 

se pune problema determinării principiului aplicapil, voinţa este aceiaşi.  

 Există situaţi cînd între voinţa interioară şi cea declarată există discordanţă. În acest caz se 

pune problema căruia dintre aceste două elemente îi acordăm prioritate. Răpunsul la această 

întrebare va fi determinat de concepţia pe care o îmbrăţişează codul civil moldovenesc. 

 În doctrina de specialitate sînt cunoscute două concepţii, diametral opuse: 

 Concepţia subiectivă acordă prioritate voinţei interne, care exprimă adevăratul conţinut al 

actului juridic civil, intenţiile reale ale părţilor. 

 Concepţia obiectivă preferă voinţa declarată, exteriorizată, pe motiv că voinţa internă nu 

prezintă utilitate şi relevanţă sub aspect practic juridic decît în măsura în care este exteriorizată. 

 În ce priveşte concepţia adoptată de legiuitorul moldovean considerăm că aceasta reprezintă 

concepţia subiectivă. Astfel potrivit art. 725, C. civil: “contractul se interpretează după intenţia 

comună a părţilor, fără a se limita la sensul literal al termenelor utilizaţi”. 

 

3. 2. 3. Condițiile consimțămîntului 

 Pentru a fi valabil consimțămîntul, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

 a.) Să emane de la o persoană cu descernămînt. Ea exprimă ideia că subiectul de drept civil 

trebuie să aibă puterea de a aprecia şi prevedea efectele juridice care se vor produce în baza 

manifestării sale de voinţă. Această aptitudine presupune prezenţa descernămîntului, pe care îl deţin 

numai persoanele cu capacitate de exerciţiu. Cerinţa capacităţii de exerciţiu, care este o stare de 

drept, nu se confundă cu descernământul persoanei, care este o stare de fapt. Cazurile care afectează 

descernămîntul persoanelor la încheierea actelor juridice sînt beţia, hipnoza, furia etc., art. 221,C. 

civ. Codul civil reglementează și situaţia cînd un act juridic este încheiat de o persoană fără 

descernământ.  

 b.) Să fie exprimat cu intenţia de a produce efecte juridice. Această condiţie decurge din 

esenţa actului juridic care reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte 

juridice, constînd în naşterea, modificarea, sau stingerea unui raport juridic civil. 
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 Se consideră că lipseşte intenţia de a produce efecte juridice cînd: 

 ---Manifestarea de voinţă a fost făcută în glumă, din prietenie, curtuazie sau pură 

complezenţă. 

 --- Consimțămîntul a fost dat cu o rezervă mintală cunoscută de destinatarul acesteia, cînd 

este vorba de consimțămîntul pur aparent. 

 --- Cînd manifestarea de voinţă a fost făcută sub condiţie pur potestativă. Această condiţie 

constă într-un eveniment a cărui realizare depinde în exclusivitate de voinţa celui ce se obligă (adica 

mă oblig dacă vreau). 

 --- Manifestarea de voinţă este prea vagă. 

 --- A fost dată de un actor în timpul interpretării. 

 --- În cazul simulaţiei, cînd actul public nu produce efecte juridice între părţi, aceşte neavînd 

intenţia de a încheia vre-un act juridic, simulaţia absolută, sau intenţionând să încheie un alt act 

juridic de cît cel aparent, simulaţia relativă. 

 c.) Să fie exteriorizat. Voinţa internă neexteriorizată nu produce efecte juridice, ea neputînd 

fi cunoscută de alte persoane. Forma de exteriorizare a consimțămîntului este în principiu lăsată la 

aprecierea autorului sau autorilor actului juridic. Ea poate fi expresă cînd este exteriorizată prin 

modalităţi de natură a o face cunoscută altor persoane în mod nemijlocit, şi tacită cînd ea se deduce 

din anumite semne, gesturi ale autorului ei.  

 Principiul care guvernează exteriorizarea consimțămîntul.ui este cel al consensualismului. 

Simpla manifestare de voinţă nu este necesară ci şi suficientă pentru ca actul juridic civil să se nască 

valabil sub acest aspect. Aceasta reese din coroborarea dispoziţiilor art. 208 şi 209 C. civil. De la 

acest principiu există şi excepţii cînd manifestarea de voinţei trebuie să îmrace forma scrisă sau 

solemnă ad validitatem, art.. 212; 211 alin. 2, C. civil. 

 În ce priveşte tăcerea, în principiu ea nu constituie o manifestare de voinţă, cu unele excepţii: 

 --- Cînd legea prevede acest lucru în mod expres 

 --- Cînd prin voinţa expresă a părţilor se atribuie tăcerii o anumită semnificaţie juridică. 

 --- În materie de ofertă acceptare, se apreciază că tăcerea la o ofertă focută exclusiv în 

interesul destinatarului se consideră acceptare. De ex., remiterea de datorie, sau cazul prevăzut la art. 

694. C. civil. 

 --- Cînd tăcerii i se atribuie valoare de consimţământ potrivit uzanţelor, art. 694 alin. 1 C.civ.   

 d.) Să fie neviciat. Legea cere ca formarea voinţei să fie liberă, neînfluenţată, nealterată prin 

cea ce numim vicii de consimţământ. Viciile de consimţământ sînt: eroarea, dolul (sau viclenia), 

violenţa şi leziunea. 

 --- Eroarea este falsa reprezentare a realităţii la încheierea unui act juridic. Sediul materie 

îl reprezită art. 227 C. civ. În principiu eroarea nu duce la anulabilitatea actului juridic, ci numai în 

cazul în care ea este considerabilă. Eroarea este considerabilă cînd: 

 --- ea priveşte natura actului juridic este situație cînd una din părţi crede că încheia un 

anumit act juridic iar cealaltă parte un alt act juridic. 

 --- ea priveşte calităţile substanţiale ale obiectului actului juridic deci, cînd priveşte atît 

transmiterea unui bun în proprietate, în folosinţă, precum şi prestarea de servicii. 

 --- se referă la persoana contractantă dacă identitatea acesteia este motivul determinant al 

încheierii actului juridic. De ex. contractele intuitu personaie. 

 Eroarea poate fi de fapt constînd într-o reprezentare falsă a realităţii şi de drept cînd sîntem 

în prezenţa unei false reprezentări a existenţei sau a conţinutului unui act normativ. 

 --- Dolul constă în inducerea în eroare a unei persoanei prin utilizarea de mijloace viclene 

sau dolosive pentru a o determina să încheie un act juridic civil. Sediul materiei îl reprezintă art. 

228 C. civil.  

 În funcţie de natura elementelor asupra cărora poartă, distingem: 
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 --- Dolul principal care este acel dol care cade asupra unor elemente determinante, 

importante la încheierea actului juridic civil. 

 --- Dolul secundar este acela care cade asupra unor împrejurări nedeterminate pentru 

încheierea actului juridic civil. 

 Structural dolul presupune existenţa a două elelmente: 

 --- elementul obiectiv sau meterial constă în utilizarea de mijloace viclene (abilităţi, şiretenii, 

maşinaţii, manopere dolosive) pentru a induce în eroare. De regulă acestea se concretizează în 

acţiuni, fapte pozitive. Dolul poate îmbrăca şi forma unei inacţiuni, un fapt omisiv. În acest caz se 

foloseşte expresia dol prin reticenţă. 

 Acest fapt omisiv dolul prin reticenţă constă în tăcerea păstrată asupra unor împrejurări la a 

căror dezvăluire cealaltă parte nu ar mai fi închiat actul juridic, art. 228 alin. 2, prima parte C. civil. 

 --- elementul subiectiv sau intenţional constă in intenţia de a induce în eroare o persoană 

pentru a o face să încheie un act juridic civil. 

 În materia liberalităţilor faptul comisiv se manifestă sub forma captaţiei şi sugestiei. 

 --- Captaţia constă în folosirea de mijloace viclene în scopul de a gîştiga afecţiunea 

dispunătorului şi a-l determina astfel să facă o liberalitate în favoarea autorului acestor mijloace 

viclene, pe care altfel nu l-ar fi făcut-o. 

 --- Sugestia constă în folosirea de mijloace viclene în scopul de a desavua afecţiunea 

dispunătorului faţă de rudele sale sau faţă de cel căruia intenţiona să-i facă o liberalitate şi a-l 

determina astfel să dispună în favoarea altei persoane decît cea avută iniţial în vedere. 

 Pentru ca dolul să fie considerat viciu de consimţământ este nevoie să fie îndeplinite 

următoarele condiţii: 

 --- 1. Dolul să aibă caracter determinant pentru încheierea actului juridic civil, altfel victima 

manoperelor frauduloase nu ar fi încheiat acel act juridic. 

 --- 2. Dolul trebuie să emane de la cealaltă parte indiferent dacă această parte a utilizat ea 

însăşi  mijloacele viclene sau au fost săvîrșite de un terţ dar partea contractantă a ştiut sau trebuia să 

ştie despre dol, art. 228 alin. 3.C. civil. 

 Dolul nu se presupune, partea care invocă existenţa dolului trebuie să facă dovada existenţei 

lui. El va fi sancţionat cu nulitatea relativă a actului, care totodată fiind un delict civil dă dreptul şi la 

o acţiune în despăgubire. 

 --- Violenţa constă în ameninţarea unei persoane cu un rău care insuflă acesteia o temere 

care o determină să încheie un act juridic civil, care altfel nu l-ar fi încheiat. Sediul materiei îl 

reprezintă art. 229 C. civil. 

 Violenţa este fizică cînd ameninţarea priveşte integritatea corporală şi morală cnd priveşte 

onaorea, cinstea ori sentimentele persoanei, art. 299 alin. 1. Violenţa poate fi legitimă sau justă cînd 

ameninarea cu un rău este făcută în condiţiile legii, în vederea realizării unui drept subiectiv. 

 Structural violența conţine două elemente: 

 --- Elementul obiectiv constă în ameninţarea cu un rău care poate fi de natură fizică sau 

morală; 

 --- Elementul subiectiv constă în insuflare unei temeri persoanei ameninţate de natură să 

determine victima violenţei să încheie un act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi încheiat. 

 Pentru ca violenţa să fie viciu de consimţămînt ea trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii: 

 Să fie determinantă, deci insuflarea temerii trebuie apreciată raţional după persoana 

ameninţată, cu luarea în considerare a vârstei, sexului, etc. 

 Să fie ilicită cînd violenţa nu este făcută în exercitarea unui drept şi în limitele legii. 

 --- Leziunea constă în disproporţia vădită de valoare între două prestaţii.  
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 Sediul materiei îl reprezintă art. 230 C. civil. Pentru a fi în prezenţa leziunii este nevoie să fie 

întrunite următoarele condiţii: 

 --- Să existe o pagubă materială 

 --- Ea să consta în disproporţia vădită de valoare între contraprestaţii. 

 --- Această disproporţie să fie consecinţa actului respectiv şi nu a unor acte distincte, 

 --- Această disproporţie să existe în raport cu momentul perfectării actului juridic civil. 

 Sancţiunea în caz de leziune va fi nulitatea relativă a actului juridic civil sau impunerea 

pîrîtului la plata unei despăgubiri echitabile sau la raducerea creanţei sale. 

 

3.3. Obiectul actului juridic. 

 Noţiunea legală a obiectului actului juridic se desprinde din art. 206 alin. 1 C. civil: “obiect 

al actului juridic este obligaţia persoanei care a încheiat actul juridic”. În doctrină aceasta a fost 

definită ca fiind conduita părţilor stabilită prin actul juridic, prestaţia pe care subiectul activ o poate 

pretinde iar subiectul pasiv este ţinut să o îndeplinească în temeiul angajamentului luat prin 

încheierea actului juridic. 

 

3.3.1. Condițiile de valabilitate a obiectului actului juridic 

Art. 206 alin. 2, C. civ., enumeră trei condiţii de valabilitate a actului juridic la care doctrina 

mai adaugă două condiţii: 

a.) Obiectul trebuie să fie licit. Potrivit art. 220 C. civil actul juridic care contravine 

normelor imperative, ordinii publice şi bunelor moravuri este lovit de nulitatea absolută. 

b.) Obiectul trebuie să fie în circuitul civil. Art. 286, C. civ., stabileşte că bunurile pot 

circula liber, cu excepţia cazurilor cînd circulaţia lor este limitată sau interzisă. 

c.) Să fie determinat sau determinabil sel puţin după specia sa înseamnă că în actul juridic 

urmeză să se precizeze toate elementele esenţiale de individualizare, iar în cazul în care bunul este 

de gen  trebuie determinat prin specie şi cantitate, de ex., o mie de litri de motorină. 

d.) Obiectul trebuie să existe, deci acesta trebiuie să existe fie la momentul încheierii actului 

fie la momentul executării lui. În acest ultim caz obiectul actului juridic se referă la bunuri viitoare, 

art. 206 alin. 3, C. civ. 

e.) Obiectul trebuie să fie posibil aceasta deoarece nimeni nu poate fi obligat la o prestaţie 

imposibilă. Imposibilitatea trebuie să fie absolută deci să fie imposibilă pentru toţi. Dacă 

imposibilitatea este relativă, deci cînd ea priveşte doar pe debitor, obiectul actului juridic este 

posibil. 

 

3. 4 Cauza actului juridic 

 Cauza sau scopul actului juridic este obiectivul urmărit la încheierea actului juridic. Cauza 

reprezintă un element al voinţei juridice şi este de natură psihologică, exprimînd motivaţia care a 

stat la baza încheierii actului juridic civil. Cauza întotdeauna precede efectele actului juridic. Cauza 

nu reprezintă materializarea scopului urmărit la încheierea actului juridic civil, ci prefigurarea 

mintală a acestuia, care se realizează înnaintea sau în timpul perfectării actului.  

 

 3.4.1. Elementele cauzei 

Conceptul de cauză, din punct de vedere cultural, include două elemente: 

Scopul imediat numit şi scopul obligaţiei, diferă în funcţia de categoria de acte juridice 

civile, fiind identic în cadrul aceleaşi categorii, astfel: 

--- În contractele sinalagmatice cauza imediată constă în prefigurarea mintală a 

contraprestaţiei, 

--- În contractele reale – constă în prefigurarea remiterii bunului 
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--- În contractele cu titlu gratuit – intenţia de a gratifica. 

--- Scopul mediat numit şi scopul actului juridic civil, constă în motivul determinant al 

încheierii unui act juridic civil. Este vorba de mobilul principal care determină partea să consimtă la 

încheierea unui anumit act juridic civil 

 

 3.4.2. Condițiile cauzei 

 Din dispoziţiile art. 207 C. civil se poate deduce existenţa a trei condiţii de validitate: 

 --- Cauza trebuie să existe. Un act juridic lipsit de cauză nu produce nici un efect juridic, 

art. 207 alin. 1, C. civ. 

 --- Cauza trebuie să fie reală. Şi această condiţie rezultă din dispoziţiile art. 207 alin 1 C. 

civil, unde se prevede că actul juridic civil fondat pe o cauză falsă nu poate avea nici un efect. Cauza 

este ireală cînd ea a existat doar în imaginaţia părţilor actului juridic. 

 --- Cauza să fie ilicită. Sursa acestei condiţii o reprezintă acelaşi art. alin. 1, conform căruia 

un act juridic fondat pe o cauză ilicită nu are efect. Totodată legiuitorul la alin. 3, stabileşte care 

cauză se consideră ilicită, specificînd: “este ilicită cauza care contravine legii, ordinii publice sau 

bunelor moravuri”. 

 

 3.4.3. Proba și sancțiunea cauzei 

 Potrivit art. 207 alin. 2, C. civ., cauza actului juridic se prezumă pînă la proba contrarie. 

Rezultă aşadar că cel care invocă lipsa cauzei este obligat să dovedească acest lucrul. În ce priveşte 

mijloacele de probă aceste în principiu sînt valabile regulile referitoare la proba drepturilor 

subiective civile. Dacă cuprinsul constatator al actului cuprinde o menţiune expresă cu privire la 

cauză, falsitatea ei poate fi probată tot prin înscris întrucît se tinde a dovedi încontra sau peste cea ce 

cuprinde actul. 

 Încălcarea cerinţilor legale privitoare la cauză este sancţionată diferit: 

 --- iliciitatea sau imoralitatea cauzei sînt sancţionate cu nulitatea absolută, 

 --- lipsa de cauză sau cauza falsă, în principiu cu nulitatea relativă. 

 

4. Forma actului juridic civil 

Valabilitatea actelor juridice civile este condiţionată nu numai în privinţa fondului ci, uneori, 

şi de forma acesteia. Prin forma actului juridic înţelegem, modalitatea de exteriorizare a 

manifestării de voinţă făcută cu intenţia de a da naştere, modifica sau stinge un raport juridic 

civil concret. 

Forma actului juridic civil poate fi privită în sens restrîns sau în sens larg. 

Stricto sensu se înţelege modul de exteriorzare a voinţei juridice interne. În acest sens forma 

actului juridic este inerentă oricărui act juridic. 

Lato sensu se înţelege condiţiile de formă care apar sub trei aspecte:  

--- ad validitatem forma cerută pentru valabilitatea actului juridic;  

--- ad probationem forma cerută pentru probarea actului juridic, şi 

--- ad opozabilitatem forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic faţă de alte persoane, 

faţă de terţ. 

 

4.1. Principiul consensualismului 

Forma actului juridic este dominată de principiul consensualismului. Potrivit acestui 

principiu simpla manifestare de voinţă este nu numai necesară ci şi sufucientă pentru ca actul 

juridic civil să ea naştere în mod valabil din punct de vedere al formei pe care o îmbracă 

manifestarea de voinţă făcută în scopul de a produce efecte juridice. Este vorba de o regulă de drept 
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potrivit căreia pentru a produce efecte juridice civile, manifestarea de voinţă nu trebuie să îmbrace o 

formă specială. 

Acest principiu este consacrat de art. 209 alin 1 C. civil care prevede: “actul juridic pentru 

care legea sau acordul părţilor nu stabileşte forma scrisă sau autentică poate fi încheiat verbal”. 

Singura condiţie pe care trebuie îndeplinită pentru a opera acest principiu este ca modul de 

exsteriorizare a voinţei de a încheia actul juridic civil să fie susceptibil de a face cunoscută această 

voinţă cocontractantului sau terţilor. 

În acest sens exteriorizarea voinţei poate rezulta nu numai în mod expres ci şi tacit. Potrivit 

art.. 208, alin. 3, C. civil: “actul juridic care poate fi încheiat verbal se consideră încheiat şi în cazul 

în care comportamentul persoanei arată vădit voinţa de a-l încheia”. 

În ce priveşte tăcerea se consideră exprimare a voinţei de a încheia acte juridice doar în 

cazurile prevăzute de lege sau de acordul părţilor art. 208 alin. 4 C. civil. 

  

4.2. Forma cerută ad validitatem 

Forma cerută ad validitatem este acea condiţie care trebuie îndeplinită pentru ca un act 

juridic să se nască în mod valabil. Aceasta se bazează pe următoarele raţiuni: 

--- Atenţionarea părţilor asupra importanţei deosebite pe care o au anumite acte juridice 

civile, (înstrăinarea imobililor, fidejusiunea, ipoteca); 

--- Asigurarea unei depline libertăţi şi certitudini consimțămîntului (testamentul); 

--- Exercitarea unui control în numele societăţii de către stat asupra actelor ce reprezintă o 

importanţă juridică deosebită ce depăşeşte interesele părţilor. 

--- Părţile înţeleg să-şi protejeze interesele lor, ridicînd la rang de condiţie de valabilitate o 

anumită formă a actului juridic civil. 

a.) O formă a actului juridic, cerinţa căreia reprezintă o condiţie de valabilitate a actului 

juridic civil este forma autentică. Potrivit art. 212 C. civil: “forma autentică a actului juridic este 

obligatorie în cazurile: a. stabilite de lege; b. prevăzute prin acordul părţilor, chiar dacă legea nu 

cere formă autentică”. În general forma autentică a actului juridic o reprezintă forma autentică 

notarială adică acel act certificat de notar.  

b.) O altă formă, cerinţa căruia reprezintă o condiţie de valabilitate a actului juridic este 

forma scrisă, dar aceasta numai în anumite condiţii, şi anume cînd îndeplinirea formei scrise este 

cerută de lege pentru valabilitatea actului juridic, sau cînd părţile au ridicat forma scrisă a actului 

juridic la rangul de condiţie de valabilitate. Acest efect este prevăzut la art. 211 alin. 2, C. civil unde 

stabileşte că “nerespectarea formei scrise a actului juridic atrage nulitatea lui numai în cazul în 

care acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor”. 

Un exemplu în acest sens ni-l oferă art. 625 din C. civil care prevede că nerespectarea formei 

scrise a clauzei penale atrage nulitatea ei. De asemenea contratul de fidejusiune trebuie încheiată în 

formă scrisă, condiție necesară pentru valabilitatea lui. 

 

 4.3.  Forma cerută ad probationem 

Forma cerută ad  probationem este acea cerinţă stabilită de lege sau convenită de părţi, care 

constă în întocmirea unui înscris în vederea probării actului juridic civil. Lipsa acestei forme nu va 

conduce la nevalabilitatea actului ci la imposibilitatea dovedirii acestuia prin alt mijloc de probă. 

Forma cerută ad probationem constă în întocmirea actului juridic civil în formă scrisă. Sediul 

materiei îl reprezintă art. 210 şi 211 C. civil. 

Cazurile în care forma scrisă este impusă de lege se va face în funcţie de valoarea obiectului 

actului. Astfel dacă valoare obiectului actului este mai mare de 1000 de lei acesta va trebui să fie 

încheiat în scris. Deci, dacă suma este mai mică de o mie de lei este posibilă dovada cu martori a 
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actului juridic civil, cu excepţia cazului cînd pentru astfel de acte este cerută de lege forma scrisă ad 

probationem – art. 210 alin. 1 C. civil. 

În ce priveşte forma autentică ea nu va putea fi cerută ad probationem deoarece ea este 

inutilă de vreme ce dovada lui se poate face doar cu simplul înscris sau prin orice mijloc de probă.  

 

 4.4. Forma cerută pentru opozabilitatea față de terți 

În principiu, actul juridic civil produce efecte numai între părţi contractante.  Deci,, înseamnă 

că ele nu vor putea opune actul lor juridic altor persoane, iar acestea vor putea ignora existenţa unui 

astfel de act. Pentru a putea fi opus terţilor persoane acesta va trebui să îndeplinească anumite 

formalităţi. În acest sens forma cerută pentru opozabilitatea actului juridic se concretizează în acele 

formalităţi care sînt cerute prin lege pentru a face actul juridic civil opozabil şi persoanelor care nu 

au participat la încheierea lui în vederea ocrotirii drepturilor ori intereselor lor. 

Sînt aplicaţii ale formei cerute pentru opozabilitatea faţă de terţi: 

--- Înregistrarea actelor juridice ce au ca obiect bunuri imobile, art. 214, C. civ. 

--- Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale asupra bunurilor imobile, grevările 

acestor drepturi, apariţia modificarea şi încetarea lor sînt supuse înregistrării de stat, art. 290 C.civil. 

--- Contractul de locaţiune a unui bun imobil pe un termen ce depăşeşte 3 ani trebuie scris în 

registrul bunurilor imobile, art. 876. C. civil.   

--- În cazul în care donaţia priveşte un bun imobil acesta trebuie înregistrat în registrul 

bunurilor imobile. La această consecinţă se ajunge prin interpretarea dispoziţiilor art. 829 C. civil. 

---  În cazul în care contractul de rentă priveşte un bun imobil, art. 849 alin. 2 C. civil. 

 

5. Modalitățile actului juridic civil 

 Prin modalitatea a actului juridc se înţelege acel element cuprins într-un act juridic, care 

constă într-o împrejurare ce are influienţă asupra efectelor pe care le produce sau trebuia să le 

producă actul, în sensul amînării, limitării sau desfiinţării lui. 

 Modalităţile actului juridic se deosebesc esenţial de condiţiile de fond ale actului juridic. 

Dacă în lipsa condiţiilor de fond actul civil nu este valabil încheiat, lipsa modalităţilor afectează 

doar eficacitatea actului juridic civil nu şi valabilitatea lui. 

 În ce priveşte categoria de acte juridice afectate de modalităţi trebuie să facem deosebirea, 

astfel; 

 --- Sînt acte juridice care nu pot fi, prin esenţa lor afectate de modalităţi (căsătoria, 

acceptarea succesiunii) 

 --- Sînt acte juridice în care modalităţile sînt de esenţa lor (contractul de închiriere, 

locaţiune). 

 În dreptul civil sînt cunoscute trei modalităţi ale actului juridic civil: termenul, condiţia, 

sarcina. 
  

5.1. Termenul - modalitate a actului juridic civil 

 Termenul poate fi definit ca un eveniment viitor şi sigur ca realizare, pînă la împlinirea 

căruia este amînată începerea sau stingerea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor. Din 

definiţie poate fi dedus următoarele caractere: 

 --- este un eveniment viitor raportat la data încheierii actului; 

 --- realizarea ei este sigură. 

 Sediul materie îl reprezintă, art. 259 – 266 C. civil. 

 Clasificarea termenelor se va face după mai multe criterii: 

 a.) În funcţie de efectele sale, termenul este suspensiv sau extinctiv. 
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 --- termenul susupensiv amînă începerea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor 

pînă la împlinirea lui; 

 ---  termenul extinctiv amînă stingerea exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor pînă 

la împlinirea lui. 

 b.) După cunoaşterea sau necunoaşterea cu precizie a datei împlinirii ei avem: 

 --- termen cert este acela a cărui dată de împlinire este cunoscută încă în momentul 

încheierii actului juridic civil; 

 --- teremen incert cînd data de împlinire nu este cunoscută cu precizie în momentul 

încheierii actului juridic civil. 

 c.) În funcţie de izvorul său distingem: 

 --- termen voluntar este stabilit prin actul juridic civil de către o parte sau părţi, şi poate fi 

expres sau tacit; 

 --- termen legal este termenul stabilit prin lege; 

 --- termen judiciar este un termen stabilit de instanţa de judecată. 

 Efectele termenului sînt dominate de principiul după care termenul afectează doar 

executarea actului, iar nu şi existenţa sa. 

 În cazul termenului suspensiv nu se afectează existenţa drepturilor civile subiective şi a 

obligaţiilor corelative, ci amînă doar momentul începutului exercitării sau executării lor. 

 Termenul extintiv marchează stingerea dreptului subiectiv şi a obligaţiei corelative, adică a 

raportului juridic civil. 

 Renunţarea la termen este o posibiltate a celui în favoarea căruia el a fost prevăzut, putînd 

efectua plata anticipat, cu respectarea regulilor în vigoare. 

 Decăderea din termen este o sancţiune  pronunţată împotriva celui în favoarea căruia a fost 

stabilit termenul  

  

 5.2. Condiția - modalitatea a actului juridic civil 

 Condiţia este definită ca un eveniment viitor şi nesigur ca realizare, de care depinde însăşi 

existenţa drepturilor şi obligaţiilor, adică naşterea ori desfiinţarea actului juridic civil. Sediul 

materie îl reprezintă capitolul IV din cartea întîi, art. 234 – 241, C. civil. Art. 234, C. civ., prevede 

că: ” actul juridic se consideră încheiat sub condiţia cînd apariţia şi încetarea drepturilor subiective 

civile şi a obligaţiilor corelative depind de un eveniment viitor şi nesigur ca realizare”. 

 Pentru a fi valabilă condiţia trebuie să fie posibilă, să fie conformă legii, ordinii publice, 

bunelor moravuri şi realizarea sau nerealizarea ei să nu fie dependentă de voinţa, art. 235. C. civil. 

 Dacă survenirea condiţii a fost determinată de atitudinea unei părţi, regimul juridic al 

efectelor survenite va depinde de faptul cui a favorizat îndeplinirea condiţiei. Dacă îndeplinirea 

condiţiei favoriza partea care a determinat survenirea ei, condiţia se va considera neîndeplinită, art 

241 alin. 2, C. civ. Dacă îndeplinirea condiţiei defavoriza partea în persoana căreia a fost reţinută 

reaua-credinţă, condiţia se va considera îndeplinită, art. 241 alin. 1, C. civ. 

 Condiţia se clasifică după mai multe modalităţi: 

 a.)  După efectul lor avem condiţii suspensive şi rezulutorii 

 --- condiţia suspensivă este acel eveniment viitor şi nesigur de realizare de a cărei împlinire 

depinde însăşi naşterea actului juridic civil, art. 239 C. civil. De ex., îţi voi vinde apartamentul 

numai dacă mă voi muta în altă localitate. 

 --- condiţia rezulutorie este acea condiţie de a cărui îndeplinire depinde desfiinţarea actului 

juridic civil. Deci, în temeiul acestei condiţii, ca urmare a realizării ei, părţile vor fi obligate a-şi 

restitui prestaţiile reciproce, art. 240 C. civil. De ex., îţi vînd aparamentul cu condiția să nu pleci la 

lucru peste hotare. 

 b.) După modul ei de formare condiţia poate fi: 
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 --- pozitivă cînd condiţia constă în îndeplinirea unui eveniment viitor şi incert într-un termen 

determinat sau nedeterminat, art. 236 C. civil. 

 --- negativă cînd condiţia constă în nerealizarea unui eveniment viitor şi incert, art. 237 C. 

civil. 

 Efectele condiţiei sînt guvernate de două reguli: condiţia afectează însăşi existenţa actului 

juridic civil; condiţia produce efecte retroactiv. 

 În cazul condiţiei suspensive, deosebim după cum sîntem înnaintea sau după îndeplinirea 

condiţiei 

 --- în primul caz, pendente conditione, actul juridic nu-şi produce efectele urmărite de părţi. 

 --- în al doilea caz, eveniente conditione, se consideră retroactiv că actul juridic a fost pur şi 

simplu încă din ziua încheierii lui. 

 În cazul condiţiei rezulutorii deosebim: 

 --- Pendente conditione pînâ în momentul împlinirii condiţiei actul este privit ca act pur şi 

simplu, producîtor de efecte juridice. 

 --- Eveniente conditione actul juridic se desfiinţează cu efect retroactiv. 

  

5.3. Sarcina – modalitate a actului juridic civil 

 Sarcina este obligaţia de a da, a face sau a nu face ceva, impusă de despunător 

gratificatului, în actele cu titlu gratuit. Sarcina poate afecta numai liberalităţile. Conform art. 1486 

din C. civil, testatorul poate acorda prin testament unei persoane avantaje patrimoniale fără a o 

desemna în calitate de moştenitor. În acest caz, moştenitorul este obligat să săvîrșească unele acţiuni 

stipulate expres în testament, în favoarea legatului. Sarcina poate fi impusă în favoarea 

dispunătorului, a gratificatului sau a unui terţi. 

 

6. Efectele actului juridic civil 

Actul juridic civil există şi are utilitate practică numai prin efectele cărora le dă naştere. 

Efectele actului juridic civil consatau în naşterea, modificarea, transmiterea sau stingerea unor 

raporturi juridice concrete. 

 Efectul general şi imediat al oricărui act juridic civil constă în legarea subiectelor de drept 

civil în cadrul unor raporturi juridice concrete. Subiectele de drept civil sînt legate între ele prin 

conţinutul raportului juridic civil concret, adică prin drepturile şi obligaţiile cărora le-a dat naştere, 

le-a modificat, le-a transmis sau le-a stins actul juridic civil civil. 

 Determinarea efectelor actului juridic civil presupune respectarea anumitor reguli. Prima 

regulă presupune dovedirea actului deoarece dacă nu se dovedeşte existenţa actului juridic civil nu 

se mai pune problema stabilirii efectelor sale. Cea de a doua regulă constă în interpretarea clauzelor 

actului juridic urmărind prin aceasta calificarea juridică a acestuia şi/sau stabilirea înţelesului unei 

clauze. 

 Aceste efecte ale actului juridic civil sînt guvernate de anumite reguli care arată cum şi faţă 

de cine se produc aceste efecte. Acestea sînt: principiul forţei obligatorii, cel al irevocabilităţii 

actului civil şi cel al relativităţii efectelor actului. 

 

6.1. Principiul forței obligatorii a actului juridic civil 

Acest principiu reiese din dispoziţiile art. 668, alin 1 C. civil, potrivit căruia “contractul 

încheiat legal obligă părţile nu numai la ceia ce au stipulat expres, dar şi la tot ce rezultă din 

natura lui în conformitate cu legea, cu uzanţele sau cu principiile echităţii”. 

 Desemnat prin adagiul pacta sînt servanda exprimă acea regulă de drept potrivit căreia actul 

juridic civil încheiat valabil se impune autorului sau autorilor săi întocmai ca şi legea. În alţi 

termeni: actul juridic civil este obligatoriu iar nu facultativ. 
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 Fundamentul principiului forţei obligatorii a actului juridic îl reprezintă două cerinţe şi 

anume, necesitatea asigurării stabilităţii şi siguranţei raporturilor juridice generate de actele 

juridice civile, imperativul moral al respectării cuvîntului dat. 

 De la acest principiu există excepţii: 

 a.) Prima excepţie se referă la restrîngerea forţei obligatorii. De ex., încetarea actului juridic 

civil înainte de expirarea termenului pentru care a fost încheiat, datorită morţii uneia dintre părţi, 

contractele intuitu personaie. 

 b.) Cea de a doua excepţie priveşte cazuri de extindere a forţei obligatorii. De ex., prorogarea 

actului juridic civil de către lege dincolo de termenul stabilit de părţi (contractul de locaţiune – art. 

904 C. civil). 

 

6.2. Principiul irevocabilității actului juridic civil 
 Principiul irevocabilităţii actului juridic civil exprimă acea regulă de drept potrivit căreia 

actul bilateral nu poate fi revocat prin voinţa numai uneia dintre părţi, iar actele unilaterale în 

principiu, nu pot fi revocate. Acest principiu rezultă din dispoziţiile art. 668 alin 3 C. civil  potrivit 

căruia “contractul poate fi modificat sau rezolvit numai în conformitate cu clauzele sale ori prin 

acordul părţilor dacă legea nu prevede altfel”. 

 De la aplicarea acestui principiu se cunosc de asemenea unele excepţii cînd actului bilateral i 

se poate pune capăt prin voinţa numai a uneia dintre părţi, iar actului unilatera prin voinţa autorului 

ei. 

 a.) În cazul actelor juridice bilaterale excepţiile de la irevocabilitate sînt cele prevăzute de 

lege. De ex., revocarea contractului de locaţiune – art. 905-907, C. civ. Contractului de rentă, art. 

856 C. civil. 

 b.) În cazul actelor juridice unilaterale excepţiile de la irevocabilitate sînt următoarele: 

revocarea testamentului, art. 1465 C. civil, revocarea promisiunii de recompensă, art. 1373 C.civil. 

 

6.3. Principiul relativității actului juridic 

Acest principiu reiese din dispoziţiile art. 668 alin. 2 C. civil, prima parte, potrivit căruia: 

“contractul produce efecte numai între părţi dacă legea nu prevede altfel”. Deci, acest principiu 

exprimă ideia potrivit căruia un astfel de act produce efecte juridice numai faţă de autorul sau autorii 

lui fără a putea să profite sau să dăuneze altor persoane. 

Şi de la acest principiu se cunosc unele excepţii care constau în acele situaţii în care efectele 

actelor juridice civile se produc faţă de persoanele care nu au participat la formarea acelor acte, nici 

persoanl nici prin reprezentant. 

Potrivit articolului sus menţionat, partea a doua: “contractul produce efecte şi pentru 

succesorii universali sau cu titlu universal dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu 

rezultă altfel”. De aici rezultă că aceste categorii de persoane deşi nu fac parte din părţile 

contractante ele nu reprezintă excepţii de la acest principii. 

O veritabilă excepţie de la acest principiu o reprezintă contractul în favoarea unei terţe 

persoane. Acesta este un act bilateral prin care o parte numită stipulant, convine cu o altă persoană, 

numită promitent, ca aceasta din urmă să efectueze o prestaţie în favoarea unei terţe persoane, 

numită terţ beneficiar, care nu i-a parte la încheierea actului juridic, nici direct, nici prin 

reprezentare. 

 

7. Nulitatea actului juridic 

 Nulitatea este o sancţune civilă care desfiinţează actul juridic în cazul în care acesta a fost 

încheiat cu nerespectarea condiţiilor de validitate cerute de lege. Sediul materiei îl reprezintă 216 – 

233. 
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 Se susţine că nulitatea îndeplineşte trei funcţii: 

 --- preventivă cînd persoanele care vor să încheie un act juridic cu nerespectarea condiţiilor 

de validitate sînt atenţionate că un asemenea act nu va produce efecte juridice. 

 --- represivă constă în lipsirea de efecte a actului juridic civil încheiat în pofida regulilor 

stabilite de lege. 

 ---reparatorie prin care se asigură repararea prejudiciului şi restabilirea ordinii de drept 

încălcate 

 

7.1. Delimitarea nulității de alte cauze de ineficacitate a actelor juridice 

O mai bună cunoaştere a nulităţii actului juridic presupune o delimitare a acesteia de alte 

cauze de ineficacitate dintre care rezoluţiunea, rezilierea, revocarea, caducitatea şi inopozabilitatea. 

 a.) Rezoluţiunea este acea sancţiune civilă care constă în desfiinţarea unui contract 

sinalagmatic pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor ce le incumbă de cître una din părţi. 

Deosebirile dintre rezoluţiunea şi nulitatea actului sînt următoarele: 

 --- rezoluţiunea se aplică doar contractelor, nulitatea tuturor actelor juridice; 

 --- cauza nulităţii actului este contemporană momentului încheierii actului, cauza 

rezoluţiunei este ulterioară acestui moment priveşte executarea actului juridic civil; 

 b.) Rezilierea este o sancţiune care desfiinţează un contract sinalagmatic cu executare 

succesivă pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de cître una din părţi. În principiu regimul 

juridic al rezilierei este acelaşi ca şi al rezoluţiunei cu excepţia faptului că efectele  rezilierii nu sînt 

retroactive ci numai pentru viitor. În aceste condiţii deosebirile dintre reziliere şi nulitate sînt în 

principiu aceleaşi ca şi între rezoluţiune şi nulitate. 

 c.) Revocarea este desfacerea voluntară pentru viitor a unui act juridic încheiat în mod legal. 

De nulitate ea se deosebeşte prin următoarele: 

 --- revocarea desfiinţează actul juridic pentru viitor, nulitatea are efect retroactiv; 

 --- revocarea se face prin consimțămîntul mutual al părţilor sau, în unele cazuri, 

consimțămîntul unilateral al părţii, nulitatea opereză la cererea uneia din părţi; 

 --- revocarea se face pentru cauze ulterioare momentului încheierii actului juridic, nulitatea 

cauzele sun contemporane încheierii actului juridic. 

 d.) Caducitatea este acea cauză de ineficacitate a unui act juridic care sa constituit în mod 

valabil, dar neproducîtor de efecte juridice ajungând să fie lipsit de efecte juridice datorită unui 

eveniment independent de voinţa părţilor. 

Printre deosebirile de nulitate, identificăm: 

 --- nulitatea presupune un act juridic nevalabil încheiat pe cînd caducitatea presupune un act 

juridic valabil încheiat; 

 --- în privinţa modului de producere a efectelor, nulitatea retroactivează iar caducitatea 

produce efecte numai pentru viitor; 

 --- nulitatea presupune cauze contemporane actului juridic, caducitatea presupune o cauză 

ulterioară momentului încheierii actului juridic. 

 e.) Inopozabilitate reprezintă o sancţiune ce intervine în cazul nerspectării de către părţi a 

cerinţelor de publicitate a actului juridic. Deosebirile sînt: 

 --- inopozabilitatea presupune un act juridic valabil, iar nulitatea, un act nevalabil. 

 --- inopozabilitatea se aplică unor categorii de acte juridice, nulitatea, tuturor actelor juridice; 

 --- inopozabilitatea sancţionează neîndeplinirea condiţiilor de publicitate, iar nulitatea 

neîndeplinirea condiţiilor de valabilitate; 

 --- actul lovit de inopozabilitate poate fi ratificat de terţul îndreptăţit a-i opune sancţiunea, iar 

nulitatea relativă poate fi acoperită prin voinţa părţii îndreptăţită de a cere nulitatea actului. 
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7.2. Clasificarea nulităților actului juridic civil 

 Codul civil conţine două criterii de clasificare a nulităţii actelor juridice: natura interesului 

ocrotit prin norma încălcată; întinderea efectelor sancţiunii. 

 a.)  În dependenţă de natura interesului ocrotit nulitatea poate fi absolută şi relativă. 

 --- Nulitatea absolută este acea sancţiune a actului juridic civil încheiat cu încălcarea unei 

dispoziţii legale ce ocroteşte un interes general. Pentru desemnarea nulităţii absolute în literatura de 

specialitate se foloseşte exprisii ca “nul de drept”, sau pur şi simplu ”nul”. În ce priveşte regimul 

juridic putem identifica următoarele: 

 --- nulitatea absolută poate fi invocată de orice persoană interesată care are un interes născut 

şi actual, de instanţa de judecată, de procuror, art. 217 alin. 1 C. civil; 

 --- nulitatea absolută nu poate fi înlăturată prin confirmare de către părţi a actului lovit de 

nulitate, alin 2,art. 217, C. civ. Totuşi un astfel de act poate fi validat ulterior prin îndeplinirea 

ulterioară a cerinţei legale, nerespectată în momentul încheierii actului.  

 --- nulitatea absolută poate fi invocată oricînd acţiunea respectivă fiind imprescriptibilă, alin 

3, art. 217, C. civ. 

 Codul civil sancţionează cu nulitatea absolută următoarele acte juridice: 

 --- Actul juridic care contravine legii, ordinii publice şi bunelor moravuri, art. 220. C. civ; 

 --- Actul juridic fictiv sau simulat, art. 221 C. civ; 

 --- Actele juridice încheiate de persoane fără capacitate de exerciţiu, art. 222. C. civ; 

 --- Actul juridic încheiat de minor în vîrstă de la 7 la 14 ani altele decît cele permise de lege 

art. 221, C. civ; 

 --- Acte juridice ce nu au fost încheiate în forma cerută de lege, art. 211 C. civ; 

 --- Acte juridice îndreptate spre limitarea capacităţii de folosinţă sau capacităţii de 

exerciţiu, art. 24 C. civ. 

 --- Nulitatea relativă este acea sancţiune aplicată unui act juridic care a fost încheiat cu 

încălcarea unor dispoziţii ce ocrotește un interes individual. Pentru desemnarea acestui caz de 

anulabilitatea se foloseşte expresia de “actul este anulabil” sau în general ”anulabilitate”. În ce 

priveşte regimul juridic identificăm următoarele aspecte: 

 --- nulitatea relativă poate fi invocată, în principiu, numai de persoana ocrotită prin 

dispoziţia legală încălcată la încheierea actului juridic civil, art. 218 alin. 1, C. civ; 

 --- nulitatea relativă poate fi acoperită prin confirmarea actului, art. 218 alin. 2, C. civil; 

 --- nulitatea relativă poate fi invocată înăuntrul termenului general de prescripţie care este de 

trei ani, (art. 267 C. civil) dacă pentru actul juridic concret nu este prevăzut un termen special. De 

ex., în caz de violență, anulare actului juridic va putea fi invocată în termen de 6 luni, art. 233, alin 2 

C. civ., combinat cu art. 229, C. civ. 

 Codul civil sancţionează cu nulitatea relativă următoarele acte juridice: 

 --- Actul juridic încheiat de un minor în vîrstă de la 14 la 18 ani, art. 224, C. civil; 

 --- Actul juridic încheiat de o persoană fără descernământ, art. 225, C. civil; 

 --- Actul juridic încheiat cu încălcarea limitei împuternicirilor, art. 226 C. civil; 

 --- Actele juridice încheiate prin vicierea consimțămîntului, art.- 227, 230 C. civil; 

 --- Actul juridic încheiat în urma înţelegerii dolosive dintre reprezentantul unei părţi şi 

cealaltă parte, art. 231 C. civil; 

 --- Actul juridic încheiat cu încălcarea interdicţiei de a dispune de un bun, art. 232 C. civil. 

 

7.3. Efectele nulității actului juridic civil 

 Prin efectel nulităţii actului juridic înţelegem consecinţele pe care le antrenează declararea 

nulităţii actului juridic. Efectele nulităţii sînt identice indiferent că este vorba de nulitate relativă sau 

absolută. În ambele situaţii ele conduc la desfiinţarea raportului juridic civil născut în baza actului 
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juridic în întregime sau în privinţa clauzelor care contravin scopului urmărit de legiuitor. În legătură 

cu efectele juridice ale nulităţii trebuie să deosebim după cum acestea se produc între părţile 

contractante sau faţă de terţi. 

 a.) Efectele nulităţii între părţi. Efectele nulităţii între părţi este guvernat de două principii: 

--- Principiul retroactivităţii efectelor nulității cea ce înseamnă că acestea coboară pînă în 

momentul încheierii actului nul sau anulabil. Acest principiu reiese din dispoziţiile art. 219 alin. 1 

partea întîi, care prevede că: ”actul juridic nul încetează cu efect retroactiv din momentul 

încheierii”.  

Acest principii cunoaşte unele excepţii.  

Astfel potrivit părţii a doua a acestui articol dacă din conţinutul său rezultă că poate înceta 

numai pentru viitor actul juridic nu va produce efecte pentru viitor. Putem identifica următoartele 

situații: 

--- nulitatea contractelor cu executare succesivă, cînd în mod obiectiv nu se pot restitui în 

natură obligaţiile executate. De ex. în contractul de locaţiune, este imposibilă restituire folosinţei 

lucuinţei, sau în contractul de întreţinere, restituirea întreţinerii de către întreţinut. 

--- păstrarea fructelor culese anterior anulării, cînd neretroactivitatea efectelor nulităţii se 

întemeiază pe ideia de protecţie a posesorului de bună-credinţă. 

--- Principiul repunerii în situaţia anterioară. În temeiul acestui principiu tot ce s-a executat 

în baza actului juridic nul sau anulabil trebuie restituit. Sediul legal al acestui principiu îl constiuie 

art. 219 alin. 2 din C. civil care prevede că fiecare parte trebuie să restituie tot ceia ce a primit în 

baza actului juridic nul, iar în cazul imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească 

contravaloarea prestaţiei. De la acest principiu se cunosc cîteva excepţii: 

--- este situaţia cînd părţile actului juridic nul sau anulabil nu sînt puse în situaţia anterioară 

ci partea în persoana căreia i s-a reţinut nulitatea este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul 

cauzat, dar nu mai mult decît beneficiul pe care acesta l-ar fi obţinut dacă actul juridic nu ar fi fost 

declarat nul, art. 227, alin. 5, partea întîi C. civ. 

--- este cazul aplicării principiului după care nimînui nu-i este permis, îngăduit să se 

prevaleze de propria incorectitudune pentru a obţine protecţia unui drept. Astfel potrivit art. 227 

alin. 5 partea a doua  “prejudiciul nu se repară în cazul în care se demonstrează că cel îndreptăţit la 

despăgubire ştia sau trebuia să ştie despre eroare”. 

b.) Efectele nulităţii faţă de terţi. Efectele nulităţii actului juridic faţă de terţi sînt guvernate 

de principiul anulării actului subsegvent ca urmare a anulării actului iniţial. În esenţă desfiinţarea 

prin anulare a actului iniţial conduce la desfiinţarea şi a actului subsegvent. Acesta reese din 

interpretarea prin exstensie a dispoziţiilor art. 219 alin. 3, C. civ., unde se prevede că terţii de bună 

credinţă au dreptul la repararea prejudiciului cauzat prin actul juridic. Ori prejudiciul cauzat în cazul 

terţilor reprezintă consecinţele desfiinţarea actului subsegvent. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 9. REPREZENTAREA ŞI PROCURA 
 

 

 

1. Reprezentarea 
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Reprezentarea este procedeul tehnico-juridic prin care o persoană, numită reprezentant 

încheie un act juridic în numele şi pe seama altei persoane numită reprezentat în aşa fel încît 

efectele actului se produc direct şi nemijlocit în persoana reprezentatului.  

Sediul materiei îl constituie art. 242 – 251 C. civil. 

 Elementele definitorii ale reprezentării sînt sintagmele “în numele” şi “pe seama”. 

 Atunci cînd se menţionează că reprezentantul operează “în numele” reprezentatului se 

subînţelege că primul acţionează numai fizic la încheierea actului însă exprimă voinţa celui de al 

doilea. Altfel spus, reprezentantul este şi rămîne purtătorul de nume şi de voinţă proprie, însă prin 

cumul devine şi purtătorul de nume şi de voinţă al altei persoane şi numai voinţa acesteia din urmă o 

exteriorizează la încheierea contractului. 

 Semnificaţia expresiei “pe seama” sugerează ideia că reprezentantul este cel care suportă 

consecinţele pozitive şi negative ale actului juridic. Această sintagmă sugerează legătura dintre 

reprezentant şi patrimoniul reprezentatului. 

 

1. 2. Domeniul de aplicare a instituției reprezentării 

 Principalele aspecte ale domeniului de aplicare a reprezentării pot fi sintetizate astfel: 

 a.) În privinţa persoanelor fizice utilitatea reprezentării poate fi analizată diferit după cum 

este vorba de: 

 ---- persoane lipsite de capacitate de exerciţiu reprezentarea este indispensabilă, în sensul că 

o astfel de persoană încheie acte juridice prin reprezentantul său legal; 

 ---- persoane cu capacitate de exerciţiu deplină, reprezentarea permite ca, atunci cînd ei nu 

pot participa la încheierea unui act juridic în mod direct, să împuternicească o altă persoană să 

încheie astfel de acte juridice. Motivele care determină reprezentarea sînt în general motive de fapt 

dintre care enunţăm: boala, lipsa persoanei de la domiciliu, nedorinţa titularuui de drept  sau a 

persoanei obligate de a exercita dreptul sau de a-şi onora obligaţia, lipsa cunoştinților de care 

persoana dă dovadă într-un anumit domeniu, etc. 

 b.) În privinţa persoanelor juridice reprezentarea are un rol atît de important încît se poate 

spune că este de nedespărţită de activitatea acestora. Astfel organele de conducere ale persoanei 

juridice ne fiind în stare să facă faţă, să participe la încheierea multitudinii de acte juridice în mod 

personal, sînt obligaţi să împuternicească alte persoane cu încheierea acestor acte, ceia ce duce la 

naşterea unor raporturi de reprezentare. 

 

1. 3. Clasificarea reprezentării 

 Reprezentarea poate fi clasificată după mai multe criterii: 

 a.) După izvorul său reprezentarea poate fi legală şi convenţională. 

 --- Reprezentarea legală este acea în care puterea unei persoane de a o reprezenta pe alta este 

prevăzută de lege. În cazul persoanei fizice sînt reprezentanţi legali ai minorului – părinţii, 

adoptatorii, tutorele. În cazul persoanei juridice, reprezentant este persoana fizică investită cu 

atribuţii de administrator. Reprezentarea legală a persoanei juridice se numeşte şi reprezentare 

statutară. 

O subcategori  de reprezentare legală o reprezintă reprezentarea judiciară şi există atunci 

cînd ea îşi are izvorul înr-o hotărîre pronunţată de instanţa judecîtorească. De ex., potrivit art. 61 din 

C. civil, organul executiv al persoanei juridice poate fi desemnat de instanţa de judecată dacă 

organul suprem nu poate să-l desemneze. 

--- Reprezentarea convenţională există atunci cînd o persoană împuterniceşte o altă persoană 

să încheie acte juridice pe numele şi pe contul său. De ex., procura sau contractul de mandat. 

b.) După întinderea puterii de a reprezenta ea poate fi generală şi specială: 
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--- Rprezentarea generală este acea în care reprezentantul poate face orice act juridic în 

numele reprezentatului. De ex., actele încheiate de părinţi sau adoptatori în numele minorului. 

--- Reprezentarea specială este acea în care reprezentantul poate face un anumit act juridic 

sau cîteva acte juridice. De ex., cumpărarea unui imobil. 

c.)  Alte criterii 

--- Reprezentare perfectă este atunci cînd reprezentantul acţionează din numele şi din contul 

reprezentantului; 

--- Reprezentare imperfectă este atunci cînd reprezentantul lucrează în nume propriu, dar pe 

seama reprezentatului, de ex., contractul de comision. 

--- Reprezentare voluntară cînd această este rezultatul voinţei atît a reprezentatului cît şi a 

voinţei reprezentantului. 

--- Reprezentarea obligatorie cînd raporturile de reprezentare se nasc în temeiul legii. 

 

1. 4. Condițiile reprezentării  

Reprezentarea presupune îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

--- Împuternicirea de a reprezenta 

--- Intenţia de a reprezenta 

--- Voinţa valabilă a reprezentantului. 

 

1.4.1. Împuternicirea de a reprezenta   
Împuternicirea de a representa este acea condiţie a cărui existenţă justifică şi explică 

producerea efectelor în persoana reprezentatului. Potrivit art. 246, C. civil: “acordarea 

împuternicirilor se efectuiază prin exprimarea voinţei faţă de persoana care se împuterniceşte sau 

faţă de terţ în a cărui privinţă va avea loc reprezentarea”. Împuternicirea poate fi legală sau 

convenţională. În legătură cu această condiţie se pun unele probleme. 

a.) Actul juridic încheiat cu sine însuşi constă în acel act juridic care este încheiat de cître 

reprezntant, pe de o parte ,în numele reprezentatului şi pe de altă parte, în numele său şi pentru sine. 

O astfel de operaţiune juridică este interzisă de lege, art. 251 C. civil, si art. 1039 C. civil. Totuși 

există o excepţie. Aceasta vizează situaţia cînd actul juridic este încheiat în vederea executării unei 

obligaţii, acelaşi articol partea final. 

b.) Dubla reprezentare este situaţia cînd reprezentantul reprezintă, pentru încheiere aceluiaşi 

act juridic, cele două părți reprezentate, a căror interese sînt diametral opuse. O astfel de 

reprezentare este valabilă dacă reprezentaţii au cunoscut dubla reprezentare. În cazul în care ei nu au 

cunoscut dubla reprezentare, ei au posibilitatea de a cere declararea nulităţii actului încheit de 

reprezentant, art. 251, şi art. 1038 

c.) Reprezentarea aparentă constă în acea situaţie în care actul juridic este încheiat de 

reprezentant, cu depăşirea sau lipsa împuternicirii, dar care produce efecte faţă de reprezentat. Este 

cazul prevăzut la art. 1050 alin. 2, C. civil, potrivit căreia revocarea mandatului notificată numai 

mandatarului nu se poate opune unei terţe persoane care în neştiință de aceasta, a contractat cu bună-

credinţă. Deci, în acest caz actul juridic încheiat de reprezentant şi terţa persoană de bună-credinţă 

va fi unul valabil, rămînînd la dispoziţia reprezentatului acţiune în regres împotriva reprezentantului. 

d.) Consecinţele lipsei sau depăşirii împuternicirii de a reprezenta. Sediul materiei îl 

reprezintă, art. 250 C. civil. În acest caz consecinţa esenţială a actului juridic astfel încheiat va fi 

inopozabilitatea faţă de cel pentru care ar fi urmat să se producă efectele, dacă ar fi fost încheiat cu 

respectarea condiţiilor împuternicirii. În acest caz actul juridic va fi considerat încheiat în numele şi 

pe seama sa proprie, a reprezentantului. Partea contractantă are la dispoziţie, fie să ceară executarea 

actului astfel încheiat (conversiunea actului), fie să ceară desfiinţarea lui, dacă contractul s-a 
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încheiat în virtutea calităţilor personale ale reprezentatului sau reprezentantul refuză executarea 

actului sau ea însăşi apreciează ca oportună această soluţie.  

Dacă terţa persoană ştia sau trebuia să ştie că reprezentantul acţionează fără sau cu depăşirea 

împuternicirilor, răspunderea părţilor va depinde de atitudinea reprezentantului de a fi cunoscut sau 

nu depăşirea sau lipsa împuternicirilor. 

Dacă reprezentantul a cunoscut aceste împrejurări se poate reţine în sarcina părţilor intenţia 

de a-l frauda pe reprezentat, iar în funcţie de situaţia concretă se va analiza dacă sînt îndeplinite 

condiţiile infracţiunii de înşălăciune sau gestiune frauduloasă. În materia civil, sancţiunea care s-ar 

impune ar fi considerara contractului ca fiind încheiat între reprezentant şi parte, deci 

inopozabilitatea lui faţă de reprezentat, fie în funcţie de situaţia concretă, dacă reprezentatul face 

dovada intenţiei dolosive a părţilor de ai frauda interésele, la plata unei despăgubiri. De ex., cînd 

reprezentantul foloseşte marca comercială, denumirea sau orice alte atribute ale firmei în scopuri ce 

au avut ca efec prejudicierea imaginii. 

Dacă reprezentantul nu a cunoscut aceste împrejurări, deci, el este de bună credinţă actele 

juridice vor fi considrate ca fiind făcute sub condiţia ratificării ei. Dacă reprezentatul ratifică actul 

juridic acesta urmează să-şi producă efectele pe seama lui. Dacă reprezentatul nu ratifică actul 

juridic acesta se va desfiinţa în mod retroactiv urmînd ca cheltuielili suferite cu ocazia încheiereii 

actului şi cele rezultate din desfiinţarea actului să fie suportate de  către partea contractantă care este 

terţul reprezentării datorită atitudinii dolosive în care sa aflat acesta de a fi ştiut lipsa împuternicirii 

şi nedeclararea ei.  

Ratificare este actul juridic unilateral prin care persoana în numele căruia sa încheiat un act 

juridic, în lipsa sau cu depăşirea împuternicirii de a reprezenta, înlătură ineficacitatea acestui act, 

față de care devine astfel parte. 

 

1.4.2. Intenţia de a reprezenta  
Intenția de a representa constă în cunoaşterea şi acceptarea atît de către reprezentant cît şi de 

către persoana cu care se încheie actul juridic de cître reprezentant, că actul se încheie prin 

procedeul reprezentării. Dacă reprezentantul nu aduce la cunoştinţă persoanelor cu care urmează să 

încheie actul, intenţia sa de a reprezenta, el va deveni parte în acel act asumîndu-şi personal 

obligaţiile ce rezultă din acel act. De ex., contractul de comision. În acest caz contractul se încheie 

pe seama reprezentatului dar pe numele reprezentantului. 

 

1.4.3. Voinţa valabilă a reprezentantului 

Pentru ca actele juridice încheiate de reprezentant să fie producîtoare de efecte juridice este 

necesar ca voinţa reprezentatului să nu fie viciată. Astfel potrivit art. 245 C. civil: “la declararea 

nulităţii pentru viciu de consimţământ a actului juridic încheiat de reprezentant, se are în vedere 

doar consimțămîntul acestuia”. 

Într-o aplicaţie particulară se consideră că voinţa va fi valabilă dacă actul juridic a fost 

încheiat de reprezentantul limitat în capacitate de exerciţiu cu condiţia ca acesta să fi acţionat cu 

încuviinţarea curatorului, art. 250 alin 3, partea final C. civ. 

 

1. 5. Efectele reprezentării 

 În analiza efectelor reprezentării trebuie să se aibă în vedere împrejurarea că se crează trei 

categorii de raporturi. 

 a.) Faţă de reprezentat actul juridic încheiat prin reprezentare produce efecte tocmai ca în 

cazul în care reprezentantul ar fi încheiat personal actul cu terţul contractant. 

  b.) Faţă de terţul contractant actul juridic produce efecte tocmai ca faţă de reprezentat, 

întrucît acest terţ cocontractant este parte în actul juridic încheiat. 
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 c.) Faţă de reprezentant, în principu actul juridic încheiat nu produce nici un efec juridic el 

nefiind parte în acel act. 

 

1. 6. Încetarea reprezentării 

 Încetarea reprezentării poate fi analizată după felul reprezentării. 

 a.) Încetarea reprezentării legale intervine cînd disparea cauza care a determinat 

reprezentarea legală. De ex., cînd minorul lipsit de capacitate de exerciţiu ajunge la vârsta 

majoratului sau decedează, cînd interzisul judecîtoresc decedează sau interdicţia jdecîtorească este 

ridicată, tutorele este înlocuit, înlăturat, este pus sub interdicţie, sau decedează. 

 b.) Încetarea reprezentării convenţionale cînd reprezentarea este denunţată sau cînd 

reprezentantul sau reprezentatul decedează sau sînt puşi sub unterdicţie. 

 

2. Procura 

Potrivit art. 252, alin. 1, C civil, procura este înscrisul întocmit pentru atestarea 

împuternicirilor conferite de reprezentat unuia sau mai multor reprezentanţi. Altfel spus, procura 

este un act unilateral care materializeză manifestarea de voinţă a reprezentatului şi care 

concretizează conţinutul şi limitele împuternicirilor ce le deleagă reprezentantului 

 

2.1. Forma procurii 

Regula este că procura trebuie să îmbrace forma scrisă, condiţie cerută de lege ad 

probationem. Cu toate acestea în unele cazuri procura trebuie să îmbrace forma autentică ad 

validitatem. Astfel potrivit art. 252, alin. 2, C. civil, procura trebuie să fie făcută în formă autentică 

dacă este eliberată pentru încheierea actelor juridice în formă autentică, de ex., înstrăinarea sau 

cumpărarea de teren, semnarea unui contract de ipotecă, ş.a. De asemenea procura va trebui să 

îmbrace forma autentică dacă ea este emisă în baza unei alte procuri în care este menţionat dreptul 

de substituire. Se are în vedere procura de substituire, art. 253 alin. 2, C. civil. 

Din categoria persoanelor fizice sau juridice abilitate cu autentificare actelor, fac parte: 

--- Notariatele – Legea 1453/2002. 

--- Autorităţile publice locale, art. 252, alin. 3, C. civil. 

--- Șeful instituţiilor medicale, adjuncţii lor, medicul şef sau de gardă pentru persoanele care 

se află în tratament în instituţiile lor. 

--- Comandantul unităţii militare pentru militari dacă prin apropiere nu există alte organe cu 

atribuţii notariale 

--- Șeful instituţiilor penitenciare pentru persoanele care-şi işpăşesc pedeapsa, 

--- Conducătorului organului de protecţie socială sau administraţia instituţiei pentru 

persoanele majore care se află în instituţii de protecţie socială. 

 

2.2. Termenul de acțiune a procurii 

Procura este valabilă în termenul prevăzut de ea dar care nu poate fi mai mare de 3 ani. Dacă 

termenul nu este indicat, procura va fi valabilă timp de un an de zile de la data întocmirii. Termenul 

de valabilitate al procurii de substituire nu poate să depăşească termenul de valabilitate al procurii 

iniţiale. 

Procura eliberată pentru încheierea unor acte juridice în afara Republicii Moldova şi 

autentificată notarial este valabilă pînă la anularea ei de cître persoana care a eliberat-o. 

Dacă în procură nu este indicată data întocmirii, ea nu are valoare juridică. 

 

2.3. Încetarea procurii 
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 Acţiunea procurii incetează, de regulă, odată cu săvîrșirea acţiunilor pentru a căror efectuare 

a fost eliberată. Pe lîngă această regulă, art. 255 din C. civil prevede și alte cauze de încetare a 

procurii, dintre care: 

 --- expirarea termenului; 

 --- revocării împuternicirilor de cître reprezentat; 

 --- renunţării reprezentantului; 

 --- dizolvării persoanei juridice care a avut calitatea de reprezentat sau reprezentant; 

 --- decesul declararea dispariţiei fără urmă a persoanei fizice car a avut calitatea de 

reprezentat sau reprezentant; 

 --- declararea incapacităţii persoanei fizice care a avut calitatea de reprezentant sau 

reprezentat sau limitarea ei în capacitate de exerciţiu. 

 Reprezentatul poate anula iar reprezentantul poate renunţa la procură în orice moment, orice 

clauză contrară în aces sens este nulă. Odată cu încetarea valabilităţii procure de bază, încetează 

valabilitatea procurii de substituire, art. 255 alin. 3, C. civil. 

 

 

 

 

 

 

TEMA 10. 

TERMENELE ÎN DREPTUL CIVIL. TERMENELE DE 

PRESCRIPŢIE 
 

 

 

1. Noțiunea și însămnătatea termenelor în dreptul civil 

 Prin termen în drept civil înţelegem acel eveniment viitor şi sigur ca realizare de care legea, 

voinţa părţilor sau hotărâre judecîtorească leagă anumite efecte juridice constînd în naşterea, 

modificarea sau stingerea de drepturi şi obligaţii civile. 

 Însemnătatea termenilor este privită prin prisma trecerii, a scurgerii perioadei prevăzute în 

aceste termene. Astfel de faptul scurgirii timpului sînt legate anumite efecte juridice care pot duce la 

dobîndirea de dreptruri sau a altei stări juridice. De exemplu, uzucapiunea sau prescripţia achizitivă 

a bunurilor imobile, art. 332 C. civil, sau mobile, art.. 333 C. civil. Tot astfel scurgerea timpului 

poate avea efecte contrare, afectînd dreptul civil subiectiv, în sensul pierderii acestuia, cum este 

cazul împlinirii termenului de decădere, sau posibilitatea de valorificare, pe cale de constrîngere 

judiciară, a unui drept civil subiectiv, pe calea prescipţiei extinctive.  

 

 2. Categoriile de termene în dreptul civil 

 Termenele din dreptul civil pot fi clasificate după mai multe criterii: 

 a.) În funcţie de izvorul lor, avem: 

 --- termene stabilite de lege, termenele de prescripţie, art. 267 – 283 C. civil şi altele. 

 --- termene stabilite prin acordul părţilor, termenul de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin 

contract. 

 --- termene instituite prin hotărîre judecătorească, termenul de lichidare a neajunsurilor 

stabilite de instanţa apelantului, conform art. 368 C. proc. cv. 

b.) În funcţie de caracterul lor obligatoriu, avem: 
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 --- termene imperative, sînt acele care nu pot fi înlăturate sau modificate prin voinţa părţilor,  

termenele de prescripţie. 

 ---  termene dispozitive, sînt termenele care pot fi scimmbate prin voinţa părţilor. 

c.) În funcţie de certitudinea întinderii lor, avem: 

 --- termene determinate, sînt acele termene în care se cunoaşte fie momentul naşterii şi 

stingerii lor fie perioada ei de timp. 

 --- termene nedeterminate în care momentul naşterii şi încetării sau perioada de timp nu 

poate fi stabilită cu certitudine. De ex., cînd codul civil stabileşte un termen rezonabil pentru 

executarea obligaţiilor. 

 d.) În funcție de destinația lor, avem: 

 --- termene ce dau naştere la drepturi civile; 

 --- termene de exercitare a drepturilor civile şi de executarea a obligaţiilor corelative; 

 --- termene de apărare a drepturilor civile.  

 

2.1. Termene ce dau naștere la drepturi subiective 

 Aceste termene, care sînt denumite termene generatoare de drepturi sînt acela de care, 

legislaţia civilă leagă apariţia unor drepturi civile. Aceste termene se caracterizează prin faptul că, 

odată ce în intervalul de timp au fost îndeplinite unele acţiuni, iau naştere drepturile subiective civile 

respective. Astfel, de atingerea vârstei de 18 ani, legiuitorul leagă apariţia capacităţii de exerciţiu 

depline. La fel, conform prevederilor art. 332 şi 333, C. civil, împlinirea termenului necesar 

uzucapiunii duce la dobîndirea dreptului de proprietate, termen achizitiv. 

 

2.2. Termene de exercitare a drepturilor civile și de executare a obligațiilor 

 Este acel termen înăuntrul căruia subiectul împuternicit poate să realizeze singur dreptul 

care-i aparţine ori să ceară persoanei obligate la săvîrșirea unor acţiuni în vederea realizării dreptului 

său. 

 Menirea termenelor de exercitare a drepturilor civile constă în a asigura subiectului 

împuternicit posibilitatea reală de a exercita dreptul subiectiv, în vederea satisfacerii intereselor sale. 

Termene de exercitare a drepturilor civile subiective şi de executare a obligaţiilor corelative 

sînt: 

 a.) Termene de existență a drepturilor subiective civile. Sînt acele termene înăuntrul căruia 

dreptul subiectiv poate fi exercitat. Din această categorie fac parte, termenele rezulutorii. Menirea 

unor astfel de termene este acela de a asigura titularului dreptului timpul necesar pentru realizarea 

dreptului său. 

 De regulă, toate drepturile subiective au o acţiune determinată în timp, determinare realizată, 

fie de lege fie de voinţa părţilor. De ex., contractul de rentă care este valabil pe durata vieţii 

credirentierului, contractul de locaţiune nu poate fi încheiat pe un termen mai mare de 99 de ani ş.a. 

 Importanţa juridică a acestui termen constă în faptul că asigură posibilitatea reală de 

satisfacere a cerinţelor titularului dreptului. Odată termenul expirat, încetează şi dreptul subiectiv 

civil. 

b.) Termene de executare a obligațiilor. Este acel termen înăuntrul căruia debitorul este 

obligat să săvîrşească acţiuni ce formează conţinutul obligaţiei lui. Acest termen poate fi prevăzut de 

lege sau prin convenţia părţilor. Astfel conform art. 572, alin. 2, C. civil obligaţiile trebuie să fie 

executate în modul corespunzător, cu bună credinţă la locul şi în momentul stabilit. 

Nerespectarea termenului de executare a obligaţiilor de către debitor are drept consecinţă 

atragerea răspunderii lui, prin obligarea la repararea daunelor cauzate creditorului prin neexecutarea 

la timp a obligaţiilor, art. 602 alin. 1, C. civil. 
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În caz de neexecutare a obligaţiilor partea prejudiciată, poate acorda celeilalte părţi, un 

termen rezonabil, în vederea executării obligaţiei, la o anumită dată sau în mod eşalonat, art. 709 

alin.1, C. civil. Acest termen acordat în vederea executării obligaţiei poart.ă denumirea de termen de 

graţie. 

c.) Termen de perimare (de decădere).Termenul de perimare sau de decădere este acel 

termen înăuntrul căruia titularul dreptului are posibilitatea să-l exercite sub sancţiunea stingerii a 

însăţi dreptului subiectiv. Aceste termene sînt puţine în legislaţia civilă. De ex., un astfel de termen 

este prevăzut în art. 352 alin. 2, C. civil. Astfel în cazul în care unul dintre coproprietari doreşte să 

vîndă partea sa, acesta trebuie săi informeze despre aceasta pe coproprietari şi numai după expirarea 

unui termen de o lună de zile, în cazul imobililor şi 10 zile, în cazul mobilelor, din ziua notificării, 

va putea să vîndă bunul altor persoane. În acest caz termenul de o lună respectiv 10 zile sînt termene 

de decădere. 

Termenul de decădere nu trebuie confundat cu termenele de exercitare a drepturilor 

subiective aceasta deoarece primele nu cunosc instituţia suspendării, întreruperii sau repunerii în 

termen. 

d.)  Termene de garanție. Termenul de garanţie este acel termen înăuntrul căruia debitorul 

unui bun sau produs răspunde de caracteristicile calitative ale produsului. Noţiunea de termen de 

garanţie o întălnim în art. 1 din Legea 105/2003, privind protecţia consumatorului. De asemenea, ea 

este prevăzută în art. 772 din C. civil, unde reglementează regimul juridic al termenului de garanţie. 

Termnul de garanţie nu trebuie confundat cu cel de valabilitate a lui. Prin termen de 

valabilitate se înţelege perioada înăuntrul căruia produsele perisabile îşi păstrează caracteristicile 

esenţiale şi specifice, în condiţiile respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, 

utilizare şi consum. 

 

2.3.Termene de apărare a drepturilor civile 

 Aceste termene acordă titularului de drept, posibilitatea de a se adresa către cel, care ia 

încălcat dreptul, sau către instanţa de judecată, pentru a-şi apăra dreptul încălcat. Din categoria 

acesor drepturi face parte: 

a.) Termene de prezentare a reclamațiilor 

În general este vorba de acele termene acordate de legislaţie în vederea soluţionării pe cale 

amiabilă a diferendului ivit între părţi. De regulă ea reprezintă o procedură prealabilă soliţionării ei 

pe cale judiciară.  

Un asemenea termen este prevăzut la art. 14 din Legea contenciosului administrativ conform 

căruia persoana care se consideră vătămată printr-un act administrativ poate solicita autorităţii 

emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte a 

acestuia, în cazul în care legea nu dispune astfel. 

De asemenea Codul transportului feroviar reglementează în mod detaliat termenele de 

prezentare a reclamaţiilor. 

b.) Termenul de prescripție. Prin termen de prescripţie exstinctivă se înţelege intervalul de 

timp, stabilit de lege, înăuntrul căruia trebuie exercitat dreptul la acţiune în sens material, sub 

sancţiunea perderii acestui drept. Acest termen este esenţialmente unul legal. În consecinţă, printr-un 

act juridic civil nu pot nici să stabilească termene de prescripţie şi nici să modifice aceste termene. 

 

3. Calcularea termenilor 

 Potrivit art. 260, C. civil termenele se pot stabili prin una din următoarele trei modalităţi: 

 --- indicarea unei date calendaristice 

 --- indicarea unei perioade 

 --- referirea la un eveniment viitor şi sigur că se va produce 
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 a.) În ipoteza în care termenul este stabilit prin indicarea unei date calendaristice 
survenirea acestei date va fi considerată ca expirare a termenului. 

 b.)  În cazul în care termenul este stabilit prin indicare unei perioade se vor calcula după 

cum urmează: 

 --- În cazul în care termenul este stabilit pe zile deosebim două situaţii: 

--- dacă începutul curgerii termenului este determinat de un evenimat sau moment în timp 

care va surveni pe parcursul zilei, atunci ziua survenirii evenimentului sau momentului nu se ea în 

considerare la calcularea termenului; 

--- dacă începutul curgerii termenului se determină prin începutul unei zile, această zi se 

include în termen. Regula se exstinde şi asupra zilei de naştere la calcularea vîrstei. 

 --- În cazul termenelor stabilite pe săptămâni, luni, ani, deosebim: 

--- termenul stabilit în săptămîni, expiră în ziua respectivă a ultimei săptămâni. 

--- termenul stabilit pe luni, expiră pe data respectivă a ultemei luni a termenului. Dacă 

ultima lună nu are dată respectivă, termenul expiră în ultima zi a  lunii. 

--- termenul stabilit pe ani expiră în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului. 

 Aceste trei reguli sînt completate de unele dispoziţii speciale. Astfel termenul expiră la ora 

24 a ultemei zile a termenului, sau la ora cînd persoana juridică îşi încheia programul de lucru. 

Actele depuse la oficiile poştale sau telegrafice pînă la ora 24 se consideră depuse în termen. Dacă 

termenul este mai scurt de o zi, el expiră la expirarea unităţii de timp respective. Dacă ultima zi a 

termenului este o zi de duminică, de sîmbătă sau o zi care, în conformitate cu legea în vigoare, la 

locul executării obligaţiei este zi de odihnă, termenul expiră în următoarea zi lucrătoare. În cazul 

prelungirii, termenul nou se calculează din momentul expirării termenului precedent. 

 Deasemenea legiuitorul reglementează diferite modalităţi de calculare a termenului. Astfel 

prin jumătate de an sau semestru se înţelege - 6 luni de zile, prin trimestru – 3 luni, prin jumătate de 

lună – 15 zile, prin decadă-10 zile. 

 În cazul în care este indicat începutul sau sfîrşitul lunii, se are în vedere data de întîi, de 

cinsprezece şi respectiv ultima zi a lunei. 

 c.) În cazul în care teremenul este stabilit prin referirea la un eveniment viitor și sigur că 

se va produce survenirea acelui evenimen vs duce la expirarea termenului. 

 

4. Prescipția exstinctivă. Noțiune 

 Principalul mijloc de apărare a dreptului subiectiv civil încălcat este acţiunea  în justiţie. Însă 

pentru a putea fi exercitat el trebuie să îndeplinească anumite condiţii. Una dintre aceste condiţii se 

referă la instituţia prescripţiei extinctive. 

 Prescripţia extinctivă poate fi definită ca fiind mijlocul de stingere a dreptului la acţiune (în 

sens material) ca urmare a neexercitării în termenul stabilit de lege. Deci, ea limitează timpul în 

care o persoană fizică ori juridică poate să-şi valorifice un drept civil subiectiv pe calea 

constr]ngerii, prin intentarea unei acţiuni civile. Cu alte cuvinte prin prescripţie exstinctivă se 

înţelege stingerea dreptului la acţiune, neexercitat în termenul stabilit de lege 

 Reglementarea prescripţiei extinctive se intemeiază pe interesul general de a asigura 

stabilitatea şi certitudinea, necesare raporturilor juridice, precum şi securitatea circuitului civil, 

condiţie esenţială pentru desfăşurarea normală a relaţiilor economice şi sociale. 

 Sediul materiei îl reprezintă articolele 267 – 283 C. civ. 

 

5. Funcíle prescripíei exstinctive 

Funcţiile prescripţiei extinctive sînt în principal următoarele: 

 a.) Funcţia educativă şi mobilizatoare exprimă ideia că perspactiva stingerii dreptului la 

acţiune în sens material ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie prevăzut de lege stimulează 
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pe titularii drepturilor subiective civile încălcate să şi-l valorifice cît mai repede sub sancţiunea 

pierderii posibilităţii obţinerii ajutorului statului în vederea realizării dreptului său. 

 b.) Funcţia de consolidare a raporturilor juridice constă în aceia că în cazul în care titularul 

dreptului subiectiv încălcat nu şi-l apără în termenul stipulat de lege, situaţia nou creată, ca urmare a 

încălcării dreptului, devine o realitate juridică generatoare de drepturi. Deci, partea sau autorul 

acestor încălcări, prin expirarea termenului de prescripţie,  îşi vede astfel consolidate pretenţiile sale.  

 --- c). Funcţia de înlăturare a dificultăţilor privind administrarea probelor se realizează prin 

aceia că, în situaţia în care acţiunea în justiţie s-ar putea introduce oricînd cu sorţi de izbândă 

instanţele de judecată ar putea întîlni mari dificultăţi în stabilirea adevărului obiectiv. Aceasta 

deoarece, după trecerea unui timp prea îndelungat, unele mijloace de probă a drepturilor civile 

subiective, s-ar putea pierde, ori ar putea fi distruse, memoria martorilor ar putea scade, etc. ceia ce 

ar putea constitui impedimente la soluţionare litigiului. 

 

6. Caracterul normelor privitoare la prescripția exstinctivă 

Doctrina şi jurisprudenţa de specialitate a admis în mod constant soluţia potrivit căreia 

normrle juridice care reglementează prescripţia extinctivă sînt imperative. De aici şi consecinţa că 

aceasta se vor aplica ori de cîte ori vom fi în prezenţa unei întroduceri a unei acţiuni în justiţie, ea 

fiind deci obligatorie pentru participanţii la procesul civil. Acest caracter poate fi argumentat 

pornind de la natura publică, generală a interesului ocrotit prin aceste norme. Această concluzie 

reese din dispoziţiile art. 270 potrivit căreia: “actul juridic privind modificarea termenului de 

prescripţie extinctivă sau a modului de calculare ori privind renunţarea la dreptul de a invoca 

prescripţia este nul”. 

Din caracterul imperativ al acestor norme rezultă următoarele consecinţe: 

a.) Inadmisibilitatea clauzelor derogatorii de la normele ce reglementează prescripţia 

extinctivă. Deci părţile unui act juridic nu vor putea scurta sau prelungi termenele de prescripţie şi 

nici să stabilească alte termene de cît cele prevăzute de lege. Ele nu vor putea stabili alte cauze de 

suspendare sau întrerupere a termenelor de prescripţie extinctivă. 

b.) Aplicarea ei va putea fi cerută de orice persoană sau organ chemat să aplice legea. 

Deşi codul civil, prin art. 271, prevede că, pot invoca prescripţia doar persoanele în favoarea căruia 

ea a curs (debitorul), considerăm că o astfel de prevedere este una restrictivă, abordarea teoretică a 

posibilităţii invocării beneficiul sau sancţiunea prescripţiei impune concluzia admisibilităţii invocării 

ei şi de către alte persoane sau organe ale statului. Argumentele sînt următoarele: 

--- dacă numai debitorul ar putea invoca prescripţia, iar acesta din variate motive nu a 

invocat-o, atunci hotărîrea judecîtorească ar putea fi atacată pe cale legală deoarece a fost pronunţată 

cu nesocotirea unor norme legale imperative. 

--- de asemenea ar fi în zădar să se interzică părţilor înserarea unor clauze contrarii 

prescripţiei exstinctive, în actul juridic, de vreme ce organul judiciar nu ar fi obligat să se ocupe, din 

oficiu de problema prescripţiei. 

--- persoana în drept să invoce prescripţia nu ar avea nici un interes să nu profite de expirarea 

termenului, chiar dacă aceasta a fost invocată şi de altă persoane, de vreme ce efectele unei hotărîri 

favorabile lui putea fi realizată şi prin invocarea prescripţiei, iar pronunţarea unei hotîrîri de 

condamnare ar contraveni intereselor lui.  

--- prin neinvocarea de cître debitor a prescripţiei extinctive s-ar ajunge la anihilarea 

funcţiilor prescripţiei extinctive. 

În situaţia în care prescripţia este invocată de cître beneficiarul ei codul civil nu prevede 

forma care va trebui s-o îmbrace, ea putînd fi făcută în formă scrisă sau verbală. De asemenea ea va 

putea fi înnaintată în apel sau recurs dar numai în cazurile în care instanţa de apel sau recurs se 

pronunţă asupra fondului. 
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7. Efectul prescripției exstinctive 

 În legătură cu acest aspect în literatura de specialitate sau conturat două opinii: 

 --- într-o primă opinie, rămasă izolată, s-a considerat că prin împlinirea termenului de 

prescripţie se stinge însăşi dreptul civil subiectiv de vreme ce se stinge posibilitatea ocrotirii lui pe 

calea constrîngerii statale. 

--- într-o altă opinie, dominantă, se consideră că împlinirea termenului de prescripţie 

extinctivă are ca efect stingerea doar a dreptului la acţiune, iar nu însăşi dreptul subiectiv. 

Împărtăşind cea de a doua soluţie trebuie să facem unele precizări după cum este vorba de 

dreptul la acţiune în sens procesual şi drept la acţiune în sens material. 

În sens procesual dreptul la acţiune înseamnă posibilitatea unei persoane de a sesiza instanţa 

în cadrul unui raport juridic concret. 

În sens material dreptul la acţiune înseamnă posibilitatea unei persoane de a obţine concursul 

unor organe de jurisdicţie competente în realizarea, prin forţa coercitivă a statului, a dreptului 

subiectiv încălcat ori contestat. 

Din interpretarea textelor în materie rezultă că prescripţia stinge dreptul la acţiune în sens 

material. Aceasta înseamnă că după împlinirea termenului de prescripţie exstinctivă, titularul 

dreptului civil subiectiv nu mai poate obţine concursul organelor de stat competente. 

Împlinirea termenului de prescripţie exstinctivă nu stinge însă şi dreptul la acţiune în sens 

procesual, deoarece posibilitatea de a sesiza organele de jurisdicţie nu se stinge în principiu 

niciodată. Cu alte cuvinte dreptul la acţiune în sens material este prescriptibil extinctiv, iar dreptul la 

acţiune în sens procesual este imprescriptibil. 

 

7.1. Supravețuirea dreptului subiectiv 

Deci, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie se stinge dreptul subiectiv în sens 

material şi remîne neatins dreptul la acţiune în sens procesual, fără ca dreptul subiectiv să fie afectat 

sub vre-o formă. Dreptul subiectiv însă nu se stinge, ci continuă să existe.  

O schimbare totuşi intervine, în sensul că după împlinirea termenului de prescripţie 

extinctivă dreptul subiectiv nu va mai fi însoţit de posibilitatea de a obţine constrîngerea statală 

pentru executarea obligaţiei corelative. 

Supraveţuirea dreptului subiectiv după expirarea termenului de prescripţie este consacrată în 

art. 281 din C. civil. Din conţinutul acestei norme se desprinde ideia că executarea binevolă a 

obligaţiei după expirarea termenului de prescripţie nu constituie un act lipsit de temei. De asemenea 

ea nu va putea cere restituirea a ceia ce a executat chiar dacă nu cunoştea faptul expirării termenului 

de prescripţie extinctivă. Executarea binevolă a acestei obligaţii precum şi posibilitatea refuzării 

înnapoierii prestaţiei denotă faptul că dreptul subiectiv supraveţuieşte şi că debitorul a făcut o plată 

valabilă unei obligaţii ce nu a încetat să existe. 

 

7.2. Soarta pretențiilor accesorii 

Soarta pretenţiilor accesorii rezultă din prevederile exprese ale art. 283 C. civ., care prevede: 

“o dată cu dreptul principal, se prescrie şi dreptul la prestaţiile suplimentare legate de dreptul 

principal, chiar şi atunci cînd termenul de prescripţie special pentru acest drept nu a început să 

curgă”. 

Acestă normă juridică confirmă regula de drept potrivit căruia accesoriul urmează soarta 

principalului (accesurium sequitur principalem). 

Este neîndoios că împreună cu stingerea prin prescripţie a dreptului la acţiune în sens 

material privind un drept principal se vor stinge şi dreptul la acţiune privind dobînzile, penalităţile 
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sau garanţiile reale ori persoanale ce constituie accesorii ale acelui drept principal, chiar dacă, în ce 

le priveşte, prescripţia nu s-ar fi îndeplinit. 

 

8. Domeniul de aplicare a prescripției exstinctive 

 Determinarea domeniului de aplicare a prescripţei extinctive înseamnă stabilirea 

drepturilor subiective civile prescriptibile extinctiv, deosebindule de cele imprescriptibile extinctiv. 

Deci, este vorba de stabilirea sferei sau categoriilor drepturilor subiective, pentru care, ocrotirea prin 

forţa de constrângere a statului este limitată în timp, prin fixarea în lege a termenelor înăuntrul 

cărora dreptul la acţiune poate fi exercitat, pentru a nu fi respinsă ca prescrisă. 

 În literatura de specialitatea au fost propuse mai multe criterii de determinare a domeniului 

prescripţiei exctinctive: cel al actului normativ care reglementează prescripţia extinctivă; criteriul 

ramurii de drept căreia aparţin drepturile subiective, şi în fine criteriul naturii juridice a drepturilor 

subiective.  

 În dreptul moldovenesc principalul criteriu avut în vedere în determinarea domeniului de 

aplicare a prescripţiei extinctive îl reprezintă natura juridică a drepturilor subiective, ca fiind 

patrimoniale sau nepatrimoniale. Aceasta rezultă din dispoziţiile art. 270 alin. 2 şi art. 280  C. civ., 

unde se stabileşte cazuri de acţiuni imprescriptibile. Din interpretarea acestor dispoziţii rezultă 

regula că: prescripţia se va aplica ori de cîte ori, printr-o prevedere legală, raportul juridic nu va fi 

considerat imprescriptibil. 
 

 8.1. Domeniul drepturilor prescriptibile exstinctiv 

 Drepturile patrimoniale constituie cel mai important domeniu de aplicare a prescripţiei 

extinctive. Drepturile patrimoniale sînt de două feluri: reale şi de creanţă. Primele sînt protejate prin 

“acţiuni reale”, iar celelalte prin “acţiuni persoanale”. 

 a.) Acţiunile reale prescriptibile exstinctiv sînt acţiunea în revendicare mobiliară şi 

imobiliară. Trebuie de spus că prescriptibilitatea acestor acţiuni nu se referă la imposibilitatea 

intentării ei după expirarea unei perioade de timp ci la imposibilitatea satisfacerii ei prin trecerea 

acestei perioade de timp. Astfel în cazul: 

 --- acţiunei în revendicare mobiliară întemeiată pe dreptul de proprietate privată, deşi 

raportul juridic rezultat din încălcarea acestui drept este unul absolut, prin urmare acţiunea în 

revendicare este imprescriptibilă exstinctiv totuşi aceasta va putea fi paralizată prin invocarea 

uzucapiunii mobiliare. Aceasta rezultă din dispoziţiile art. 333 C. civil, unde se prevede că: 

“persoana care posedă cu bună credinţă timp de 5 ani un bun mobil al altuia comportându-se ca un 

proprietar, dobîndește dreptul de proprietate a acelui bun”. 

 --- acţiunei în revendicare imobiliară, problema se pune în aceleaşi condiţii cu excepţia 

faptului că termenul necesar pentru a putea paraliza acţiune de către posesorul actual al bunului este 

de 15 ani. 

 b.) Acţiunile personale prescriptibile exstinctiv sînt acţiunile întemeiată pe drepturile de 

creanţă indiferent de izvorul lor. Este vorba de un domeniu vast al drepturilor prescriptibile 

exstinctiv, deoarece numărul drepturilor de creanţă nu este nelimitat. Prin excepţie unele acţiuni 

personale sun imprescriptibile extinsiv, cele prevăzute la art. 280 alin. 2 C. civ. 

 

 8.2. Domeniul drepturilor imprescriptibile exstinctiv 

 De regulă, domeniul drepturilor imprescriptibile exstinctiv sînt cele personal nepatrimoniale, 

deci, cele ale căror conţinut nu pote fi evaluate în bani. Aceasta rezultă din dispoziţiile art. 267 alin. 

2, C. civil, care prevede că ”acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale se 

prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege”. Este o normă de principiu în această materie, 

enumerarea acestor drepturi fiind cuprinse şi în alte dispoziţii. Astfel art. 280 alin. 1, prevede că sînt 
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impresciptibile exstinctiv pretenţiile “privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale dacă 

legea nu prevede altfel”. Astfel, cererile referitoare la apărarea drepturilor privitoare la identitatea 

persoanei, inviolabilităţii şi tainei vieţii personale precum şi cele ce privesc creaţia intelectuală vor fi 

imprescriptibile exstinctiv. Însă cererile de reparare a prejudiciului cauzat prin încălcarea acestor 

drepturi vor fi prescriptibile extinctiv. 

 Un alt caz de imprescriptibilitate a drepturilor personale nepatrimoniale îl găsim la art. 280 

alin. 3 C. civil, cu privire la apărarea integrităţii fizice şi morale a persoanei. Astfel, potrivit acestei 

dispoziții, sînt imprescriptibile exstinctiv pretenţiile ”cu privire la reparare prejudiciului cauzat 

vieţii sau sînătăţii persoanei”. În acest caz imprescriptibile exstinctiv vor fi nu numai cerirele de 

apărarea a acestor drepturi ci şi cele cu privire la repararea prejudiciului cauzat. 

 Prin excepţie de la regula potrivit căreia doar drepturile nepatrimoniale sînt imprescriptibile 

exstinctiv există o situaţie în care imprescriptibilitatea vizează un drept patrimonial. Astfel potrivit 

art. 280 alin. 2 C. civ.,  sînt imprescriptibile exstinctiv cererile: “deponenţilor faţă de instituţiile 

financiare privind restituirea depunerilor”. Avînd în vedere că aceste depuneri se fac în temeiul 

unui contract, între părţi se realizeză un raport obligaţional de creanţă, raport care prin natura sa, în 

lipsa dispoziției prevăzute mai sus, este prescriptibil extinctiv. 

 

9. Noțiunea termenului de prescripție extinctivă 

Prin termenul de prescripţe extinctivă înţelegem intervalul de timp, stabilit de lege, înăuntrul 

căruia poate fi exercitat dreptul la acţiune ori dreptul de a cere executarea silită în caz contrar 

stingîndu-se aceste  drepturi în sens material.  

 Din definiţie rezultă că avem de a face cu un interval de timp care priveşte în egală măsură 

atît exercitarea dreptului la acţiune cît şi a dreptului de a cere executarea silită. Aceasta din urmă 

reprezentând o fază a activităţii procesuale, constînd într-un ansamblu de măsuri concrete necesare 

pentru realizarea efectivă a dreptului subiectiv. 

 Ca orice interval de timp, termenul de prescripţie exstinctivă are un început, marcat de data 

de la care începe să curgă prescripţia, o durată, care este însă-şi termenul de prescripţie exstinctivă, 

şi un sfârşit marcat de data împlinirii termenului examinat aici. 

 Termenul de prescripţie este unul eminamente legal, caracter care decurge prin analogie din 

dispoziţiile art. 270 C. civil care interzicînd orice act juridic cu privire la termenul de prescripţie 

exstinctivă, interzice implicit şi stabilirea lui pe cale unilaterală sau convenţională. 

 

10. Clasificarea termenelor de prescripție exstinctivă 

 Sînt posibile mai multe clasificări ale termenelor de prescripţie exstinctivă, realizate în 

funcţie de mai multe criterii. 

Un prim criteriu este cel al izvorului normativ, – termene instituite de C. civil, C. familiei, 

sau alte legi speciale. 

Un al criteriu este cel al întinderii lor, raportat la termenul general, care pot fi mai scurte, 

egale sau mai lungi.  

De asemenea în funcţie de felul prescripţiei exstinctive la care se aplică, distingem termene 

de prescripţie a dreptului la acţiune şi termene de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită. 

 În fine, principalul criteriu de clasificare este acela al vocaţiei ori sferei de aplicare, 

distingem: termene generale şi termene speciale. 

 

 10. 1. Termene generale de prescripție 

 Termenul general de prescripţie va fi stabilit întotdeauna de o lege sau normă juridică 

generală. Termenul general de prescripţie este acel termen care se va aplica drepturilor prescriptibile 

ori de cîte ori o dispoziţie legală specială nu prevede în mod expres un alt termen. 
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 Potrivit art. 267 alin. 1 C. civil ”termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi 

apere, pe calea intentării unui acţiuni în instanţa de judecată, dreptul încălcat este de 3 (trei) ani”. 

 Acest termen se va aplica în cazul raporturilor juridice obligaţionale de creanţă, cînd se 

urmăreşte satisfacerea creanţelor, cu excepţia cazurilor cînd legea va prevedea alte termene de 

prescripţie sau cînd legea declară imprescriptibill realizarea acestor drepturi. Este cazul prevăzut la 

art. 280 alin. b, C. civil, în cazul deponenţilor pentru restituirea depunerilor. 

 Acest termen nu se va aplica acţiunilor izvorîte din raporturile reale care sînt imprescriptibile 

exstinctiv dar care vor putea fi paralizate dacă o terţă persoană îndeplinind condiţiile legii a posedat 

bunul timp de 15 ani în cazul imobililor, şi 5 ani în cazul mobililor. 

 

 10. 2.  Termene speciale de prescripție 

 Termenul de prescripţie special este termenul care se aplică anumitor de raporturi juridice 

prevăzute expres de lege. Termenele speciale pot fi mai mici de 3 ani sau mai mari. Aceste termene 

pot fi prevăzute atît de codul civil cît şi de alte coduri sau legi speciale.  

a.) Astfel termene speciale mai mici de trei ani sînt în mod exeplificativ următoarele: 

 --- Termenul de prescripţie de 6 luni se aplică, în mod exemplificativ, acţiunilor: 

 --- prin care se pretinde plata clauzei penale, art. 268, C. civil; 

 --- privitoare la viciile ascunse ale lucrului vîndut, art. 268, C. civ; 

 --- izvorîte din lucrări executate în baza contractului de deservire curentă a persoanelor, art. 

268 C. civ; 

 --- privitoare la litigiile din contractele de transport, art. 268, C. civ; 

 --- referitoare la cazurile de anulabilitate a actului juridic civil, art. 233, C. civil. 

 --- Termenul de prescripţie de 3 luni se aplică acţiunilor: 

 --- rezultate din nerespectarea drepturilor de preemţiune; 

 --- Termenul de prescripţie de 30 de zile se aplică acţiunilor: 

 --- privind anularea unui act administrativ, ar.. 17 din L. Contenciosului administrativ; 

 b.) În ce priveşte termene speciale mai mari de 3 ani, identificăm: 

 --- Termen de prescripţie de 5 ani: 

 --- privind viciile unei construcţii în baza unui contract de executare de lucrări, sau contractul 

de vânzare cumpărare – art.. 269 alin 1 şi 2 C. civil; 

 --- privind viciile materiilor prime sau lae materiilor livrate destinate realizării unei 

construcţii – art.. 269 alin. 3 

 --- Termenul de prescripţie de un an: 

 --- privind cererile de despăgubire penturu prejudiciile cauzate de regia căilor ferate, 

transportului de mărfuri, bagaje şi mesagerii, art. 161 Codul transportului feroviar. 

 

11. Începutul curgerii termenilor de prescripție 

 Regula generală privind începutul cursului prescripţiei exstinctivă este prevăzută la art. 272 

alin. 1 part.ea întîi, C. civ., care prevede că: “termenul de prescripţie exstinctivă începe să curgă de 

la data naşterii dreptului la acţiune”. Această regulă se fundamentează pe ideia că înainte de data 

naşterii dreptului la acţiune, titularul dreptului subiectiv nu are putinţă de a acţiona juridiceşte.  

 De la această regulă codul civil cuprinde unele excepţii prevăzute la acelaş articol, punctele 2 

– 8. 

 --- 1. În cazul drepturilor pure şi simple termenul începe să curgă în momentul în care s-a 

format raportul juridic. Astfel în cazul obligaţiilor de a da sau a face în momentul naşterii raportului 

de transferare a dreptului de proprietate sau de predare a bunului, iar în cazul obligaţiilor de a nu 

face de la data încălcării acesteia, art. 272 alin. 2, prima parte, şi alin. 3, C. civil. De asemenea 
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această regulă priveşte drepturile afectate de termenul sau condiţia rezulutorie deoarece aceste 

drepturi pînă la îndeplinirea termenului sau condiţiei se comportă ca nişte drepturi pure şi simple. 

 --- 2. În cazul drepturilor afectate de modalităţi prescripţia începe să curgă de la data 

împlinirii termenului sau condiţiei. Această regulă priveşte ipoteza cînd aceste modalităţi sînt 

suspensive de executare. Aceasta deoarece numai după tecerea sau îndeplinirea efectului suspensiv 

creditorul va putea cere executarea prestaţiei, art. 272 alin. 2, partea a 2-a, C. civ. 

 --- 3. În cazul acţiunilor privind răspunderea delictuală prescripţia începe să curgă de la 

data cînd păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care răspunde de ea alin. 4, 

C. civ. Deci în acest caz prescripţia nu va începe să curgă în momentul producerii pagubei. 

 --- 4. Prescripţia acţiunii în anulabilitate începe să curgă din momente diferite, în funcţie de 

cauza nulităţii relative. În acest caz deosebim două situaţii: 

 --- a). în cazul în care anularea actului juridic se cere pentru violenţă prescripţia începe să 

curgă de la data cînd a încetat violenţa. Soluţia se explică prin aceia că de la această dată victima 

violenţei poate ieşi din pasivitate. 

 --- b). în caz de eroare, dol sau alte cazuri de anulare, prescripţia începe să curgă de la data 

cînd cel îndreptăţit, reprezentantul său legal sau persoana chemată de lege să-i încuviinţeze actele a 

cunuscut cauza anulării – alin. 5, C. civ.  

 --- 5. În cazul obligaţiilor regresive termenul de prescipţie exstinctivă începe să curgă de la 

data cînd trebuia executată obligaţia principală, alin. 6, C. civ. De ex. acţiunea de regres a 

codebitoului solidar de a cere celorlalţi codebitori cotele părţi ce le revenea din obligaţia principală, 

art. 544 C. civil. 

 --- 6. În cazul viciilor ascunse termenul de prescripţie curge diferit după cum: 

 --- a). este vorba de un bun transmis sau lucrare executată alta de cît o construcţie, avem 

două momente de la care începe să curgă prescripţia: 

--- un moment subiectiv cel al descoperiiri viciilor şi;  

--- un moment obiectiv, data expirării termenului de garanţie de un an pentru aceste două 

situaţii. 

 --- b). este vorba de o construcţie, caz în care de asemenea vom avea două momente, dar spre 

deosebire de prima situaţie cel de-al doilea moment este marcat de expirarea unei perioade de 3 ani 

de zile. 

 --- 7. În cazul realizării unei lucrări curente începutului curgerii prescripţiei i se vor aplica 

regulile de la punctul 6, cînd în primul caz, termenul va fi de o lună, iar în al doilea caz termenul va 

fi de 3 luni.  

 --- 8. În cazul prestaţiilor succesive începutul curgerii prescripţiei va fi momentul în care 

fiecare prestaţie va fi exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un tot unitar, din momentul ultimei 

prestaţii neexecutate. 

 În afară de aceste reguli speciale de determinare a cursului prescripţiei exstinctive există 

multe alte reguli de determinare a acestui moment prevăzute în alte legi sau coduri. 

 

 12. Suspendarea cursului prescripției extinctive 
Pentru ca instituţia prescripţiei exstinctive să-şi atingă scopul este necesar ca titularul 

dreptului la acţiune trebuie să aibă nu numai voinţa de a acţiona ci şi posibilitatea reală de a intenta 

această acţiune. 

În situaţia în care persoana îndreptăţită, datorită unor cauze independente de voinţa lui, se va 

afla în imposibilitatea de a acţiona pentru a-şi apăra dreptul, este prevăzută posibilitatea ca acest 

interval de timp, cît durează imposibilitatea, să nu fie cuprins în calculul termenului de prescripţie. 

Pentru acest caz legiuitorul stabileşte suspendarea cursului prescripţiei exstinctive, adica oprirea 

curgerii termenului pe toată durata existenţei acestei împrejurări. 
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Aşa dar, suspendarea cursului prescripţiei exstinctive reprezintă acea modificare a acestui 

curs constînd în oprirea, de drept, a curgerii termenului de prescripţie pe timpul cît durează 

situaţile, limitativ prevăzute de lege, care-l pun în situaţia de a ieşi din pasivitate pe titularului 

dreptului la acţiune. 

 

12. 1. Cauzele suspendării 

Trebuie de spus că nu orice imposibilitate de a acţiona duce la suspendarea termenului de 

prescripţie extinctivă. Termenul exstinctiv va fi suspendat doar în cazurile prevăzute de lege. Astfel 

art. 274 alin. 1 C. civil, prevede că curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă dacă: 

a.) Înaintarea acţiunii este imposibilă din cauza forţei majore. Forţa majoră este o 

împrejurare de fapt, imprevizibilă şi de neînlăturat, care împedică în mod obiectiv şi fără nici o 

culpă din partea debitorului executarea obligaţiei contractuale a acestuia. 

b.) În cazul moratoriului. Aceasta este o amînare a executării obligaţiilor de cître organul 

împuternicit prin lege. 

c.) Încorporarea creditorului sau a debitorului în rîndurile armate puse pe picior de 

război. Dacă creditorul şi debitorul se află în rîndurile armatei, în timp de pace, nu este temei de 

suspendare a termenului de prescripţie. 

d.) Lipsa unui reprezentant legal al creditorului incapabil sau limitat în capacitate de 

exerciţiu, cu excepţia cazurilor în care creditorul are capacitate de exerciţiu procesuală. 

Se are în vedere în vedere minorii pînă la împlinirea a 18 ani sau cei ce au dobîndit 

capacitatea de exerciţiu prin emancipare. Din această categorie nu fac parte creditorii care sînt 

limitaţi în capacitatea de exerciţiu pentru abuzul de băuturi alcoolice şi consumarea de substanțe 

narcotice care au capacitate procesuală. 

e.) Suspendarea actului normativ care reglementează raportul juridic litigios. Organul 

legislativ care a emis actul legislativ poate dispune suspendarea acţiuni lui. În acest caz subiectele 

raportului juridic litigios se află în imposibilitatea de a cere executarea obligaţiei ce se naşte dintr-un 

raport juridic guvernat de un act juridic suspendat. 

f.) Suspendarea activităţii autorităţilor judecîtoreşti de a căror competenţă ţine 

soluţionarea litigiului dintre părţi. 

Pe lîngă aceste temeiuri de suspendare codul civil conţine şi alte temeiuri speciale, în special 

cele ce se referă la relaţiile de familie, care vor fi supuse analizei odată cu studierea materiei 

respective. 

Pentru a putea opera suspendarea, codul civil stabileşte o condiţie esenţială în aplicarea ei. 

Astfel potrivit art. 274 alin. 2, cauzele de suspendare trebuie să intervină în ultemele 6 luni al 

termenului de prescripţie mai mare de această perioadă sau înăuntrul termenului de prescripţie dacă 

acesta este egal sau mai mic de 6 luni. 

 

12. 2. Efectele suspendării prescripției 

Efectele suspendării prescripţiei sînt reglementate de alin. 3 al art. 274 C civil şi trebuie 

privite sub trei aspecte: 

a.) Perioada anterioară surveneirii cauzei. Timpul care s-a scurs între începutul prescripţiei 

extinctive şi data la care intervine cauza de suspendare intră în calculul termenului de prescripţie. 

 b.) Durata cauzei de suspendare. De la data intervenirii cauzei şi pînă la încetarea acesteia, 

efectul produs constă în oprirea curgerii prescripţiei. Această durată nu va intra în calculul 

termenului de prescripţie. 

 c.) Perioada ulterioară survenirii cauzei. După încetarea cauzei de suspendare efectul 

suspendării constă în reluarea cursului prescripţiei.  
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În legătură cu această ultimă perioadă, alin. 3 partea finală, reglementeză un efect special. În 

esenţă acesta constă în prorogarea momentului împlinirii termenului de prescripţie exstinctivă. 

 --- Astfel dacă termenul de prescripţie aplicabil este mai mare de 6 luni iar termenul rămas 

după încetarea suspendării este mai mic de 6 luni acesta se va prelungi pînă la 6 luni.  

--- Dacă termenul de prescripţie este mai mic de 6 luni, după încetarea cauzei de suspendare, 

acesta se va prelungi cu durata termenului de prescripţie. În această ultimă situaţie, în realitatea, 

cauza de suspendare reprezintă o cauză de întrerupere. 

 

13. Întreruperea termenului de prescripție  

 Întreruperea prescripţiei exstinctive constă în acea modificare a cursului termenului 

prescripţiei care se concretizează în încetarea cursului datorită unei cauze prevăzute expres de lege.  

 Cazurile de întrerupere a prescripţiei exstinctive sînt prevăzute expres şi exaustiv la art. 277 

alin. 1 C. civil. 

  a.) O primă cauză o reprezintă introducerea unei cereri de chemare în judecată. Cererea de 

chemare în judecată va produce efectul său suspensiv numai dacă a fost admisă printr-o hotărâre 

definitivă. Ea nu va intrerupe prescripţia dacă a fost respinsă, anulată ori dacă cel care a făcut-o a 

renunţat la ea. 

 --- b). O a doua cauză o reprezintă recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie 

făcută de beneficiarul prescripţiei. Astfel debitorul îşi manifestă intenţia de a executa obligaţia ce îi 

incumbă în acel raport juridic, iar titularul dreptului capătă credinţa legitimă că debitorul îşi va 

executa obligaţiia de bună voie, fără a mai fi nevoie să-şi exercite dreptul său la acţiune spre a obţine 

executarea obligaţiei în mod forţat. 

 Efectele întreruperii prescripţiei extinctive sînt reglementate de alin 2 art. 277 C. civil. Astfel 

un prim efect este că întreruperea şterge termenul prescripţiei începută înainte de a se fi ivit 

împrejurarea care a întrerupt-o. Al doilea efect este că după întrerupere, curge un nou termen de 

prescripţie. 

 

14. Repunerea în termenul de prescripție 

 Repunerea în termen poate fi definit ca fiind un beneficiu acordat titularului dreptului la 

acţiune de a fi formulată şi după expirarea termenului de prescripţie, care, datorită unor împrejurări 

legate de persoana reclamantului nu a putut fi intentată înăuntrul termenului prescris. Sediul materiei 

îl reprezintă, art. 279 alin. 1. C. civil. 

Astfel, conform acestui articol: ”în cazuri excepşionale dacă instanţa de judecată constată 

că termenul de prescripţie exstinctivă nu este respectat datorită unor împrejurări legate de 

persoana reclamantului, dreptul încălcat al persoanei este aopărat”. 

Totuşi repunerea în termen va putea opera dacă dreptul la acţiune a fost exercitat înainte de 

expirarea unui termen de 30 de zile calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască 

încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de prescripţie. 

 

 

 

 

 

TEMA 11. PERSOANA FIZICĂ 
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1. Noțiuni introductive 

Cei ce participă la raporturile de drept civil sînt denumiţi subiecţi ai unor astfel de raporturi 

juridice. Subiectul de drept civil este definit în literatura de specialitate ca acel subiect de drept care 

este titular de drepturi şi obligaţii civile. Aceşti subiecţi sînt oamenii priviţi fie în mod individual, cît 

şi organizaţi în condiţiile legii. O categorie importantă de astfel de subiecte de drept o constituie 

persoanele fizice. 

În cadrul dreptului civil se impune studierea a statutului juridic al persoanei fizice ca subiect al 

raportului juridic civil care este reglementat în art. 17 – 54 C. civil. 

C. civil la art. 17, cuprinde o noţiune legală a persoanei fizice. Potrivit acestei dispoziții: 

“persoana fizică este omul, privit individual, ca titular de drepturi şi obligaţii civile” . 

Au calitate de persoană fizică toţi cetăţenii republicii moldova, cetăţenii străini, apatrizii. 

 

2.Capacitatea de folosință a persoanei fizice 

 Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice este o componentă a capacităţii civile, care la 

rîndul ei este o parte a capacităţii juridice.  

 Capacitatea juridică constă în aptitudinea persoanei sau colectivităţii de a fi titular de 

drepturi şi obligaţii civile şi de le a exercita. 

 Capacitatea civilă este o parte a capacităţii juridice care constă în aptitudinea acestuia de a 

avea şi a exercita drepturi civile, de a avea şi aşi asuma drepturi şi obligaţii civile, prin încheierea de 

acte juridice.  

 Capacitatea de folosinţă este aptitudinea subiectului de drept de a avea drepturi şi obligaţii 

civile. Aceasta rezultă din dispoziţiile art. 18 alin. 1, C. civ, unde se prevede că: “capacitatea de a 

avea drepturi şi obligaţii este recunoscută în mod egal tuturor persoanelor fizice”. Din definiţie 

rezultă următoarele trăsături ale capacităţii de folosinţă: 

 --- este o capacitate civilă a oamenilor; 

 --- constă în aptitudinea oamenilor de a avea drepturi şi obligaţii civile; 

 ---  poate fi determinată numai prin lege. 

 

 2. 1.Caractere juridice 

Caracterele juridice ale capacității de folosință sînt: 

 a.) Legalitatea care exprimă ideia că această capacitate este de domeniul legii, ea este creaţia 

legiuitorului. În acest sens voinţa individuală a persoanei nu va putea avea nici o semnificaţei 

juridică cu privire la începutul, conţinutul şi încetarea capaciăţii de folosinţă. Aceste aspecte sînt în 

exclusivitate determinate de lege. 

 b.) Generalitatea exprimă ideia că fiecare persoană fizică are posibilitatea de a avea drepturi 

şi obligaţii civile. Acest caracter al persoanei fizice rezultă din prevederile art. 18 din C. civil, în 

care se stipulează capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile fără a se îngrădi sfera drepturilor şi 

obligaţiilor civile care le poate avea persoana fizică. 

 c.) Egalitatea aceastza se bazează pe principiul general al egalităţii în faţa legii. Acesta 

rezultă atît din normele constituţionale cît şi din cele civile, care la art. 18 alin. 1 C. civil: 

“capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii civile se recunoaşte în egală măsură tuturor persoanelor 

fizice”.  De aici rezultă că sexul, rasa, naţionalitatea, gradul de cultură, originea, relegia nu au nici o 

înrăurire a capacităţii de folosinţă. Egalitatea în capacitatea de folosinţă este garantată şi apărată atît 

prin mijloace de drept civil cît și prin mijloace de drept penal. 

 c.) Inalienabilitatea exprimă ideia că această capacitate de folosinţă nu poate forma obiect 

de renunţare, în tot sau în parte, şi nici obiect de înstrăinare. Potrivit art. 23 alin 2 şi 4 C. civil, 
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persoana fizică nu poate fi lipsită de capacitate de folosinţă, iar renunţarea în tot sauîn parte la 

capacitatea de folosinţă precum şi orice acte juridice îndreptate spre limitarea persoanei în 

capacitatea de folosinţă sînt considerate nule. 

 Interzicerea renunţării la capacitate de exerciţiu nu trebuie confundată cu posibilitatea 

renunţării la un anumit drept subiectiv, operaţiune pe deplin posibilă. 

  d.) Intangibilitatea exprimă caracteristica potrivit căreia capacităţii de folosinţă nu i se va 

putea aduce limitări sau îngrădiri de cît în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, art. 23 alin. 3 C 

civil. Aşa dar, numai prin lege se poate stabili cazurile de limitare a capacităţii de folosinţă, însă nici 

legea nu-l poate lipsi pe om total de această capacitate. Omul pierde integral capacitatea de folosinţă 

numai în cazul dispariţiei sale ca subiect de drept. 

 c.) Universalitatea capacităţii de folosinţă constă în faptul că această capacitate este 

recunoscută tuturor persoanelor fizice. Acest caracter reiese şi din art. 6 al Declaraţiei universale a 

dreptului omului, care prevede că fiecare om are dreptul să i se recunoască pretutindeni 

personalitatea sa juridică. 

 

 2. 2. Începutul capacității de folosință 

 Potrivit art. 18 alin. 2, C. civ, capacitatea de folosinţă începe de la naşterea omului. Această 

dispoziţie consacră principiul potrivit căruia începutul capacităţii de folosinţă este cel al datei 

naşterii persoanei fizice, moment care se poate dovedi cu actul de stare civilă care este certificatul de 

naştere eliberat în condiţiile legii.  

 În lipsa unui certificat constatator al naşterii, data naşterii va fi cea înscrisă în actul de 

naştere potrivit declaraţiei făcute de persoana obligată. 

 De la acest principiu codul civil prevede şi o excepţie consacrată prin două dispoziţii legale. 

Potrivit art. 18 alin. 3, C. civ: ”dreptul la moştenire a persoanei fizice apare la concepţiune dacă se 

naşte viu”, şi art. 1500, alin. 1, lit. a, C. civ., atunci cînd stabileşte clasele de moştenitori prevede că 

din prima clasă fac parte descendenţii inclusiv cei născuţi vii după decesul lui.  

 Pentru a se considera că s-a născut viu copilul trebuie să respire celpuțin o dată. Acest lucru 

se poate dovedi prin mijloacele oferite de ştiinţele medicale, existenţa aerului în plămâni fiind în 

acest sens concludent. 

Trebuie de spus că această excepţie se referă doar la o parte a conţinutului capacităţii de 

folosinţă şi anume la acea de dobîndire de drepturi subiective civile, nu şi obligaţii civile. Aceasta 

deoarece anticiparea capacităţii de folosinţă este o măsură de protecţie a drepturilor copilului 

conceput dar încă nenăscut, şi nicidecum o măsură îndreptată împotriva intereselor lui. 

De asemenea trebuie de spus că această excepţie se referă doar la posibilitatea de a dobîndi 

capacitatea înainte de naşterea acestuia, nu şi la situaţia cînd acesta ar putea fi dobîndită şi ulterior 

naşterii persoanei fizice.  

 

 2. 3. Conținutul capacității de folosință 

 Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice poate fi înţeles şi exprimat sintetic în 

aptitudinea de a avea orice drept şi orice obligaţie civilă prevăzută de lege. Cu alte cuvinte 

conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice cuprinde toate drepturile şi obligaţiile civile pe 

care le poate avea un subiect de drept. 

 Totuşi o precizare se impune şi anume conţinutul capacităţii de folosinţă poate fi întâlnit în 

toate cazurile cu excepţia capacităţii de folosinţă anticipată care cuprinde doar aptitudinea de a 

dobîndi drepturi subiective civile nu şi obligaţii. 

 Conţinutul capacităţii de folosinţă poate fi identificat, grupîndu-l după mai multe criterii, 

dintre care: 
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 a.) Raportat la sistemul legislativ în vigoare. Deşi inventarierea acestor drepturi şi obligaţii 

este imposibilă de realizat, totuşi volumul acestor drepturi şi obligaţii este dependentă de regimul 

social existent la un moment dat într-o societate dată. Astfel înainte de anul 1991 volumul acestor 

drepturi era considerabil mai mic, de cît cel existent la ora actuală, dat fiind restrîngerile dreptului de 

proprietate pe care acesta le-a cunoscut.  

 b.) Raportat la îngrădirele reglementate. Întinderea reală a conţinutului capacităţii de 

folosinţă se va aprecia şi în funcţie de limitele de exercitarea a acestor drepturi şi asumarea 

obligaţiilor prevăzute de lege. Aceste îngrădiri sînt stabilite de legislaţia în vigoare fie sub forma 

unor măsuri de protecţie a unor interese individuale ori generale fie ca măsuri cu caracter de 

sancţiune. 

 c.) Raportat la izvoarele drepturilor şi obligaţiilor din conţinutul capacităţii de folosinţă. În 

acest sens drepturile şi obligaţiile din conţinutul capacităţii de folosinţă pot fi de origine civilă, 

muncii, procesuală, ş.a. 

 

 2. 4. Îngrădirile capacității de folosință 

Din caracterul intangibil al capacităţii de folosinţă rezultă că nu pot exista îngrădiri ale 

acestei capacităţi, de cît în cazurile şi condiţiile expres prevăzute de lege. Aceste îngrădiri ale 

capacităţii de folosinţă nu reprezintă de cît nişte incapacităţi de folosinţă, care sînt de două feluri: 

 a.) Îngrădiri cu caracter de sancţiune. Aceste incapacităţi sînt prevăzute atît de legislaţia 

civilă cît şi cea penală, şi se face în funcţie de norma juridică care se încalcă prin conduita persaonei. 

 --- Îngrădirile cu caracter de sancţiune civilă sînt reglementate în mod expres prin lege. 

Trebuie de spus că fiind vorba de o pedeapsă, această îngrădire presupune existenţa unei hotătîri 

judecîtoreşti în acest sens. Dintre aceste identificăm: 

 --- decăderea din drepturile părinteşti prevăzută de art. 67 din C. fam. Potrivit acestui art. 

părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă se constată că se eschivează de la exercitarea 

obligaţiilor părinteşti sau abuzează de drepturile părinteşti.  

 --- succesurul nedemn prevăzut de art. 1434 din C. civil, în conformitate cu care nu pot fi 

succesori testamentari sau legali persoana care a comis intenţionat o infracţiune constatată de către 

instanţă printr-o hotărîre judecîtorească sau a pus intenţionat pedici în calea realizării ultimei voinţe 

a celui ce lasă moştenirea sau a contribuit astfel la chemarea sa la succesiune ori a persoanelor 

apropiate sau la majorarea cotei succesorale a tuturor acestora. 

 --- Îngrădiri cu caracter de sancţiune penală sînt stabilite de legea penală. Potrivit art. 62 

din C. penal, persoana care a săvîrşit o infracţiune poate fi pedepsită cu privaţiune de libertate şi 

poate fi privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. 

 b.) Îngrădiri cu caracter de protecţie sînt incapacităţi speciale care se referă fie la 

încheierea unor acte juridice fie la dobîndirea unor drepturi şi obligaţii. Trebuie de spus că aceste 

îngrădiri operează de plin drept, prin simpla incadrare a persoanei fizice în ipoteza normei care 

stabileşte incapacitatea şi nicidecum prin efectul unei hotătîri judecîtoreşti. Dintre acestea 

identificăm: 

 --- interdicţia de a fi tutore sau curator. În art. 38 alin 4, C. civ,  sînt prevăzute o serie de 

categorii de persoane care, fie există o incompatibilitate între interesele celui pus sub tutelă sau 

curatelă şi persoana chemată a exercita această funcţie, fie că a decăzut sau i s-a interzis acest drept, 

fie că nu are descernământul necesar, nu poate fi tutore sau curator. 

 --- interdicţia de a încheia unele acte juridice. Potrivit art. 43 alin. 3 din C. civil, tutorele 

sau curatorul, soţul şi rudele acestora de pînă la gradul al patrulea inclusiv nu au dreptul să încheie 

convenţii cu persoana pusă sub tutelă, cu excepţia transmiterii cître acesta a averii prin donaţie sau 

în folosinţă gratuită. 
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 --- nedemnitate legală. Nu pot fi succesori legali ai copiilor lor părinţii decăzuţi din 

drepturile părinteşti care, la data deschiderii succesiunii nu sînt restabiliţi în aceste drepturi şi nici 

părinţii sau copii maturi care s-au eschivat cu rea-credinţă de la executarea obligaţiei de întreţinere a 

celui ce a lăsat moştenirea dacă această circumstanţă este constatată printr-o hotărâre judecîtorească. 

 

2.5. Capacitatea de folosință a cetățenilor străini și apatrizi 

 În conformitate cu art. 1588 din C. civil, în materie de capacitate de folosinţă, cetăţenilor 

străini şi apatrizilor în Republica Moldova li se acordă regim naţional, cu excepţia cazurilor 

prevăzute de Constituţie şi de alte legi ale Republicii Moldova sau de tratatele internaţionale la care 

Republica Moldova este parte. Aşa dar, regula generală în această materie este că: ”cetăţenii străini 

şi apatrizii au aceiaşi capacitate de folosinţă ca şi cetăţenii Republicii Moldova cu excepţiile 

stabilite de lege”. 

 O astfel de excepţie este prevăzută la art. 38 din Legea cu privire la proprietate care admite 

proprietatea cetăţenilor străini şi a persoanelor juridice străine, organizaţiilor internaţional şi a 

persoanelor fără cetăţînie cu excepţia proprietăţii asupra terenurilor cu destinaţie agricoilă şi ale 

fondului silvic. 

 O altă excepţie o reprezintă retorsiunea prevăzută la art. 1584 din C civil. Potrivit acesteia, 

în cazul în care într-un stat, cu privire la drepturile patrimoniale sau personal nepatrimoniale, sînt 

stabilite anumite restricţii cetăţenilor Republicii Moldovei, statul moldovenesc îşi rezervă dreptul de 

a stabili restricţii similare cetăţenilor acelui stat. 

 

2.6. Încetarea capacității de folosință a persoanei fizice 

 Potrivit art. 18 alin. 2, part.ea a doua, capacitatea de folosinţă a persoanei fizice încetează o 

dată cu moartea acestuia. Odată cu moartea persoanei fizice încetează calitatea de subiect de drept, 

şi implicit capacitatea de folosinţă.  

 Moartea persoanei fizice poate fi constatată fizic sau poate fi declarată judecîtoreşte. 

 În cazul în care ea este constatată fizic stabilirea exactă a datei morţii este relativ simplă. 

Moarte fizică se stabileşte prin certificatul constatator al morţii întocmit şi semnat de un medic sau 

agent sanitar. Apoi data morţii va fi înserată în actul de deces întocmit de funcţionarul stării civile 

care va elibera şi un certificat de deces, în care se va consemna aceiaşi dată a morţii. 

 În cazul în care moartea persoanei fizice nu poate fi constatată fizic ea va fi declarată 

judecătoreşte după respectarea şi îndeplinirea unei proceduri prealabile. În acest caz data morţi 

persoanei fizice va fi data rămînerii definitive a hotătîrii judecîtoreşti de declarare a morţii.  

 

 3. Capacitatea de exercițiu 

 

3. 1. Noțiune  

 După cum am mai spus simpla existenţa a persoanei fizice este suficientă ca ea să poată avea 

drepturi şi obligaţii civile. Însă aceasta nu este suficientă prin ea însăşi pentru ca un subiect de drept 

civil să poată încheia personal acte juridice civile. Este nevoie ca ea să aibă o anumită maturitate 

psihică. Această maturitate psihică constituie condiţia în care legea recunoaşte persoanei fizice 

respective capacitatea de exerciţiu. 

 Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice poate fi definită ca fiind acea parte a capacităţii 

de drept civil care constă în aptitudinea de a dobîndi şi a exercita drepturi civile şi de a-şi asuma şi 

executa obligaţii civile.  

 Definiţia legală a capacităţii de exerciţiu este prevăzută la art. 19, C. civ, care prevede că: 

“capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobîndi prin fapta proprie şi de a exercita 

drepturi civile, de a-şi asuma personal obligaţii civile şi de a le executa”.  



97 
 

Sediul materiei, art. 19 – 26, C. civil. 

 

3.2. Caracterele juridice 

 Capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice îi sînt specifice următoarele caractere juridice: 

 --- Legalitatea exprimă ideia că această capacitate este opera legiuitorului concretizată în 

faptul că instituirea, stabilirea conţinutului precum şi încetarea ei sînt stabilite exclusiv de lege. 

Voinţa individuală a omului neavînd nici un rol în această privinţă. Unicul izvor al capacităţii de 

exerciţiu este legea iar normele respective au un caracter imperativ. 

 --- Generalitatea capacităţii de exerciţiu priveşte conţinutul acesteia şi constă în aptitudinea 

abstractă a omului de a dobîndi şi exercita drepturi civile şi de a-şi asuma şi executa obligaţii civile 

prin încheierea de orice fel de act juridic civil. Generalitatea capacităţii juridice trebuie privită în 

funcţie de gradele ei. Cel mai intins grat de generalitate n-il oferă capacitatea de exerciţiu deplină, 

iar un grad mai redus capacitatea de exerciţiu restrânsă. 

 --- Inalienabilitatea constă în imposibilitatea subiectului de drept de a putea renunţa în tot 

sau în parte la capacitatea de exerciţiu. Inalienabilitatea este consacrată expres în dispoziţiile art. 23 

alin. 4, C civil, care prevede că renunţarea totală sau parţială la capacitatea de exerciţiu, alte acte 

îndreptate spre limitarea persoanei în capacitatea de exerciţiu sînt nule. 

 --- Egalitatea. Potrivit art. 23 alin 1, C. civ., capacitatea civilă este recunoscută în măsură 

egalității tuturor persoanelor, indiferent de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, 

opinie, apartenenţă politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii similare. 

 --- Intangibilitatea este acel caracter juridic care constă în faptul că nimeni nu poate fi 

limitat încapactate de exerciţiu de cît în cazul şi în modul prevăzut de lege, art. 23 alin. 3 C. civil. 

Deci, dacă regula este intangibilitatea capacităţii de exerciţiu există cazuri cînd în mod excepţional, 

şi aceasta numai în condiţiile prevăzute de lege este posibilă limitarea acesteia. Astfel în urma 

consumului excesiv de alcool sau a unor substanţe psihotropice persoanei în cauză i se poate limita 

capacitatea de exerciţiu. 

 

 3.3. Categoriile capacității de exercițiu 

 Deşi capacitatea de exerciţiu este egală pentru anumite categorii de persoane ea este diferită 

de la o categorie de persoane la alta. Criteriul în funcţie de care se va aprecia conţinutul capacităţii 

de exerciţiu va fi cel al aprecierii gradului de descernămînt al persoanei. Analiza gradului de 

descernămînt presupune posibilitatea aprecierii de cître persoanele fizice a consecinţelor juridice 

civile ale manifestărilori lor de voinţă.  

 Codul civil, la art. 20, 25 reglementează următoarele situaţii în care poate fi analizată 

capacitatea de exerciţiu: 

 a.) Capacitatea de exerciţiu deplină 
 --- Capacitatea de exerciţiu a persoanelor majore, cele care au împlinit vârsta de 18 ani. 

 --- Capacitatea de exerciţiu a persoanelor care s-au căsătorit înaintea împlinirii vîrstei de 18 

ani. 

 --- Capacitatea de exerciţiu a persoanelor emancipate. 

 b.) Capacitatea de exerciţiu restrânsă 
 --- Capacitatea de exerciţi a minorilio între 7 şi 14 ani; 

 --- Capacitatea de exerciţiu a minorilor între 14 şi 18 ani; 

 --- Capacitatea de exerciţiu limitată a persoanelor consumatoare de substanţe psihotropice 

sau consumului excesiv de alcool. 

 c.) Lipsa capacităţii de exerciţiu. 
 --- A minorilor pînă la vârsta de 7 ani. 

 --- A persoanelor declarate incapabile printr-o hotărîre judecătorească. 
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 3.3.1. Capacitatea de exercițiu deplină 
 Capacitatea de exerciţiu deplină este aptitudinea de a dobîndi prin acţiunile sale orice drept 

personal nepatrimonial ori patrimonial şi de a-şi asuma orice obligaţie.  

 Codul civil identifică trei situaţii în care poate fi analizată capacitatea de exerciţiu deplină: 

 a.) Este cazul minorului care a ajuns la majorat. Potrivit  art. 20  C civl, capacitatea 

deplină de exerciţiu începe la data cînd persoana fizică devine majoră, adica la împlinirea a 18 ani. 

Ea intervine de drept, fiind suficientă doar împlinirea vîrstei, nefiind necesară existenţa unei decizi, 

hotărîri a autorităţilor în acest sens. Aceasta este regula generală în ce priveşte începutul capacităţii 

depline de exerciţiu. 

 b.) Este cazul minorilor care sau căsătorit pînă la vîrsta de 18 ani. O astfel de posibilitate 

este prevăzută la art. 20 alin. 2, C. civil, care prevede că minorul dobîndește prin căsătorie 

capacitatea deplină de exerciţiu.  

 Necesitatea în acest caz a unei capacităţi de exerciţiu anticipate este dictată din două motive: 

de cel al principiului egalităţii în drepturi a soţiilor în relaţiile de familie, precum şi cel al necesităţii 

sociale sau materiale de a încheia anumite acte juridice pentru care legea cere doar capacitatea 

deplină de exerciţiu. 

 Dacă căsătoria se desface, prin divorț, înainte de împlinirea a 18 ani, cel ce a dobîndit 

capacitatea de exerciţiu deplină prin căsătorie îşi va păstra această capacitate. Dacă căsătoria este 

lovită de nulitate soţul care a dobîndit astfel capacitatea deplină de exerciţiu îşi va pierde această 

calitate. 

 c.) Este cazul minorilor care a dobîndit această calitate prin ceia ce numim emancipare. 

Acest  caz este prevăzut la art. 20 alin 3, C. civ. Potrivit acestui articol minorul poate fi recunoscut 

ca avînd capacitate de exerciţiu dacă: 

 --- a împlinit vârsta de 16 ani; 

 --- este angajat în baza unui contract de muncă 

 --- practică activitatea de întreprinzător cu acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului. 

 Emanciparea minorului poate fi efectuată numai în baza hotătîrii autorităţii tutelare cu 

acordul părinţilor, adoptatorilor sau curatorilor. Dacă unul dintre părinţi, adoptatori nu este de acord 

cu emanciparea copilului, sau în general lepseşte un astfel de acord, el va pute fi suplinit printr-o 

hotărîre judecîtorească, art. 20 alin. 3 C civil. 

  

 3.3 2. Capacitatea de exercițiu restrînsă  

 Capacitatea de exerciţiu restrînsă reprezintă aptitudinea minorului în vîrstă de 7 – 18 ani, sau 

a persoanelor limitate în capacitate de exerciţiu de a dobîndi şi exercita drepturi civile şi de a-şi 

asuma şi executa obligaţii civile prin încheierea personal de acte juridice iar în unele cazuri cu 

încuviinţare prealabilă a ocrotitorului legal. 

 Sînt identificate mai multe situaţi în care persoanele au capacitate de exerciţiu restrînsă. 

 a.) Capacitatea de exerciţiu a minorului cu vîrstă cuprinsă între 7 şi 14 ani. Potrivit art. 

22 alin. 1, din C. civil, prevede că, toate actele juridice pentru şi în numele minorului pînă la 

împlinirea vârstei lui de 14 ani pot fi încheiate doar de părinţi, adoptatori sau tutore, în condiţiile 

legii. Deci, în această materie regula este că minorii nu vor putea încheia acte juridice de 

sinestătător. Actele juridice în numele şi pe seama lor vor fi încheiate de părinţii sau tuturii lor. 

 De la această lipsă totală de capacitate de exerciţiu a minorului sub 14 ani legea civilă 

recunoaşte acestuia posibilitatea de a încheia unele acte juridice. Acesta este şi motivul pentru care 

minorului sub 14 ani îi este recunoscută o capacitate de exerciţiu dar care este una mult restrînsă. 

 Printre actele juridice pe care le poate încheia minorul sub 14 ani sînt:  

 --- acte juridice curente de mică valoare care se execută la momentul încheiierii lor; 
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 --- acte juridice de obţinere gratuită a unor beneficii care nu necesită autentificare notarială 

sau înregistrarea de stat a drepturilor apărute în temeiul lor; 

 --- acte de conservare. Acestea sînt acte prin care se urmăreşte preîntîmpinarea perderii unui 

drept subiectiv civil. Avînd în vedere că aceste acte nu comportă decît cheltuieli reduse comparativ 

cu valoarea dreptului ce se conservă acestea pot fi încheiate şi de minorul cu vîrsta între 7 – 14 ani.  

 

 b.) Capacitatea de exerciţiu a minorului cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. Potrivit 

art. 21 alin 1, C. civil, minorul care a împlinit vîrsta de 14 ani încheie acte juridice cu încuviinţarea 

părinţilor, adoptatorilor sau a curatorului, iar în cazurile prevăzute de lege şi cu încuviinţarea 

autorităţii tutelare. 

 Regula generală care funcţionează în această materie este că minorii cuprinşi între aceste 

vîrste vor putea încheia acte juridice doar cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor, adoptatorilor sau 

autorităţii tutelare. Nu este necesar existenţa în acest sens a consimțămîntului ambelor soţi, sau 

adoptatori. 

 De la această regulă există şi excepţii potrivit cărora minorul care a împlinit 14 ani poate 

încheia singur acte juridice, fără consimțămîntul părinţilor, adoptatorilor sau curatorului. Acestea 

sînt actele prin care pot: 

 --- să dispună de salariu, de bursă sau de alte venituri rezultate din activitate proprie; 

 --- să exercite dreptul de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, asupra unei 

invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale apărate de lege; 

 --- să facă depuneri în instituţiile financiare şi să dispună de aceste depuneri în conformitate 

cu legea, 

 --- să încheie acte juridice permise minorilor între vârsta cuprinsă între 7 şi 14 ani. 

 --- să fie membru de cooperativă dacă a împlinit 16 ani; 

 --- să răspundă de daunele materiale pe care le-a cauzat, dacă a împlinit vîrsta de 15 ani. 

 c.) Capacitatea de exerciţiu limitată pentru motive întemeiate, a persoanei 

consumatoare de substanţe psihotropice sau ca urmare a consumului abuziv de alcool. 
Limitarea în capacitate de exerciţiu constă în faptul că persoana fizică este lipsită de posibilitatea de 

a-şi dobîndi prin acţiunile sale drepturi şi de a-şi asuma obligaţii pe care, în temeiul legii, le-ar putea 

dobîndi şi asuma. 

 Pot fi limitaţi în capacitate de exerciţiu următoarele categorii de persoane pentru următoarele 

motive: 

 --- Minorii cuprinşi între vârstele 14 şi 18 ani pentru motive întemeiate, aprecierea lor 

fiind lăsate la latitudinea instanţei judecîtoreşti, art. 21 alin. 3 C. civil. Deşi această categorie de 

minori au o capacitate de exerciţiu restrînsă, ea poate fi restrînsă şi mai mult prin interzicerea acestor 

minori de a încheia anumite acte juridice pe care în mod legal le-ar fi putut încheia ei însuşi.  

 Această limitare priveşte umătoarele acte juridice: 

 ---  cele de a dispune de salariu, bursă, sau de alte venituri rezultate din activităţi proprii; 

 ---  cele de exercitare a dreptului de autor asupra unei lucrări ştiinţifice, literare sau de artă, 

asupra unei invenţii sau unui alt rezultat al activităţii intelectuale apărate de lege. 

 Trebuie de spus că limitarea în capacitate de exerciţiu poate fi cerută doar de părinţi, 

adoptatori, curatori şi autoritatea tutelară şi pronunţată de instanţa de judecată.  

 --- Persoanele care consumă abuziv băuturi alcoolice, droguri sau alte substanţe 

psihotropice. O astfel de limitare va fi posibilă numai dacă în urma acestor fapte el crează familiei o 

stare materială grea. Categoria de acte juridice pe care acesta nu le poate încheia sînt cele referitoare 

la dispunerea de patrimoniu, cele de a primi sau dispune de salariu, de pensie, sau de alte venituri. 

 Dacă persoana fizică încetează să săvârşească faptele care au condus la limitarea capacităţii 

de exerciţiu ea va putea fi anulată. 
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 Limitarea în capacitate de exerciţiu precum şi anularea ei este atributul exclusiv al instanţei 

judecătoreşti. 

 Persoana limitată în capacitate de exerciţiu i se va institui curatela. 

 

4. Interzișii judecătorești 

 Interzişii judecîtoreşti sînt acele persoane care datorită unei debilităţi mintale, constatată 

printr-un certificat medical pronunţată în baza unei hotătîri judecîtoreşti, sînt lipsiţi de posibilitatea 

de a conştientiza şi dirija acţiunile sale. Lipsirea prin hotărâre judecîtorească a alienaţilor ori 

debililor mintali de capacitate de exerciţiu este o măsură de ocrotire a acestor persoane fizice. 

 Potrivit art. 25 din C. civil. temei pentru declararea incapacităţii persoanei fizice servesc: 

”bolile mintale sau deficienţile mintale, din a căror cauză persoana nu poate conştientiza sau dirija 

acţiunile sale”. 

 Declararea unei persoane fizică incapabile se poate face doar pe cala judiciară în baza unei 

hotătîri judecîtoreşti. Atestarea deficienţilor mintale printr-un certificat medical nu dă dreptul de a 

considera persoana incapabilă. 

 Persoanele sau instituţiile care pot formula o cerere în judecată pentru declararea 

incapacităţii sînt potrivit art. 302, alin 2, C. proc. civ: membrii de familie, rudele apropiate (părinţi, 

copii, fraţi, surori, bunici,) organul de tutelă sau curatelă, instituţia psihiatrică, procurorul. În cazul 

în care cererea este formulată de o altă persoană sau instituţie de cît autoritatea, organul de tutelă, 

prezenţa acesteia din urmă este obligatorie. În cazul în care această cerere a fost introdusă cu rea 

credinţă de cître membrii de familie aceşte vor fi obligaţi la repararea prejudiciului suferit 

 În cazul în care se constată că temeiurile pentru declararea incapacităţii sînt fondate instanţa 

de judecată va pronunţa o hotărăre prin care-l va declara incapabil. Asupra persoanei declarate 

incapabil, organul de tutelă sau curatelă va institui tutela.  

  Instituirea tutelei este o măsură de protecţie a persoanei declarată incapabilă care este pusă 

la adăpost de actele juridice prejudiciabile pe care le poate încheia. În acest sens art. 24, C. civil, 

stabileşte că actele juridice în numele persoanei incapabile vor fi încheiate de cître tutore, iar art. 

222, alin 1, C. civ., prevede şi sancţiunea ei, ca fiind nulitatea absolută. 

 În cazul în care motivele care au stat la baza instituirii tutele nu mai subzistă, instanţa 

judecătorească, în baza unei expertize psihiatrice, la cererea persoanelor care au cerut declararea 

incapacităţiii, va pronunţa o hotărîre prin care va desfiinţa tutela. 

 

5. Declararea persoanei fizice dispărute fără veste 

 Pentru a înlătura instabilităţile juridice şi materiale pe care le poate comporta absenţa 

îndelungată a persoanei fizice de la domiciliu, legea reglementează un statut special şi anume 

declararea persoanei dispărute fără veste. 

 Temeiul declarării persoanei fizice dispărute fără veste sînt prevăzute la art. 49 alin. 1 C. 

civil, care prevede că persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste dacă lipseşte de la 

domiciliu şi a trecut cel puţin un an de ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. 

 Cererea va putea fi înaintată de cître orice persoană interesată în instanţa de judecată, după 

expirarea unui an de zile din momentul primirii ultimelor ştiri despre cel dispărut. Dacă este 

imposibil de stabilit data ultimelor ştiri despre persoana dispărută, termenul de un an de zile începe 

cu ziua lunii ce urmează celei în care au fost primite ultimele ştiri despre ea, iar dacă nu se poate 

stabili o astfel de lună, ziua de 1 ianuarie a anului următor, art. 49 alin. 2, C. civ.  

În ce priveşte judecarea cererii de declarare a dispariţiei aceasta este de competenţa exclusivă 

a instanţei judecîtoreşti ea fiind singura instituţie care se poate pronunţa în acest sens. 

 

5. 1. Efectele declarării dispariției 
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Efectele declarării jidecîtoreşti a unei persoane fizice sînt dominate de prezumţia legală că 

acea persoană este în viaţă.  

Prin urmare aceasta nu produce efecte juridice cu privire la capacitatea persoanei, art. 50 

alin. 2, C. civil. Deci, acesta, în caz de reapariţie, va putea pretinde exercitarea drepturilor şi 

executarea obligaţiilor asumate de cealaltă parte pentru actele juridice încheiate de el, în alt loc de 

cît cel al domiciliului. Deci, altfel spus actele juridice încheiate de cître cel declarat dispărut în altă 

parte de cît domiciliul lui vor fi valabile. 

Totuşi hotărîrea instanţei judecîtoreşti va produce unele efecte juridice, în special cu privire 

la administrarea patrimoniului persoanei declarate dispărute fără veste. Astfel, dacă este nevoie 

administrarea permanentă a patrimoniului, instanţa de judecată, după expirarea unui an de zile de la 

data ultimelor ştiri a dispărutului, va putea numi un administrator, cu care autoritatea tutelară va 

încheia un contract de administrare feduciară, art. 1053 – 1060 C. civil). În cazul în care este nevoie, 

instanţa de judecată va putea numi un administrator şi înnainte de expirarea unui an de zile. 

 

5. 2. Efectele apariției persoanei declarate dispărute fără veste 

Principalele efecte pe care le comportă apariţia persoanei declarate despărute fără veste sînt  

cele ce privesc consecinţele ce rezultă din administrarea fiduciară a patrimoniului persoanei 

dispărute. Potrivit art. 51 alin. 1 C. civil, în cazul în care persoana declarată fără veste reapare sau 

parvin ştiri despre locul unde se află, persoana interesată poate cere anularea hotătîrii de declarare a 

dispariţiei, desfiinţând după caz administrarea feduciară a patrimoniului celui dispărut. Dacă 

administrarea fiduciară a fost desfiinţată, administratorul fiduciar urmează să prezinte o dare de 

seamă privind administrarea bunurilor. El va fi ţinut la repararea prejudiciului cauzat prin 

administrarea necorespunzătoare a patrimoniului celui dispărut. 

De asemenea el nu va trebui să facă demersurile în vederea redobîndirii capacităţii  de 

exerciţiu. 

 

6. Declararea morții 

Declararea judecîtorească a morţii este mijlocul juridic prin care se determină data decesului 

persoanei fizice în situaţiile în care moartea acesteia nu poate fi constatată fizic. Ea se întemeiază pe 

prezumţia că cel care lipseşte de la domiciliu o perioadă îndelungată, determinată de timp sau 

producerea unor împrejurări care determină dispariţia sa,  reprezintă o cauză care ne poate sugera 

decesul acelei persoane.   

Temei pentru declararea persoanei dispărute pot fi: 

--- lipsa ei de la domiciliu 

--- lipsa în decursul a 6 luni a ştirilor despre ea dacă a dispărut fără veste în împrejurări ce 

prezentau o primejdie de moart.e sau care dau temei a presupune că a murit în urma unui accident; 

--- militarul sau o altă persoană, dispăruţi fără veste în legătură cu acţiuni militare, pot fi 

declaraţi morţi pe cale judecîtorească numai dacă au trecut doi ani din ziua încetării acţiunilor 

militare. 

Drept data morţii persoanei declarată decedată reprezintă data în care hotărârea 

judecîtorească de declarare a decesului a rămas definitivă. De la această regulă există o excepţie şi 

anume data decesului va fi considerată data cînd persoana a dispărut în împrejurări ce prezentau 

primejdie de moarte sau care dau temei a presupune că a murit în urma unui accident. 

 

 6. 1. Efectele declarării morții 

 Potrivit art. 52 alin. 4, C. civ: “declararea decesului persoanei produce efecte juridice ca şi 

decesul fizic constatat”, adica drepturile persoanei fie încetează, fie trec la moştenitori. În principal 

aceste efecte sînt: 
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 --- deschiderea moştenirii, în funcţie de data morţii se va determina capacitatea succesorală a 

moştenitorilor; 

 --- încetarea căsătoriei prin moartea uneia dintre soţi; 

 --- încetarea măsurilor de protecţie indiferent că era beneficiar al acestora sau obligat, 

(tutela, curatela, ocrotirea părintească); 

 Hotărîrea de declarare a morţii nu va influenţa capacitatea juridică a persoanei la locul aflării 

ei. Astfel în cazul în care persoana fizică este în viaţă, actele juridice încheiate de ea, deci drepturile 

subiective dobîndite precum şi obligaţiile asumate în locuri unde nu se ştia de moartea ei declarată, 

vor fi pe deplin valabile. 

 

  6. 2. Rfectele apariției persoanei declarate decedată 

 În cazul reapariţiei persoanei declarată decedată aceasta va produce efecte atît în ce priveşte 

însăși hotărîrea judecîtorească cît şi situaţia lui juridică. 

 Astfel, în primul caz, potrivit art. 53 alin. 1, C. civ., instanţa de judecată va anula hotărârea 

de declararea a decesului ei. În baza acestei anulări se for face rectificările ce se impun în actele de 

stare civilă. 

 În ce priveşte capacitatea acestuia, reapariţia sa nu are nici un efect, aceasta deoarece el nu a 

pierdut-o niciodată. 

 Nu şi acelaş lucru se poate spune şi despre sitaţia juridică a drepturilor patrimoniale ale celui 

reapărut. Din dispoziţiile art. 53 alin. 2 - 4, C. civ., se poate deduce următoarele situaţii în care se 

poate pune problema restabilirii situaţii anteioare datei declarării decesului: 

a.) În cazul în care în urma declarării decesului bunul a trecut la dobînditor cu titlu 

gratuit. Deosebim două situaţii: 

 --- Dacă dobînditorul este de bună – credinţă, deci cînd el a crezut întradevăr că bunul i-a 

fost transmis lui ca efect al morţii celui ce-l avea în proprietate, acesta va trebui să reîntoarcă bunul 

reţinînd fructele pînă la data anulări hotărîrei de declarare a decesului. De asemenea, el va putea 

pretinde şi cheltuielile efectuate cu întreţinerea lui (impozite, conservarea lui), compensarea 

îmbunătăţirilor dacă acestea nu pot fi separate fără a se aduce prejudici bunului, precum şi cele care 

au dus la sporirea valorii lui. Dacă la rîndul său bunul a fost înstrăinat depinde de caracterul 

înstrăinării. Astfel dacă el a fost înstrăinat cu titlu gratuit ca urmare a anulării actului iniţial se va 

anula şi actul subsegvent urmînd ca bunul să se reîntoarcă în patrimoniile persoanelor care lau 

deţinut pînă ce acesta va ajunge în patrimoniul persoanei declarate moarte şi reapărute. Dacă bunul a 

fost înstrăinat cu titlu oneros, suma de bani va lua locul bunului. El nu va răspunde în caz de peire 

dintr-un caz de forţă majoră. 

 --- Dacă dobînditorul este de rea – credinţă, deci cînd el a ştiut că cel declarat mort se află în 

viaţă, regimul juridic este cu totul altul. El va fi obligat să restitui nu numai bunul ci şi fructele 

acestuia culese din momentul dobîndirii lui. Pentru fructele neculese şi prejudiciile aduse bunului 

acesta va fi obligat la plata unei despăgubiri. El va răspunde nu numai de înstrăinările lui ci şi de 

dispariţia lui datoriă unei cauze de forţă majoră. 

 b.) În cazul în care bunul a fost dobîndit cu titlu oneros de asemenea deosebim două 

situaţii: 

 --- Dacă dobînditorul este de bună – credinţă el va păstra bunul şi după reapariţia persoanei 

declarate decedate. Aceasta din urmă va fi satisfăcută din suma de bani care a luat locul bunului. 

Astfel potrivit art. 53 alin 3 prima parte, C. civ: “dobînditorul cu titlu oneros nu va fi obligat să 

restituie bunul … ”. 

 --- Dacă dobînditorul este de rea – credinţă el va fi obligat să restituie bunul, dacă nu s-a 

păstrat el va fi ţinut la plata costului acestuia. De asemenea de la acest dobînditor se poate cere toate 

veniturile pe care le-a obţinut pe toată durata posesiunii bunului. 
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 c.) În cazul în care bunul a fost trecut în baza dreptului succesoral la stat el se va 

reîntoarce în patrimoniul celui declarat decedat şi reapărut dacă se află în patrimoniul statului, iar 

dacă el a fost înstrăinat i se va restitui suma obţinută din vînzarea bunurilor, art. 53 alin. 4, C. civil.  

 

7. Numele persoanei fizice 

 În raporturile juridice persoana fizică se identifică cu ajutorul atributelor de identificare 

printre care este și numele. Numele poate fi definit ca fiind, cuvântul sau totalitatea cuvintelor cu 

ajutorul cărora se individualizează persoana fizică. 

 Numele este un drept subiectiv nepatrimonial reprezentînd prerogativele titularului de a-l 

purta, de a-l folosi, facultatea de a cere îndreptarea, rectificarea erorilor, a greşelilor strecurate în 

actele care cuprid numele, precum şi dreptul de a opune folosirii numelui său de cître alte persoane. 

 Numele prezintă următoarele caracteristici: 

 --- este opozabil faţă de toţi este vorba de un drept absolut; 

 --- este inalienabil el nu poate forma obiectul unei vînzări, renunţării sau donaţii. 

 --- este imprescriptibil, deci oricît ar dura neexercitarea dreptului la nume acesta nu se 

stinge,  respectiv, oricît s-ar folosi cineva de nume el nu l-ar dobîndi. 

 --- este personal  fiind strâns legat de persoana fiecărui om; 

 --- este universal deoarece toţi oamenii au dreptul la nume; 

 --- este legal deoarece condiţiile dobîndirii, modificării ori schimbării numelui sînt stabilite 

expres de lege. 

 Numele persoanei fizice este format din: 

 --- nume de familie 

 --- prenume 

   

 7.1. Numele de familie 

Numele de familei este unul din elementele componente a numelui în sens larg. El este 

format din unul sau mai mule cuvinte, stabilit în condiţiile legii, art. 55 alin. 2, C. fam. Cu ajutorul 

numelui de familie, omul, ca subiect de drept se individualizează în societate. El nu aparţine 

exclusiv unei persoane fizice determinate, ci el aparține, de regulă, membrilor aceleiaşi familii. 

Stabilirea numelui fameliei se va face potrivit art. 55 alin. 2 C. fam., potrivit căreia: “copilul 

dobîndește numele de familie al părinţilor săi. Dacă părinţii poart.ă nume de familii diferite, copilul 

va lua numele de familie al tatălui sau al mamei în baza acordului comun al acestora”. În lipsa unui 

astfel de acord va decide autoritatea tutelară. 

În ce priveşte schimbarea numelui de familie acesta se va realiza ca urmare a schimbării 

stării civile a persoanei sau din proprie iniţiativă. Schimbarea poate avea loc în următoarele cazuri: 

a.) În situaţia instituirii adopţiei, adoptatorii pot cere schimbarea numelui de familie al 

adoptatului, atribuindu-i numele de familie al adoptatorilor sau a unui dintre ei dacă aceştea nu au 

nume comun. Acordul copilului adoptat este obligatorie dacă copilul a atins vîrsta de 10 ani. Sediul 

materiei art. 129 C. fam. 

b.) În situaţia determinată de instituţia căsătoriei. Potrivit art. 17 C. Fam., la îcheierea 

căsătoriei soţii, la dorinţă, îşi aleg ca nume de familie comun: 

--- numele de familie al uneia dintre ei 

--- fiecare îşi păstrează numele de familie avute anterior căsătoriei; 

--- ori poate conexa la numele său numele de familie al soţului său. 

c.) În situaţia determinată de divorţ problema se pune numai dacă soţii au avut în timpul 

căsătoriei nume comun. În acest caz, art. 17 alin. 4, C. fam., prevede posibilitatea soţilor ca după 

dvorţ să păstreze numele de familei avut în timpul căsătoriei sau înnainte de aceasta. 
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d.) În situaţia în care se realizează la cererea persoanei, deci pe cale administrativă. 

Această procedură este reglementată de legea cu privire la actele de stare civilă prin art. 49 – 53. 

Organul competent să rezolve o astfel de cerere este oficiul de stare civilă. Această cerere va putea fi 

soluţionată cu acordul părinţilor dacă persoana  nu a împlinit vîrsta de 16 ani. După această vîrstă nu 

este necesar acordul părinţilor. 

Cererea de schimbar a numelui de familie se examinează în termende două luni, care poate fi 

prlungit cu o lună, din motive întemeiate. 

 

 7.2. Prenumele 

Prenumele este un alt element component al numelui în sens larg şi constă dintr-un cuvînt 

sau grup de cuvinte care individualizeză persoana fizică în familie şi împreună cu numele de familie 

în societate. 

Potrivit art. 55, alin. 3, C. fam., copilul va purta un prenume simplu sau compus din două 

prenume, potrivit voinţei ambelor părţi. 

De regulă prenumele persoanei fizice nu este supus modificării în urma schimbării sării 

civile. Dacă persoana îşi schimbă numele ea este obligată să aducă la cunoştinţa persoanelor 

interesate, cum ar fi creditorul sau depbitorul. Consecinţele ce pot rezulta ca urmare a neîndeplinirii 

acestei îndatoriri vor fi suportatea de debitorul aceste obligaţii. 

În legătură cu prenumele, în legislaţi este reglementat şi termenul de pseudonim. 

Pseudonimul este compus dintr-un cuvînt sau grup de cuvinte reprezenîând numele pe care-l ea 

cineva pentru a ascunde publicului adevăratul său nume. Codul civil nu reglementează pseudonimul, 

utilizarea acestui o întîlnim în Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe
9
. 

Stabilirea pseudonimului se face printr-o folosire simplă din propria dorinţă. El nu se 

modifică şi nu se înregistrează pe cale administrativă. 

În legătură cu prenumele pot apărea şi alte manifestări ale lui, cum ar fi porecla. Acesta este 

o denumire denigratoare pe care i-o atribuie alte persoane din anturajul său determinată de defectele 

ei psihice, fizice, morale, stării civile sau sociale. Porecla nu este un drept subiectiv şi nu beneficiază 

de protecţie juridică. 

 

8. Domiciliul 

 Un alt atribut de identificare a persoanei fizice în raporturile civile îl reprezintă domiciliul. 

Legea defineşte domiciliul ca fiind: ” locul unde persoana fizică îşi are locuinţa statornică sau 

principală,”  art. 30, alin. 1, C. civ. În literatura de specialitate domiciliul a fost definit ca fiind acel 

atribut de identificare a persoanei fizice, care o individualizează în spaţiu, indicînd locuinţa ei 

statornică sau principală. 

 Locuinţa statornică este locul permanent de trai unde s-a stabilit persoana în virtutea 

condiţiilor de viaţă. 

 Locuinţa principală  este locul unde acesta se află în mod permanent cînd în virtutea unor 

deferiţi factori locuieşte în mai multe locuri. Toate celelalte locuinţe vor fi secundare. 

 Persoana fizică poate să-şi aleagă domiciliul la dorinţa sa, drept garantat de Constituţie, art. 

27 alin. 1. El trebuie stabilit cu exactitate, indicîndu-se localitatea, strada, numărul casei.  

 Unele categorii de persoane au stabilit domiciliul legal, minorii sub 14 ani. Domiciliul poate 

fi unul convenţional, cînd părţile unui act juridic prevăd ca executarea unui act juridic sau 

soluţionarea eventualului litigiu precum şi comunicarea actelor de procedură să se facă la un anumit 

loc. 

 Importanţa domiciliului este relevată de mai mulţi factori: 

                                                           
9
Legea nr.139 din 02.07.2010 publicată în Monitorul Oficial nr.191-193/630 din 01.10.2010. 
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 --- De posibilitatea localizării locului execuţional a obligaţiei. Astfel dacă locul executării 

nu este determinat sau nu rezultă din natura obligaţiei, executarea urmează a fi efectuată la 

domiciliul sau sediul creditorului la momentul naşterii obligaţieii. 

 --- De posibilitatea realizării ocrotirii unei categorii determinate de persoane. Atît 

domiciliul persoanei fizice ocrotite, cît şi cel al celui care ocroteşte are importanţă practică inclusiv 

în stabilirea competenţei autorităţilor de stat în raporturile de ocrotire. 

 --- Altele. 

 Printre caracterele juridice ale domiciliului identificăm: 

 --- Obligativitatea domiciliului înseamnă că orice persoană trebuie să aibă un domiciliu. 

 --- Unicitatea domiciliului înseamnă că fiecare persoană poate avea şi are un singur 

domiciliu. 

 --- Stabilitatea domiciliului este acel caracter juridic care diferenţiază domiciliul ca locuinţă 

staturnică sau principală faţă de reşedinţa care este, după cum vom vedea, o locuinţă temporară. 

 

9. Reședința 

 Reşedinţa persoanei fizice este reglementată la art. 30, C. civil. Potrivit alin. 2, reşedința 

este: ” locul unde-şi are locuinţa temporară sau secundară”. Importanţa reşedinţei este evidenţiată 

prin aceia că ea stă la baza unei prezumţiei de stabilire a domiciliului. Astfel potrivit alin. 3, al 

aceluiaşi articol: “persoana a cărui domiciliu nu poate fi stabilit cu cetitudine se consideră 

domiciliată la locul reşedinţei sale”. În lipsa reşedinţei, domiciliul va fi considerat ca fiind locul 

ultimului domiciliu. 

 În comparaţie cu domiciliul, reşedinţa nu se caracterizeză prin aceleaşi trăsături juridice ca 

obligativitatea, unicitatea sau stabilitatea, dimpotivă, ea este vremelnică şi facultativă.  

 

10. Starea civilă a persoanei 

 Starea civilă este totalitatea calităţilor persoanei fizice care reprezintă condiţia juridică a 

acesteia în stat (cetăţean, apatrid), în societate (bărbat, femeie, major, minor) şi în familie (căsătorit, 

divorţat, rudă etc.). 

 Codul civil prin art. 54, reglementează în mod limitativ actele de stare civilă care sînt 

pasibile înregistrării de stat: 

 --- naşterea 

 --- adopţia 

 --- stabilirea paternităţii 

 --- încheierea căsătoriei 

 --- desfacerea căsătoriei 

 --- schimbarea numelui 

 --- decesul 

 De aici rezultă că nu toate actele juridice care influenţează regimul juridic al persoanei sînt 

supuse înregistrării de stat. De ex., lipsirea persoanei de capacitate de exerciţiu. 

 Această înregistrare se va efectua de cître organele înregistrării actelor de stare civilă. Aceste 

autorităţi precum şi procedura de înregistrare, rectificare, modificare, restabilire, anulare a actelor de 

stare civilă sînt stabilite prin Legea nr. 100 –XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă
.
 

 

 

 

 

 

TEMA 12. PERSOANA JURIDICĂ 
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1. Noțiunea persoanei juridice 

 Realitatea socială a demonstrat că realizarea interesului individual al persoanelor fizice 

deseori este dificil de a fi obţinut prin eforturi singulare. Acesta fiind unul dintre motivele care a 

determinat oamenii să se asocieze în vederea obţinerii unor beneficii care în mod individual fie era 

imposibil, fie era greu de realizat. Avînd în vedere că aceste asocieri erau formate din persoane 

individuale cea ce a rezultat dn aceste asicieri s-a convenit să se numească de asemenea persoană. 

Asocierea acestor persoane, în timp, au căpătat denumiri diferite – persoană morală, persoană civilă, 

ca în final să se recurgă la cea de persoană juridică. De lege ferenda, considerăm, alături de alţi 

autori, că în viitor denumirea de persoană juridică să fie înlocuită cu acea de “subiect artificial de 

drept” care reda mai explicit esenţa acestei instituţii. 

 În literatura de specialitate persoana juridică a fost denumită acea: “entitate, ca subiect de 

drept distinct, care este creată facultativ de către una sau mai multe persoane cu respectarea 

cerinţelor legale de fond şi de formă”. 

 Art. 55 din C. civil, defineşte persoana juridică ca: “organizaţie care are un patrimoniu 

distinct şi răspunde pentru obligaţiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobîndească şi să exercite 

în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, să-şi asume obligaţii, poate fi 

reclamant şi pîrît în instanţa de judecată”. 

 Sediul materiei, art. 55 – 105, C. civil. 

 

2. Teoriile privind persoana juridică 

 La întrebarea ce sînt persoanele juridice, cum se poate explica natura personalităţi juridice, 

de-a lungul timpului, sau propus mai multe teorii: 

 a.) Teoria ficţiunii. Potrivit acestei concepţii persoana jurdică este o ficţiune realizată de 

legiuitor, deci în baza unor dispoţiţii legale. Ea nu are propria capacitate, ea făcînd uz doar de 

capacitatea persoanelor fizice care o formează. Aceată teorie a fost amplu criticată pentru 

următoarele motive: 

--- nu se recunoaşte capacitatea civilă a persoanei noi formate; 

--- fiind vorba de o ficţiune, atunci şi răspunderea ei de asemenea ar fi o ficţiune ceia ce nu 

poate fi admis. 

 b.) Teoria realităţii concrete. Ea porneşte de la ideia că drepturile nu există de cît în 

interesul indivizilor, iar într-o colectivitate drepturile care aparţin acesteia în realitate aparţin celor 

care sînt destinatarii lor, adica membrii colectivităţii. În legătură cu aceată teoriie au apărut două 

orientării: 

 --- subteoria organică potrivit căreia persoana juridică este o realitate organică, biologică; 

 --- sibteoria voinţei colective potrivit căreia un colectiv poate fi privit ca o persoană, dacă are 

o voinţă colectivă, distinctă de voinţele individuale. 

 Aceste teorii au fost criticate pentru motivul că se face confuziunea între grup şi persoană 

juridică. Un grup nu este neapărat şi o persoană juridică. 

 c.) Teoria proprietăţii colective. Potrivit acestei teorii persoana juridică reprezintă o realitate 

dezvăluită de existenţa unei proprietăţi colective, iar propritat al acestor bunuri nu este entitatea nou 

formată ci grupul în mod colectiv. Printre criticele acestei teorii reţinem; membrii asociaţii pot 

dobîndi doar drepturi patrimoniale comune nu şi drepturi personale comune; dacă nu există un 

subiect distinct de cel al asociaţilor s-ar ajunge la răspunderea pentru fapta altuia, care s-ar extinde, 

de drept, asupra tuturor asociaţilor. 
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 c.) Teoria patrimoniului de afectaţiune. Potrivit acestei teorii persoanele juridice sînt simple 

patrimonii fără subiect, patrimonii impersonale, care nu aparţin în colectiv asociaţilor, ci scopului 

destinaţiei pentru care au fost constituite. Printre critici aduse sînt acelea că, această teorie, refuză să 

vadă un subiect de drept într-o colectivitate, însă nu ezită să-l vadă în patrimoniul colectivităţii, nu 

explică raporturile nepatrimoniale ale persoanei juridice. 

 d.) Teoria instituţiei. În această opinie persoanele juridice sînt nişte colectivităţi,organizate 

în vederea realizătii unui scop. Criticile care-i sau adus sînt că nu face diferenţierea între noţiunea de 

grup cu cea de persoana juridică. 

 f.) Teoria instituţională. Potrivit acesteia persoana juridică există acolo unde este un scop 

colectiv şi un interes particular al membrilor grupului. Deci, statul nu are nci o contribuţie la 

formarea ei; nu statul crează persoana juridică prin urmare el nu o poate suprima. 

 g.) Teoria realităţii tehnice. Potrivit acestei teorii, persoana juridică este o realitate în plan 

juridic, un subiect capabil de a avea drepturi subiective. Aceste depturi sînt recunoscute în vederea 

realizării scopului pentru carea ea a fost constituită. Aceasta este teoria care poate fi considerată cea 

mai apropiată de adevăr.  

   

3. Elementele constitutive ale persoanei juridice 

 Din definiţia dată de C. civil, prin art. 55, rezultă şi elementele definitorii ale persoanei 

juridice. Acestea sînt: organizare proprie, patrimoniu şi scop. 

 a.) Organizare proprie. Aceasta exprimă ideia că o entitate pentru a avea calitatea de 

persoană juridică trebuie să aibă o structură determinată de lege sau statut, fiindcă numai o unitate 

organizată într-un anumit mod poate acţiona ca subiect distinct, poate dobîndi personalitate juridică. 

 Această organizare a persoanei priveşte două aspecte: organizarea persoanei juridice pe 

verticală, în compartimente cu diferite structuri şi denumiri ca, de ex. secţii, ateliere, ferme, birouri, 

etc; şi organizarea persoanei juridice pe verticală prin stabilirea organelor de conducere şi 

desemnarea persoanelor fizice cu funcţii de conducere care acţionează în numele persoanei juridice. 

 Organizarea persoanei juridice diferă pentru fiecare persoană în parte în funcţie de scopul 

urmărit precum şi de mijloacele de realizare a acestui scop. 

 b.) Patrimoniul propriu. Patrimoniul este definit ca totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu 

conţinut economic. Acesta este format din două părţi: partea activă, care cuprinde drepturile 

patrimoniale şi partea pasivă care cuprinde obligaţiile patrimoniale. 

 Patrimoniul persoanei juridice este propriu, adica aparţine persoanei juridice date şi distinct 

raportat la patrimoniul persoanelor membre ale persoanei juridice. El are importanţă atît în perioada 

constituirii, activităţii cît şi cel al lichidării acesteia. El reprezintă suportul material al calităţii de 

subiect de drept permiţînd posibilitatea răspunderii materiale a acesteia.  

 Autonomia patrimoniului persoanei juridice determină anumite consecinţe juridice: 

 --- bunurile aduse de mebrii persoanei juridice ca aport social ies din patrimoniul acestora şi 

întră în cel al persoanei juridice; 

 --- acest patrimoniu formează gajul general al creditorilor persoanei juridice; 

 c.) Scopul propriu. Potrivit art. 59 alin. 2, C. civil, persoanele juridice de drept privat pot 

avea un scop lucrativ (comercial) sau un scop nelucrativ (necomercial). Scopul propriu este denumit 

şi obiectul de activitate propriu şi indică însă-şi raţiunea de a fi a acestui subiect de drept. Acesta 

este un element constitutiv al persoanei juridice care concretizează pentru fiecare în entitate felul sau 

obiectul său de activitate. 

 Scopul persoanei juridice este lucrativ atunci cînd se urmăreşte dobîndirea de drepturi 

patrimoniale şi împărţirea beneficiilor şi este nelucrativ cînd nu se urmăreşte dobîndirea de drepturi 

patrimoniale, scopul acestora fiind unul ideal, de. ex., fundaţiile, asociaţiile, partidele politice, 

sindicatele, cultele religioase, etc. 
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 Pentru a fi valabil, scopul persoanei juridice trebuie să fie: 

 --- Licit să corespundă prevederilor legale în vigoare; 

 --- Determinat să fie formulat concret, fără echivoc, încă de la înfiinţarea subiectului de 

drept respectiv. 

  

4. Clasificarea persoanei juridice 

 Se pot stabili o miulţime de criterii după care se disting persoanele juridice între ele. Aceste 

criterii ne permit să împărţim persoanele juridice în grupe şi subgrupe. 

 Unele dintre criterii de clasificare sînt aplicabile tuturor categoriilor de persoane juridice, 

altele privesc numai unele din ele. 

 Din multitudinea de criterii posibile reţinem următoarele: 

 --- domeniul dreptului de care aparţin; 

 --- forma dreptului de proprietate ca temei al patrimoniului; 

 --- natura scopului lor; 

 --- calitatea celor ce le compun; 

 --- modul lor de înfiinţare; 

 --- naţionalitatea lor. 

  

 4.1. Persoanele juridice de drept public și drep privat 

 Potrivit art. 57 din C. civil, prima parte, “persoanele juridice sînt de drept public şi de drept 

privat … ”. La baza acestei clasificări stă, în general, interesul urmărit de membrii ei la înfiinţarea 

persoanei juridice. Dacă persaona juridică promovează un interes general, al întregii colectivităţi, ea 

este din domeniul public, iar dacă promovează un unteres particular al fondatorilor, persoana 

juridică aparţine domeniului privat. 

a.)  Potrivit art. 58 C. civil sînt persoane juridice de drept public: 

 --- Statul. Statul este o persoană juridică de drept public şi participă la raporturile 

reglementate de legislaţie civilă pe principii de egalitate. Este o persoană juridică deosebită deoarece 

nu îi sînt aplicabile dispoziţiile cu privire la constituirea, dizolvarea şi lichidarea persoanei juridice. 

 Statul este singurul subiect de drept care-şi autodetermină capacitatea juridică, ce dă expresie 

suveranităţii naţionale ce aparţine poporului. În acest sens nu există nici un act normativ care să 

prevadă clar structura organizatorică a statului. Structural statul are o organizare similară persoanei 

juridice; un organ suprem – poporul, un organ reprezentativ – parlamentul, un organ executiv – 

guvernul. Potrivit Constituţiei, organele statului sînt numite autorităţi publice. 

 Statul apare ca subiect de drept civil în următoarele raporturi juridice: 

 --- în raporturile de proprietate statul este titular al dreptului de proprietate asupra unor 

bunuri publice şi private. 

 Bunurile statului ce țin de domeniul public sînt determinate expres de lege, precum şi cele 

care sînt de uz sau interes public. Acestea sînt menţionate la art. 127 alin. 4 din Constituţie, art. 296 

alin. 3  C. civil, şi art. 5 din Legea nr. 981/2000 privind terenurile proprietate publică. 

 Bunurile statului ce ţin de domeniul privat sînt toate celelalte bunuri care nu sînt trecute în 

modul stabilit de lege în domeniul public. Statul poate dobîndi dreptul de proprietate asupra 

bunurilor din domeniul privat prin acte juridice cu persoane fizice şi persoane juridice, vânzarea-

cumpărarea, donaţie, schimb, moştenire. 

 --- în raporturile obligaţionale statul apare ca debitor în cazul reglementat de art. 1405 C. 

civil potrivit căreia statul răspunde penal pentru aplicarea ilegală a măsurilor preventive sub forma 

arestului preventiv, a muncii corecţionale ş. a. De asemenea, neexecutarea de cître stat a obligaţiilor 

contractuale atrage răspuncerea contractuală a acestuia. 
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 --- în raporturile succesorale statul are vocaţie succesorală. Deci în cazul succesiunii vacante 

statul va culege moştenirea, art.. 1515 Codul civil. 

 --- Unităţiule administrativ teritoriale. Potrivit art. 58 din C. civil, art. 3, din Legea nr. 

764/2001 privind organizarea administrativ teritorială a Rep. Moldova, art. 4 din Legea nr. 123/2003 

privind administraţia publică locală, unităţile administrativ teritoriale sînt persoane juridice de drept 

public. În Rep. Moldova unităţile administrativ teritoriale sînt: 

 --- satul este unitate administrativ teritorială care cuprinde populaţia rurală, unită prin 

teritoriu, condiţii geografice, relaţii economice, social economice, social culturale, tradiţii şi 

obiceiuri. Două sau mai multe sate se pot uni într-o singură unitate administrativ teritorială numită 

comună. 

 --- oraşul este unitate administrativ teritorială care pe lîngă condiţiile prevăzute mai sus 

cuprinde populaţia urbană. Unele oraşe sînt considerate municipii care sînt localităţi de tip urban cu 

un rol deosebit în viaţa economică, politică, ştiinţifică, culturală a ţării. Oraşele municipii în Rep. 

Moldova sînt: Chişinău, Bălţi, Bender, Comrat şi Tiraspol. 

 --- Raionul este unitate administrativ teritorială alcătuită din sate (comune) şi oraşe, unite 

prin teritoriu, relaţii economice şi social culturale. 

 --- Organele de stat împuternicite de lege să exercite o parte din atribuţiile guvernului. 

Trebuie de spus că aceste organe nu se subordonează Guvernului. Printre acestea identificăm: 

--- Banca Naţională a Moldovei al cărui mod de constituire şi funcţionare este reglementată 

de Legea nr. 548/1995. 

--- Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare care a fost constituită în temeiul Legii nr. 

192/1998. 

--- Curtea de Conturi care a fost constituită prin Legea nr. 312/1994. 

 --- Organele de stat împuternicite prin actele autorităţilor publice centrale să exercite o 

parte din funcţiile guvernului. Personalitatea juridică a unor structuri ale guvernului rezultă din 

dispăţiţiile unor legi speciale, dintre care: 

 --- Camera licenţierii – Legea nr. 451/2001. 

 --- Agenţia Naţională pentru protecţia Concurenței – Legea nr. 1103/2000. 

 --- Departamentul Instituţiilor Penitenciare – Legea1036/1996, etc. 

 b.) Sînt de drept privat persoanele juridice, constituite de persoane private, care urmăresc un 

scop particular al fondatorilor sau al altor persoane determinate sau determinabile prin actul de 

constituire. 

  

 4.2. Persoanele juridice cu scop lucrativ și persoane juridice fără scop lucrativ 

 Această divizare este cunoscută în doctrină ca o divizare în societăţi comerciale sau 

necomerciale. Principala deosebire dintre aceste două categorii constă în scopul urmărit de 

fondatorii acestor persoane juridice. La constituirea societăţilor comerciale fondatorii urmăresc 

obţinerea şi împărţirea beneficiilor, iar la constituirea societăţilor necomerciale asociaţii urmăresc 

satisfacerea necesităţilor lor spirituale, culturale, sociale. 

 a.) Persoane juridice cu scop lucrativ sînt: 

 --- Societatea comercială poate fi definită în baza actului de constituire prin care asociaţii 

convin să pună în comun anumite bunuri pentru exercitarea activităţii de întreprinzător în scopul 

obţinerii şi împărţirii de beneficii. Dintre acestea enumerăm: societate în nume colectiv, societate în 

comandită, societate cu răspundere limitată, societate pe acţiuni. 

 --- Cooperativa este acea persoană juridică, formată prin voinţa a cinci sau mai multe 

persoane în care convin să pună în comun anumite bunuri pentru a desfăşura anumite activităţi şi 

care contribuie la obţinerea de beneficii sau realizarea unor economii de cître membrii ei. Aceştea nu 
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răspund pentru obligaţiile cooperativei, ci suportă riscul activităţii ei în limitele valorii cotei din 

patrimoniu deţinute. Cooperativa poate fi: 

 --- de producţie cînd se urmăreşte o activitate de producţie sau o altă activitate economică 

bazată preponderent pe munca personală a membrilor ei, Legea 1007/2002. 

 --- de întreprinzător cînd se urmăreşte desfăşurarea unor activităţi economice sau de 

organizare prin care se contribuie la obţinerea de profit de cître membrii săi, Legea nr. 73/2001. 

 --- de consum cînd se urmăreşte satisfacerea intereselor şi necesităţii lor de consum, Legea 

1252/2000. 

 --- Întreprinderea de stat este persoana juridică ce desfăşoară, în baza proprietăţii de stat 

date ei în gestiune, activitatea de întreprinzător şi poartă răspundere, cu tot patrimoniul său, pentru 

obligaţiile asumate. 

 --- Întreprinderea municipală este persoana juridică, formată în baza proprietăţii unităţilor 

administrativ teritoriale, care desfăşoară activitatea de întreprinzător de producere a mărfurilor, de 

executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor pentru satisfacerea cerinţelor fondatorului şi pentru 

realizarea intereselor sociale şi economice ale colectivului de muncă. 

 --- b). Persoane juridice fără scop lucrativ sînt: 

 --- Asociaţia este organizaţie necomercială constituită benevol de persoane fizice şi persoane 

juridice, unite în modul prevăzut de lege, prin comunitate de interese care nu contravin ordinii 

publice şi bunelor moravuri, pentru satisfacerea unor necesităţi nemateriale. Acestea pot fi asociaţie 

obştească, partid politic sau organizaţie social politică, sindicatul, patronatul, organizaţiile 

religioase, asociaţiile de economii şi împrumut, fundaţia, etc. 

  

5. Identificarea persoanei juridice 

 Identificarea persoanei juridice constă în individualizarea sau nominalizarea  subiectului de 

drept în raporturile juridice la care part.icipă în nume propriu. Identificarea se impune pentru a putea 

distinge subiectul activ de subiectul pasiv şi în general pentru a putea distinge un subiect de drept de 

altul. 

 Ea apare importantă atît sub aspect social cît şi sub aspect individual. Sub aspect social este 

important a se cunoaşte cu exactitate potenţialii part.icipanţi la raporturile juridice. Sub aspect 

individual, fiecare persoană juridică este direct interesată să se distingă de alte asemenea subiecte de 

drept, să se poată individualiza în cele mai variate raporturi juridice, pentru a fi cunoscută în 

individualitatea sa. 

 

 5.1. Denumirea persoanei juridice 

 Denumirea este acel atribut de identificare a persoanei juridice care se compune dintr-un 

cuvînt sau mai multe cuvinte stabilite în actul de constituire sau statut şi acceptate de organele de 

stat competente, în vederea distingerii acestor subiecte de drept de alte participante la raporturile 

juridice civile. 

 Art. 66 din C. civil, prevede că, persoana juridică participă la raporturile juridice numai sub 

denumire proprie, stabilită în actele constitutive şi înregistrată în modul stabilit. Aceasta trebuie să 

fie unică, adica irepetabilă, asigurîndu-se astfel inconfundabilitatea cu denumirea altor persoane 

juridice. Pe lîngă denumirea deplină persoana juridică poate avea şi o denumire prescurtată. 

 Denumirea trebuie să fie scrisă în limba română, cu caractere latine. Ea poate fi scrisă şi într-

o altă limbă cu caractere specifice acelei limbi. 

 

5.2. Sediul persoanei juridice 

Necesităţile practice dar şi securitatea raporturilor juridice impun existenţa unui loc în care 

persoana juridică să fie considerată întotdeauna prezentă, o aşezare care să permită contractarea ei în 
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circuitul civil. Atributul de identificare prin care se arată locul ori stabilimentul în spaţiu al societăţii 

îl reprezintă sediul, reglementat în art. 67 C. civil. 

Sediul persoanei juridice poate fi principal dar şi secundar, cel al filialilor care poate fi din 

ţară sau străinătate. Acesta va fi stabilit şi indicat în actul de constituire, art. 67 alin. 1, C. civ, 

înscriindu-se în registrul de stat.  

Identificarea sediului se va realiza prin indicarea localităţii, raionul, sectorul, strada, numărul 

clădirii, numărul biroului sau apartamentului. 

Ea poate avea sediul întrun spaţiu în temeiul unui titlu legitim, demonstrat prin înscrisuri, 

care poate fi un titlu de proprietate sau un contract care să ateste dreptul de folosinţă. 

Schimbarea sediului se va face la decizia organului suprem al persoanei juridice şi este 

opozabilă terţlor de la data înregistrării ei, art. 67 alin. 2 C. civil.  

 

5.3. Naționalitatea persoanei juridice 

Naţionalitatea persoanei juridice exprimă apartenenţa ei la un anumit stat şi prin aceasta la 

un anumit sisitem naţional. Pentru a determina naţionalitatea persoanei juridice, legislaţia civilă 

moldovenească foloseşte două criterii: cel al înregistrării şi cel al locului plasării sediului. Aceasta 

rezultă din dispoziţiile art. 109 alin. 1 din C. civil, care prevede că: “societatea comercială trebuie 

înregistrată, în modul şi termenul stabilit de lege, la organul înregistrării de stat în a cărei rază 

teritorială se află sediul ei”. 

Aceiaşi soluţie este consacrată în art. 10 din Legea nr. 1265/2000 care prevede că 

înregistrarea se face de cître oficiile poştale ale camerii înregistrării de stat în a cărei rază teritorială 

își au sediul societăţile comerciale. 

Potrivit art. 1596, C. civil, naţionalitatea persoanei juridice determină: statutul juridic al 

persoanei juridice; forma de organizare; exigenţile pentru denumire; temeiurile de creare şi încetare; 

condiţiile de reorganizare; succesiunea drepturilor; conţinutul capacităţii civile; răspunderea; 

raporturile interne dintre asociaţi; dintre societate şi asociaţi; modurile de dobîndire a drepturilor şi 

de asumare a obligaţiilor. 

 

5.4. Alte atribute de identificare 

La identificare persoanei juridice pot contribui şi alte atribute cum ar fi: numărul de 

nregistrare, codul fiscal, emblema şi marca. 

Numărul de înregistrare. La înregistrarea persoanei juridice acesteia i se atribuie un număr 

de înregistrare. Alături de alte atribute acesta identifică societatea în circuitul civil, iar datele despre 

aceasta se includ în registrul de stat al întreprinderilor. Acest număr rebuie să fie înscris în orice act 

emis de persoana juridică, art. 66 alin. 8 C. civil, sub sancţiunea de daune interese. 

Codul fiscal (IDNO). Potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 272/2002 acesta se va aplica pe toate 

actele emise de persoana juridică sub sancţiunea administrativă a neonorării documentelor persoanei 

juridice de cître organele fiscale. 

Emblema. Emblema este o imagine, cu un sens convenţional, care uneori este însoţită de o 

deviză a titularului. De regulă aceasta este folosită de persoane juridice cu scop lucrativ consacrată 

în art. 24, alin. 5, din Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprindere. În cazul 

persoanelor juridice fără scop lucrativ este folosită simbolica consacrată legislativ prin Legea nr. 

837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti.  

Emblema se înscrie în registrul de stat şi se protejează cu aceleaşi mijloace ca şi denumire 

persoanei juridice. 

Marca – este un sistem care face ca produsele şi serviciile unor persoane juridice să se 

deosebească de produsele şi serviciile ale altor persoane juridice, Legea nr. 588/1996 privin mărcile 

şi denumirile de origine a produselor.  
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Pentru a proteja marca contra posibilei utilizări de către alte persoane juridice ea trebuie 

înregistrată la registrul naţional al mărcilor şi denumirilor de origine ale produselor. Cererea se va 

depune la Agenţia de Stat pentru Potecţia Proprietăţii Industriale iar înregistrarea ei va fi confirmată 

de eliberarea unui certificat de înregistrare. 

 

6. Înființarea persoanei juridice 

 Înfiinţarea persoanei juridice reprezintă procesul de constituire ori organizare într-un cadrul 

legal a subiectului artificial de drept. Ceia ce pentru persoana fizică reprezintă naşterea, pentru 

persoana juridică reprezintă înfiinţarea ei. Ea va fi titulară de drepturi și obligaţii numai după 

înfiinţarea ei care are loc în urma emiterii actului public de înregistrare. Fără un astfel de act 

persoana juridică nu există. 

 În funcţie de participarea autorităţilor publice la crearea persoanei juridice, doctrina a 

ivedenţiat trei modalităţi de înfiinţare: 

 a). Înfiinţarea persoanei juridice de cître stat prin efectul legii. Acest mod de constituire 

este prevăzut expres de lege, deci ea apare în temeiul legii şi nu ca o consecinţă a emiterii actului de 

înregistrare. De exemplu, Camera de comerţ şi Industrie, Compania Teleradio – Moldova, Baroul 

Avocaţilor. 

 b.) Prin recunoaşterea actelor constitutive de cître autoritatea publică competentă. Este 

situaţia cînd înfiinţarea persoanei se face la cererea uneia sau unora persoanei fizice cu respectarea 

unei proceduri prealabile prevăzute de lege, cum ar fi: tipul actului constitutiv care trebuie adoptat, 

cerinţele stabilite faţă de cuprinsul acestuia, actele care trebuie prezentat organului competen, 

formalităţile pe care trebuie să le îndeplinească fondatorii, formalităţile pe care trebuie să le 

îndeplinească persoana cu funcţie de răspundere a organului de stat competent. 

 Organul de stat competent va ferifica legalitatea actelor prezentate de fondatori şi dacă aceste 

sînt în conformitate cu legea va dispune înregistrarea ei urmat de eliberarea unui certificat de 

înregistrare care va confirma naşterea persoanei juridice. 

 c.) Prin recunoaşterea ei de cître organul competent în urma obţinerii unei autorizaţii 

prealabile. Acest mod de înfiinţare este similar celui analizat mai sus cu deosebirea că pentru a 

putea fi înregistrată pe lîngă actele cerute pentru înregistrarea unei persoane juridice în general se 

cere şi existenţa unei autorizaţii eliberată de organele competente. De ex., crearea unei persoane 

juridice al cărui capital străin depăşeşte 5 milioane lei este necesară autorizaţia Agenţii Naţionale 

pentru Protecţia Concurenţii, înregistrarea unei instituţii financiare, de pensii, asigurări – autorizaţia 

Băncii Naţionale. 

 În consecinţă numai după obţinerea autorizaţiei, fondatorii pot să depună actele pentru 

înregistrarea persoanei juridice la organul de stat competent. 

 

 6.1. Actele constitutive 

 Pentru ca o persoana juridică să ea fiinţă nu este suficient ca ea să fie reglementată de lege. 

Este necesar ca viitorii fondatori să prezinte actele de constituire elaborate şi aprobate de ei, act sau 

acte care reprezintă voinţa materializată a fondatorilor de a înfiinţa o persoanaă juridică. 

 Din art. 62, care reprezintă sediul materiei, rezultă că persoanele juridice activează în baza 

actelor de constituire, care la număr poate fi unul singur (contract de constituire sau statut) sau două 

(contract de constituire sau decizie şi statut). 

 În ce priveşte forma actului de constituire acesta trebuie să fie încheiat în scris, în limba 

română şi semnat de toţi fondatotii ei. Ea poate fi închiată în formă autentică dacă legea (în cazul 

societăţilor comerciale, fundaţiilor şi instituţiilor privte) sau părţile prevăd acest lucru. 

 Din punct de vedere al cuprinsului actul de constituire trebuie să prevadă principalele 

atribute de identificare, denumirea şi sediul, precum şi modul de administrare a acesteia. De 
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asemenea actul de constituire trebuie să prevadă clauzele generale ale acestuia care sînt cele 

reglementate la art. 108 din C. civil. Pe lîngă aceste clauze generale legea reglementează clauze 

speciale pentru fiecare societate comercială în parte, articolele 122, 137, 146, 157, 186 C. civ. 

 

 6.2. Formarea patrimoniului 

Persoana juridică poate exista dacă are un patrimoniu. Fondatorii acestora vor aduce cu titlu 

de aport la capitalul social bunuri sau valori prezente sau viitoare ori contribuie prin anumite 

activităţi la formarea lui. Patrimoniul persoanei juridice nu se confundă cu patrimoniul fiecărei 

persoane fondatoare. 

 Mărimea şi volumul acestor aporturi este diferită de la o persoană juridică la alta. Pentru 

societăţile comerciale este necesar ca o parte din aporturi să fie făcut pînă la înregistrarea societăţii, 

iar restul în termen de 6 luni de la data înregistrării. Este absolut obligatoriu ca contribuţia fiecărui 

asociat, modul, forma şi termenul transmisiunii să fie prevăzute în actul de constiruire. 

 Importanţa patrimoniului rezidă nu numai în posibilitatea persoanei juridice de a desfăşura 

activitatea propusă ci el constiuie totodată şi gajul general al creditorilor ei, astfel în caz de 

neexecutare a obligaţilor acestea vor putea fi satisfăcute prin atribuirea sau vînzarea de bunuri din 

patrimoniul ei. 

 

 6.3. Înregistrarea persoanei juridice 

 Din dispoziţiile art. 6 alin. 1, rezultă că persoana juridică de drept privat există din momentul 

înregistrării ei. Pentru a o înregistra iniţiatorii ei sau reprezentantul lor legal va prezenta oficiului 

teritorial al Camerii Înregistrării de Stat actele cerute de lege. Aceasta în decurs de 15 zile va decide 

asupra valabilităţii cererii, oportunitatea ei ne avînd nici o rezonanţă, art. 63 alin. 4 partea a doua. În 

baza hotătîrii de înregistrare a cererii persoana juridică se va înscrie în Registrul de stat atribuindu-se 

un număr. În registru se va consemna principalele date de identitate a persoanei juridice, datele de 

identitate ale managerului principal şi ale fondatorilor şi alte date cerute de lege. Ca dovadă a 

înregistrării de stat, Camera va elibera un certificat de înregistrare. Din momentul înregistrării 

persoana juridică dobîndește capacitatea juridică şi implicit calitatea de subiect de drept. 

 În cazul persoanelor juridice de drept public aceasta ea fiinţă în momentul intrării în vigoare 

a legii de aprobare a regulamentului ori statutului ei sau la o dată indicată în acel act.  

 

7. Funcționarea persoanei juridice 

 În acest subiect for fi analizate raporturile juridice ce se stabilesc în interiorul persoanei 

juridice, cele ce privesc realizarea activităţii propuse la înfiinţare, precum şi regimul juridic al 

organelor de conducere al acestei. În acest sens vor fi analizate raporturile care privesc drepturile şi 

obligaţiile membrilor faţă de persoana juridică, organele persoanei de conducere, modul de formare 

şi organizare a fiecărui organ, corelaţia dintre ele, capacitatea juridică a persoanei juridice. 

 

 7.1. Drepturile și obligațiile mebrilor față de persoana juridică 

 Persoana sau persoanele care participă la constituirea persoanei juridice urmăresc şi 

dobîndesc prin participare anumite drepturi şi obligaţii. Aceleaşi drepturi şi obligaţii le vor avea şi 

persoanele care dobîndesc calitatea de membru ulterior constitirii persoanei juridice. 

 a.) În ce priveşte drepturile acestora, art. 55, alin. 3, C. civil, stabilește categoria de drepturi 

pe care le au membrii săi faţă de societate. Astfel membrii unei societăţi dobîndesc drepturi 

patrimoniale numai în cazul societăţilor cu scop lucrativ şi drepturi nepatrimoniale indiferent de 

scopul ei. 
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 --- Drepturile patrimoniale sînt dobîndite de membrii persoanei juridice cu scop lucrativ. 

Membrii persoanelor juridice fără scop lucrativ nu dobîndesc astfel de drepturi. Printre aceste 

drepturi putem identifica următoarele: 

 --- dreptul asupra unei părţi din beneficiul realizat de persoana juridică. 

 --- dreptul de a cesiona part.icipaţiunea sa cître un alt mebru sau o terţă persoană. 

 --- dreptul asupra unei părţi din active în caz de lichidare a persoanei juridice. 

 --- Drepturile nepatrimoniale concretizate în dreptul de a participa la activitatea sa care 

include: 

 --- dreptul de a participa la şedinţele adunării generale, asociaților, congresului; 

 --- dreptul de vot în cadrul adunării membrilor; 

 --- dreptul la informare despre activitatea persoanei juridice; 

 --- dreptul de control asupra activităţii organului executiv al persoanei juridice; 

 b.) În ce priveşte obligaţiile cea mai importantă este aceia de a contribui la formarea 

patrimoniului prin aporturi, contribuţii, cotizaţii, taxe, activităţi personale, etc, art. 112-114, C. civil. 

În dependenţă de forma de organizare a persoanei juridice prin lege sau prin actul de constituire în 

sarcina membrilor li se pot impune şi alte obligaţii – art.. 116 C. civil. 

  

 7.2. Orgnele juridice ale persoanei juridice 

 Structura organizatorică a persoanei juridice poate fi prevăzută atît de actul de constituire cît 

şi de dispoziţiile exprese a unor acte normative. Indiferent de modul de stabilire a acestor organe 

acestea sînt de două feluri: obligatorii şi facultative. 

 a.)  Organele obligatorii pentru toate persoanele juridice sînt: 

 --- Organul suprem este format din fondatorii sau fondatorul persoanei juridice. Ea aprobă şi 

semnează actul de constituire, împuterniceşte persoana care trebuie să îndeplinească formalităţile 

înregistrării persoanei juridice. O forma de activitate a organului suprem o reprezintă convocarea lor  

în congres, conferinţă, adunare generală. Organul suprem decide asupra celor mai importante 

probleme ce ţin de constituirea, funcţionarea şi existenţa persoanei juridice. Dispoziţiile organului 

suprem sînt obligatorii pentru toţi membrii persoanei juridice, pentru organele ei şi persoanele cu 

funcţii de răspundere. Aceste hotătîri aprobate în limitele competenţei şi a legii nu vor putea fi 

anulate sau abrogate de cître un alt organ administrativ. Ele vor putea fi atacate pe cale 

jurisdicţională, fără a fi necesar judecarea cauzei în prezenţa a toţi membrii fondatori, fiind suficient 

un reprezentant al acestora. 

 --- Organul executiv este organul care pune în aplicare deciziile organului suprem precum şi 

cea care desfăşoară activitatea de administrare în vederea realizărilor obiectivelor propuse la 

înfiinţarea persoanei juridice. Organul executiv este colegial, unipersonal sau mixt cînd organul 

unipersonal este conducătorul organului colegial. 

 Membrii organului executiv sînt aleşi şi desemnaţi de organul suprem şi se subordonează lui. 

Ei deţin atribuţii de organizare a activităţii, de gestiune a patrimoniului şi de reprezentare a 

intereselor persoanei juridice. Cu unele excepţii, organul executiv poate încheia orice act permis de 

lege, aceste fiind considerate acte ale persoanei juridice şi o obligă pe aceasta.  

 b.) Organele facultative. În cadrul persoanelor juridice pot fi create unel organe care, în 

funcţie de specificul activităţii ei, ar conduce la o mai bună desfăşurarea a activităţii ei. Printre 

acestea identificăm: organe reprezentative, organe de control. 

 --- Organe reprezentative pot fi: 

 --- consiliul directoriu al societăţii pe acţiuni şi cooperativei de producţie care are peste 50 de 

acţionari sau membri; 

 --- consiliul de administraţie al întreprinderii de stat; 
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 --- consiliul instituţiei financiare, fondului de investiţii, consiliul burse de mărfuri, consiliul 

fundaţiei, etc. 

 Organul reprezentativ are atribuţia de a supraveghea activitatea organului executiv în 

perioada dintre şedinţele organului principal, de a decide asupra unor probleme urgente delegate de 

organul principal, de a direcţiona şi coordona activitatea persoanei juridice. Ea nu are funcţii 

executive şi nu reprezintă persoana juridică deşi sînt considerarte persoane cu funcţii de răspundere 

cu toate consecinţele ce rezultă din aceasta. 

 --- Organe de control sînt comisia de revizie, de cenzor sau un auditor independent. Aceştea 

sînt desemnaţi şi revocaţi de organul suprem şi se subordonează lui. Ea are atribuţia de a exercita 

controlul asupra activităţii economice şi financiare a persoanei juridice, adica asupra tuturor 

operaţiunilor efectuate de organul executiv, şi de a raporta organului suprem despre rezultatele 

controlului. 

  

8. Capacitatea persoanei juridice 

 Capacitatea juridică a persoanei juridice este definită ca fiind aptitudinea de a avea şi a 

exercita drepturi subiective şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaţiii civile. Din cadrul capacităţii 

juridice face parte capacitatea civilă care este o noţiune mult mai restrânsă de cît prima. Capacitatea 

civilă include capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu cu propriul conţinut, început şi 

sfîrşit. 

 Valorificarea capacităţii civile se face personal sau prin reprezentant. 

 

 8.1. Capacitatyea de folosință 

 Capacitatea de folosinţă este aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii. O 

componentă importantă a capacităţii de folosinţă a persoanei juridice o reprezintă specialitatea 

acestei capacităţi. Specialitatea capacităţii de folosinţă exprimă însuşirea de a avea doar acele 

drepturi şi obligaţii care sînt necesare realizării scopului legal sau statutar.  

 În studiul capacităţii defolosinţă se impune analiaza începutului, conţinutului şi sfîrşitului 

acestei capacităţi. 

 a.) Începutul capacităţii de folosinţă este marcat de momentul înregistrării persoanei 

juridice. Potrivit art. 60 alin. 1, C. civil: “Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobîndește 

la data înregistrării de stat”. Data înregistrării poate fi dovedită cu certificatul eliberat de organul de 

înregistrare. 

 b.) Conţinutul capacităţii de exerciţiu constă în posibilitatea de a avea drepturile necesare 

realizării interesele celor care au constituit-o şi dobîndirea aptitudinii de a avea obligaţii. Ea include 

aptitudinea de a săvîrşi orice act juridic de natură civilă sau comercială. După înregistrare ea poate 

avea aptudinea de a-şi proteja dreptul asupra denumirii şi emblemei, poate solicita înregistrarea 

drepturilor dobîndite în procesul de constituire şi poate săvîrşi alte acte juridice pentru atingerea 

scopurilor statutare. 

 De asemenea persoanei juridice i se pot pune în sarcină anumite obligaţii legale, contractuale 

sau exstracontractuale de natură patrimoniale sau nepatrimoniale. De ex., obligaţia de a ține evidenţa 

contabilă, de a desfăşura activitatea în limitele concurenţei loiale, de a efectua plăţi numai prin 

operaţiuni bancare, etc. 

 c.) Sfârşitul capacităţii de folosinţă este marcată de data radierii persoanei juridice din 

Registrul de Stat. Radierea se face potrivit art. 99 din C. civil, după ce persoana juridică s-a dizolvat 

prin reorganizare sau a luat sfîrşit procedura de lichidare şi a fost prezentate toate actele. 

 

 8.2. Capacitatea de exercițiu 
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 Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea de a dobîndi şi exercita drepturi şi aptitudinea de a 

asuma şi îndeplini obligaţii prin propriile acţiuni. Potrivit art. 61 alin. 1 C. civil, persoana juridică 

“îşi exercită … drepturile şi execută obligaţiile prin administrator”, adica prin organul executiv. 

Rezultă că persoana juridică se manifestă în raporturile juridice prin intermediul organelor sale, care 

sînt părţi componente ale ei şi nu subiecte distincte. Actele organelor persoanei juridice făcute în 

limitele competenţei conferite sînt acte ale persoanei juridice. 

 Şi în legătură cu studiul capacităţii de exerciţiu se impune analiza începutului, conţinutului şi 

sfârşitului acesteia. 

 a.) Începutul capacităţii de exerciţiu este marcat de data constituirii ei. Aceasta reiese din 

dispoţiţiile art. 61 alin. 1, C. civil, care prevede că persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi 

execută obligaţiile ” la data constituirii ei”. După cum se poate observa începutul capacităţii de 

exerciţiu coinchide cu acel al capacităţii de folosinţă. 

 b.) Conţinutul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice sub aspectul întinderii este marcat 

de două limite: limita întinderii capacităţii de folosinţă şi cea ce îşi are originea în normele legale 

sau statutare. 

 Niciodată capacitatea de exerciţiu nu va fi mai întinsă de cît capacitatea de folosinţă. De 

asemenea actele juridice încheiate de organul executiv cu terţele persoane de bună-credinţă peste 

limitele legale sau statutare va depinde de izvorul normei încălcate. 

Dacă această limită a fost stabilită de legea actul juridic încheiat va fi lovit de nulitate, chiar 

dacă terţul pretinde necunoaşterea interdicţiei aceasta deoarece se prezumă că limitarea prevăzută de 

lege se consideră a fi cunoscută de toţi. 

Dacă interdicţia este prevăzută în statut iar terţul contractant a fost de bună credinţă actul 

juridic va putea fi anulat sau menţinut în funcţie de interesele terţului contractant, rămînînd 

persoanei juridice posibilitatea de a pretinde despăgubiri persoanei fizice care a exercitat obligaţiile 

organului executiv. 

 c.) Sfârşitul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice încetează odată cu radierea ei din 

Registrul de Stat. 

 

 8.3. Capacitatea procesuală 

 Aceasta reprezintă o consecinţă firească a capacităţii civile cu care este înzestrată persoana 

juridică. Ea este reprezentată în instanţă de organele sale executive. Conducîtorul organului executiv 

este reprezentantul legal al societăţii avînd dreptul să reprezinte fără procură persoana juridică. În 

cererea de chemare în judecată, semnată de reprezentantul legal, în calitate de reclamant se indică 

persoana juridică şi nu este necesar să fie citaţi toţi participanţii. 

 Persoana juridică poate fi reprezentată în instanţă şi de un reprezentant convenţional, în baza 

unei procuri. 

 

9. Reorganizarea persoanei juridice 

Reorganizarea persoanei juridice este o operaţune complexă de transmitere a drepturilor şi 

obligaţiilor prin succesiune de la persoana juridică existentă la persoana juridică succesoare, care, fie 

că există, fie că ea naştere în urma reorganizării. Deci, prin procedura reorganizării are loc o 

transmitere a patrimoniului prin succesiune prin dizolvarea unei persoane juridice şi constituirea 

altei persoane juridice asigururîndu-se astfel continuitatea raporturilor juridice. 

Reorganizarea persoanei juridice poate avea loc pe două căi: 

 a.) Reorganizare voluntară cînd are loc în baza unei hotătîri a organului suprem a persoanei 

juridice. O astfel de hotărâre se adoptă cu majoritatea de voturi stabilită de lege sau de actul de 

constituire. Dacă în procesul de reorganizare participă mai multe persoane juridice, hotărîrea de 

reorganizare trebuie să fie adoptată de fiecare persoană juridică. 
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b.) Reorganizare forţată poate fi decisă fie de instanţa de judecată fie de organul de stat 

competent. 

Astfel instanţa de judecată poate emite hotărîrea de reorganizare a persoanei juridice cînd 

aceasta se află în proces de insolvabilitate cînd se va aplica procedura reglementată de Legea 

insolvabilităţii, procedura planului. Una din soluţiile planului poate fi divizarea persoanei juridice 

insolvabile în două sau mai multe şi transmiterea cotelor de participaţiune către unul sau mai mulţi 

creditori. 

De asemenea Agenţia Naţională pentru Protecţia Concurenţei poate decite reorganizarea unei 

persoane juridice. Astfel potrivit art. 19 din Legea nr. 1103/2000 cu privire la protecţia concurenţe, 

Agenţia are dreptul să emită o hotărâre privind divizarea sau separarea forţată a unui agent economic 

care ocupă o situaţie dominantă pe piaţă dacă aceasta a încălcat de două sau mai multe ori 

dispoziţiile legale. 

 

 9.1. Reorganizarea prin fuziune 
 Fuziunea este o operaţiune juridică prin care două sau mai multe persoane juridice se unesc 

pentru a forma o nouă persoană juridică. La fuziune are loc o succesiune universală, deoarece 

drepturile şi obligaţiile persoanelor juridice care se dizolvă trec integral la noua persoană juridică 

sau la cea absorbantă. Reorganizarea prin fuziunea poate fi realiza sub două forme: contopirea şi 

absorbţia. 

 a.) Fuziunea prin contopire este acea operaţiune juridică prin care două sau mai multe 

persoane juridice se unifică pentru a forma o nouă entitate juridică. În urma contopirii, persoanele 

juridice care part.icipă la procesul de reorganizare se dizolvă şi sînt radiate din Registrul de stat. 

 b.) Fuziunea prin absorbţie este acea operaţiune juridică prin care o persoana juridică 

absoarbe una sau mai multe persoane juridice care, în consecinţă, se dizolvă şi sînt radiate din 

Registrul de stat. Patrimoniul persoanei juridice absorbite trece la persoana juridică absorbantă care, 

după modificarea actelor de constituire, îşi continuă propria existenţă, precum şi toate raporturile 

juridice ale persoanelor absorbite. 

 În anumite situaţii reorganizarea persoanei juridice prin fuziune se poate produce numai cu 

autorizarea unui anumit organ de stat. De ex., fuziunea unor persoane cu scop lucrativ este necesară 

autorizarea în acest sens a Agenţiei Naţionale privind Protecţia Concurenţei pentru a evita formarea 

unei societăţi comerciale a cărui cotă pe piaţa de mărfuri ar depăşi 35 la sută. O astfel de autorizare 

este necesară pentru a dezavua orice tentinţă monopolistă pe piaţă. 

 

 9.2. Reorganizare prin dezmebrare 
 Dezmembrarea este o operaţiune juridică potrivit căreia dintr-o persoană juridică apar două 

sau mai multe persoane juridice. Prin dezmembrare are loc o succesiune cu titlu universal, deoarece 

de la o persoană juridică parţial trec drepturile şi obligaţiile la una sau mai multe persoane juridice. 

Ea poate fi realizată sub două forme: divizare şi separare. 

 a.) Dezmembrarea prin divizare este o operaţiune în care persoana juridică îşi pierde 

calitatea de subiect de drept prin dizolvare şi se împart.eîn două sau mai multe persoane juridice. De 

la parsoana juridică dizolvată la noile persoane juridice trec prin succesiune părţi din patrimoniu. 

 b.) Dezmembrarea prin separare este o operaţiune juridică în care din componenţa unei 

persoane juridice care nu se dizolvă şi nu-şi pierde personalitatea juridică se desprind şi iau fiinţă 

una sau mai multe persoane juridice. Această formă de reorganizare este utilizată frecvent pentru 

formarea pe baza vilialilor a unor persoane juridice independente. 

 Separarea se poate face prin două modalităţi. Prima constă în separarea dintr-o persoană 

juridică a uneia sau mai multor persoane juridice la care trec părţi din patrimoniu. A doua constă în 
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desprinderea unor părţi din patrimoniul persoanei juridice, fără a constitui noi persoane juridice, şi 

transmiterea lor către alte persoane juridice existente. 

 

10. Transformarea persoanei juridice 
Transformarea persoanei juridice este acea operaţiune prin care are loc o modificare a formei 

persoane juridice.  

Persoana juridică poate să-şi continuă existenţa sub o altă formă, dacă o astfel de hotărîre 

este adoptată de organul suprem cu majoritatea indicată de lege şi dacă persoana juridică 

îndeplineşte toate condiţiile legale prevăzute pentru noua sa formă de organizare juridică.  

Deci, ca urmare a transformării nu are loc trecerea drepturilor şi obligaţiilor de la o persoană 

la alta, fiindcă persoana juridică nu dispare, ci continuă să existe într-o altă formă. Chiar dacă în 

Registrul de stat se fac radieri si înscrieri, ea trebuie calificată ca o reînegistrare legală şi nu ca o 

dizolvare a unei persoanei juridice şi înfiinţarea alteia. 

Sîntem în prezenţa transformării persoanei juridice cînd de exemplu, o societate cu 

răspundere limitată se transformă într-o societate pe acţiuni şi invers, etc. Nu vom fi în prezenţa unei 

transformări cînd modificarea priveşte atributele de identificare, denumirea, sediul, etc, sau cînd are 

loc transformarea unei societăţi necomerciale în comerciale. 

În unele cazuri transformarea unei persoane juridice prezintă unele pericole pentru creditori. 

De ex., transformarea unei societăţi în nume colectiv în societatea cu răspundere limitată. În acest 

caz pentru a nu admite lezarea intereselor creditorilor. Art. 135, din C civil, prevede că, asociaţii 

societăţii în nume colectiv şi comanditaţii în cazul societăţii în comandită răspund solidar şi 

nelimitat şi după transformarea societăţii, dar numai pentru obligaţiile născute pînă la reorganizare, 

răspundere care se limiteazu pînă la expirarea termenului de 3 ani (termen de prescripţie general) de 

la data ajungerii obligaţiei la scadenţă. 

 

11. Dizolvarea persoane juridice 

Dizolvarea persoanei juridice poate fi definită ca fiind acea operaţiune juridică prin care se 

urmăreşte, în cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, încetarea definitivă a unei persoane juridice 

date, urmată de lichidare. 

Dizolvarea este reglementată de art. 86-89 Codul civil şi intervine cînd persoana juridică nu 

mai poate desfăşura activitatea propusă fie datorită unor cauze ce ţin de activitatea economică a 

acesteia fie datorită unor cauze determinate de constituirea ei. 

În general faza dizolvării cuprinde operaţiuni care declanşează şi pregăteşte încetarea 

existenţei persoanei juridice. Pe perioada dizolvării persoanei juridice ea îşi păstrează capacitatea 

civilă dar numai în măsura necesară realizării formalităţilor necesare în vederea lichidării ei. Astfel 

ea nu va putea încheia acte juridice ce vizează obiectul de activitatea a acesteia decît acele necesare 

lichidării ei cum ar fi încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice, a apei, telefoniei, etc. 

ea însă este îndreptăţită să continuie şi să finalizaze operaţiunile începute anterior, art. 90 alin. 6. C. 

civil. 

Codul civil în art. 86 alin. 1, pot fi evidenţiate două moduri de dizolvare a persoanelor 

juridice: dizolvarea voluntară şi dizolvarea forţată. 

 

11.1. Dizolvarea voluntară 

În cazul în care intervine una din cauzele de dizolvare, organul executiv trebuie să convoce 

în şedinţă organul surem şi să-i raportezi despre existenţa unui astfel de temei. Organul suprem 

convocat poate să decidă fie înlăturarea cauzei de dizolvare fie adoptarea unei hotărări de dizolvare 

şi începere a lichidării. Dacă în termenul prevăzut de lege nu s-a putut decide asupra dizolvării, la 
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cererea part.icipanţilor, acţionarilor, a organului de stat competent sau a procurorului asupra acestui 

aspect va decide instanţa de judecată. 

Cauzele care pot determina dizolvara voluntară sînt prevăzute la art. 86, alin. 1 C. civil. 

--- Expirarea termenului pentru care a fost constituită. Regula este că persoana juridică se 

constituie pe o perioadă nelimitată. Prin excepţie prin actul de constituire se poate prevedea o dată 

pînă la care persoana juridică va exista. În acest sens art. 65 din C. civil prevede că: “la expirarea 

termenuluistabilit pentru existenţa persoanei juridice, aceasta se dizolvă dacă pînă la acel moment 

actele de constituire nu se modifică”. 

Ea va interveni de plin drept nefiind necesar consemnarea ei în Registrul de stat. 

--- Realizarea scopului pentru care s-a constituit persoana juridică. Trebuie de spus că 

realizarea scopului este o acţiune continuă şi încheiere ei este de regulă imposibilă. Dar dacă din 

actul de constituire rezultă cu claritate posibilitatea de a determina realizarea scopului, în cazul 

realizării lui persoana juridică trebuie să se dizolve. Atunci cînd organul suprem nu adoptă hotărîrea 

de dizolvare, acest lucru poate să-l ceară oricare din membrii prin instanţa de judecată. 

--- Imposibilitatea realizării scopului. Realizarea scopului ar putea să devină imposibilă din 

cauza unor pierderi neaşteptate, activele acestuia reducînduse întratît că nu mai pot asigura 

activitatea normală a acesteia. În cazul în care adunarea generală nu poate adopta o hotărîre în acest 

sens, asupra cererii part.icipanţilor se va pronunţa instanţa de judecată. 

--- Adoptarea hotătîrii de lihidare şi dizolvare de cître organul competent al persoanei 

juridice. Acesta va decide dizolvarea prin lichidare atunci cînd consideră necesar, precum și în cazul 

în care persoana juridică nu corespunde exigenţilor legii, dintre care: 

--- numărul de asociaţi scade sub numărul stabilit de lege, 

--- valoarea activelor persoanei juridice scade sub nivelul valorii capitalului social stabilt de 

lege, 

--- alte dispoziţii prevăzute de lege sau în actul de constituire. 

 

  11.1.1 Lichidarea persoanei juridice 

 Efectul principal al dezolvării constă în intrarea persoanei juridice în lichidare. Lichidarea 

este acea operaţiune juridică care constă în îndeplinirea unor acte juridice care să conducă la 

realizarea patrimoniului persoanei jurididice desfiinţate. Trebuie de precizat însă că nu întotdeauna 

dizolvarea persoanei juridice este urmată de lichidarea ei cum este cazul persoanelor juridice ce se 

desfiinţează în urma reorganizării prin contopire, absorbiţie sau divizare care nu trec prin procedura 

de lichidare.  

 Persoana care decide dizolvarea persoanei juridice este lichidatorul desemnat de organul 

suprem a persoanei dizolvate sau de instanţa de judecată care poate fi unul dintre mebrii persoanei 

juridice sau o persoană străină competentă. În lipsa desemnării lichidatorului de cître organele 

competente funcţiile acestuia le va exercita administratorul persoanei juridice. 

 Odată desemnat licidatorul va trebui să prezinte hotărîrea de desemnare a lui în această 

calitate organului de stat care ţine registrul persoanelor juridice de tipul respectiv, în vederea 

înregistrării lui. Din acest moment actele juridice încheiate de el vor fi opozabile terţilor şi nu de la 

data desemnării lui. 

 El va activa pînă în momentul radierii persoanei juridice din Registrul de stat, dacă între timp 

organul care l-a desemnat nu la revocat din această funcţie.  

 Pentru a putea îndeplini această funcţie, lichidatorul unei persoane juridice trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii:  

--- să fie persoanaă fizică; 

--- să fie cetăţean al Rep. Moldova; 

--- să fi atins majoratul; 
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--- să nu fie declarată incapabilă; 

--- să aibă domiciliul în Rep. Moldova. 

  

 11.1.2. Procedura de lichidare 
 Persoana juridică există ca subiect de drept şi are capacitate juridică atît timp cît figurează în 

Registrul de stat, încetându-şi existenţa în momentul radierii ei din registrul la terminarea 

procedurilor de lichidare. Radierea ei nu se poate face mai devreme de 12 luni de la data publicării 

avizului de dizolvare, în Monitorul Oficial al Rep. Moldova, art. 98 C. civil. În această perioadă 

licidatorul va trebui să îndeplinească toate formalităţile pentru încetarea existenţei subiectului de 

drept. Actele juridice pe care le va încheia lichidatorul va trebui să indice faptul că persoana juridică 

este în lichidare. În caz contrar răspunderea persoanei juridice şi a lichidatorului va depinde de 

atitudinea celeilalte părţi de a fi cunoscut acest fapt sau nu. În primul caz ambele părţi îşi asumă 

riscul unei astfel de operaţiuni, în cel de-al doilea caz part.ea contractantă va putea cere repararea 

prejudiciului. 

 Printre măsurile pe care trebuie să le ea lichidatorul în procesul lichidării se numără 

următoarele: 

 --- Informarea creditorilor şi înaintarea creanţelor. 

 După înregistrarea desemnării sale, lichidatorul  publică în Monitorul Oficial al Rep. 

Moldova în două ediţii consecutive, un aviz despre lichidarea persoanei juridice şi, în termen de 15 

zile, informează fiecare creditor cunoscut despre lichidare şi despre termenul de înaintare a 

creanţelor, art. 91, C. civil. Fiecare creditor poate săţi formuleze creanţele în termen de 6 luni de la 

data ultimii publicaţii a avizului în M. Of., art. 92, alin. 1, C. civil. Acest termen nu este unul de 

decădere ci este unul de reper pentru întocmirea bilanţului de lichidare. Creanţele pot fi înnaintate şi 

mai târziu dar pînă la radierea persoanei din registru. 

 --- Încheierea de noi contracte şi executarea celor existente 

 În procesul lichidării persoanei juridice, legiuitorul, permite lichidatorului să încheie noi acte 

juridice cum ar fi contracte de prestări servicii (internet, telefonie, ş. a.), sau de lealizare a activelor 

persoanei juridice în lichidare, angajarea de specialişti, organizarea de licitaţii, cesiunea de creanţă, 

ş. a. 

 De asemenea lichidatorul va putea să continue raporturile juridice în curs de realizare la data 

dizovării persoanei juridice, executîndule pînă ce acestea vor ajunge la scadenţă. 

 --- Elaborarea proiectului bilanţului de lichidare 

 În termen de 15 zile de la data expirării termenului de înaintare a pretenţiilor (6 luni), 

lichidatorul este obligat să elaboreze proiectul bilanţului de lichidare care trebuie să reflecte valoarea 

de bilanţ şi valoarea de piaţă a activelor, inclusiv creanţele, datoriile persoanei juridice recunoscute 

de lichidator şi datoriile care se află pe rol de instanţei de judecată, art. 93, alin. 1, C. civ. 

 Dacă din proiectul bilanţului rezultă un excedent al pasivelor faţă de active lichidatorul este 

obligat să depună în instanţă o cerere de intentare a procesului de insolvabilitate. Ea va trebui pusă 

în termen de o lună de la data stabilirii insovabilităţii în caz contrar răspunzînd în subsidiar pentru 

obligaţiile apărute după expirarea termenului de o lună. 

 ---  Satisfacerea cerinţelor creditorului 

 Lichidatorul este obligat să plătească fiecărui creditor imediat ce creanţa acestuia a ajuns la 

scadenţă. Satisfacerea acestor creanţe se va face potrivit regulilor prevăzute la art. 573-574, C. civil. 

În cazul în care creditorii nu şi-au înaintat pretenţiile şi acei ce nu s-au prezentat pentru a primi 

executarea, sumele se depun în conturi bancare deschise pe numele lor, art. 95 C. civil. 

 ---  Repartizarea activelor rămase după satisfacerea creanţelor 



121 
 

 Activele rămase după satisfacerea creanţelor se împart între persoanele îndreptăţite. Codul 

civil prevede proceduri distincte de împărţire a activelor pentru persoane juridice cu scop lucrativ şi 

pentru cele fără scop lucrativ. 

 --- Repart.izarea activelor persoanei juridice cu scop lucrativ. După satisfacerea pretenţiilor 

creditorilor, activele persoanei juridice se transmit de către lichidatori membrilor săi roporţional 

participării lor la capitalul social. Raportul lichidatorului privind împărţirea bunurilor urmează să fie 

aprobat de organul care a desemnat lichidatorul. După aprobarea lui, el va planifica împărţirea lui în 

natură sau prin echivalent bănesc. 

 Predarea bunurilor se va face prin act sub semnătură privată dacă legea sau actul de 

constituire nu cere altfel. 

 --- Repartizarea activelor persoanelor juridice cu scop nelucrativ. Regula este că 

patrimoniul organizaţiei rămas după satisfacerea creanţelor trebuie transmis pentru realizarea 

scopurilor organizaţiei dizolvate. Prin excepţie patrimoniul acestuia se va împărţi între membrii 

asociaţiilor dacă acesta s-a format în exclusivitate din cotizaţiile şi dacă organizaţia nu a beneficiat 

de subsidii, donaţii, granturi făcute în alte scopuri decît în interesul participanţilor. 

 În cazul în care legea sau actele constitutive nu permit organului suprem de a adopta o 

hotărăre de repartizare a veniturilor sau lichidarea este realizată de instanţa de judecată, bunurile 

asociaţiilor obşteşti în lichidare care au rămas după satisfacerea creanţelor trec cu titlu gratuit în 

proprietatea statului. 

 

 11.1.3. Radierea persoanei juridice 

 Radierea persoanei juridice constă într-o înscriere efectuată în Registrul de stat despre 

operaţiunea de excludere a subiectului de drept şi încetarea existenţei sale. După radiere persoanei 

juridice nu i se poate intenta nici o acţiune civilă ori de altă natură. Sediul materiei legea 1265/2000 

cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor. 

 Pentru radierea persoanei juridice, lichidatorul trebuie să depună, la organul de stat  care 

deţine registrul (Camera Înregistrării de Stat a Depart.amentului Tehnologii Informaţionale) în care 

este înscrisă persoana juridică dizolvată, o cerere împreună cu următoarele acte: 

 --- bilanţul de lichidare 

 --- actele de constituire 

 --- certificatul de înregistrare 

 --- exstrasul din Registrul de stat care probează că persoana juridică nu este fondator al unei 

întreprinderi sau organizaţii ori că nu are filiale şi reprezentanţe 

 --- actul de confirmare a onorării integrale a obligaţiilor persoanei juridice la bugetul de stat, 

eliberat de inspectoratul de fiscal, 

 --- actul de confirmare a încheierii conturilor bancare eliberat de bîncile în care persoana 

juridică a avut conturi 

 --- actul de predare spre nimicire a ştampililor persoanei juridice eliberat de Comisariatul de 

poliţie 

 --- numărul Monitorului oficial al Rep. Moldova în care a fost publicat avizul de lichidare 

 --- actul eliberat de Arhiva de stat care dovedeşte că documentele persoanei juridice care fac 

part.e din Fondul Arhivistic al Rep. Moldova au fost predate spre păstrare. 

 Camera Înregistrării de Stat va emeite în termen de 3 zile o decizie de radiere de la data 

primirii actelor atacabilă în contencios administrativ. 

 

 11.1.4. Redeschiderea procedurii de lichdare 
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 Dacă după radierea persoanei juridice apare un creditor sau se constată că există active, 

instanţa de judecată poate la cererea oricăruei persoane interesate să redeschidă procedura lichidării, 

şi dacă este necesar să desemneze un lichidator. 

 Persoana interesată poate fi orice creditor a persoanei juridice a cărui creanţă nu a fost 

satisfăcută, iar dacă era membru al persoanei juridice lichidate să demonstreze că există active 

nevalorificate. 

 Această cerere va putea fi depusă în termenul general de prescripţie de 3 ani de la data 

emiterii deciziei de radiere.  

 

 11.2.  Dizolvarea forțată 
Dizolvarea forţată intervine şi este pronunţată de către instanţa de judecată. Potrivit 

legislaţiei pentru dizolvarea persoanei juridice de către instanţă există două proceduri distincte; una 

reglementată de Codul civil şi cealaltă de Legea insolvabilităţii. 

  

11.2.1. Dizolvarea forțată regelementată de Codul civil 

Această dizolvare are loc cazul în care temeiurile sînt cele prevăzute de C. civil, dintre care: 

a.) Constituirea persoanei juridice este viciată. Acesta va reprezenta temei pentru 

dizolvarea forţată numai dacă vicierea ei este concomitentă cu data constituirii nu şi dacă acestea 

apar ulterior datei constituirii. Se consideră viciată în cazul în care: 

--- actele constitutive ale persoanei juridice nu corespund dispoziţiilor legale; 

--- fondatorii acesteia nu au capacitatea civilă necesară; 

--- fondatorii nu şi-au exprimat consimțămîntul. în forma cerută de lege; 

--- dacă obiectul de activitate este interzis de lege. 

b.)  Actul de constituire nu corespunde prevederilor legii. Este situaţia cnd organul suprem 

al persoanei juridice, ulterior constituirii, modifică actul iar modificările nu corespund legii. 

c.) Necorespunderea formei juridice de organizare a persoanei juridice prevederilor 

legale. Este cînd unele persoane juridice, potrivit legii trebuiau să-şi schimbe forma juridică de 

organizare pînă la o anumită dată. Cele care nu vor face acest lucru vor fi dizolvate forţat la cererea 

organului de înregistrare. 

d.) Activitatea sa contravine ordinii publice. Se consideră contrară ordinii publice activitatea 

interzisă care, deşi nu este prevăzută în actul de constituire, este practicată de persoana juridică. 

e.) Alte cazuri prevăzute de lege. Potrivit Legii 1265/2000 necomunicarea schimbării 

sediului persoanei juridice în termen de 7 zile constituie temei pentru dizolvarea forţată a persoanei 

juridice. Legea 1117/1997 dacă numărul de fondatori este mai mic de 10, capitalul social este mai 

mic de un milion de lei, cota part.e a unui asociat depăţeţte 10 % din capitalul social, ş.a. 

Cererea de dizolvare forţată poate fi înaintată de participanţii la persoana juridică, procuror, 

de Ministrul Justiţiei, de organele de control, precum şi de alte persoane. 

În ce priveşte soarta bunurilor persoanei dizolvate forţată, instanţa de judecată va putea pune 

bunurile acesteia sub administrare fiduciară. După pronunţarea de cître instanţa de judecată a 

dizolvării juridice, administratorul fiduciar va preda lichidatorului funcţia. 

Lichidatorul desemnat de instanţa de judecată va trece la îndeplinirea tuturor formalităţilor 

de lichidare ca şi lichidatorul desemnat de organul suprm al persoanei juridice, îndeplinind practic 

aceleaşi atribuţii. 

 

11.2.2. Dizolvarea forțată reglementată de legea insolvabilității 
 Dacă persoana juridică nu şi-a onorat obligaţiile de plată faţă de creditori sau dacă valoarea 

activelor sînt mai mici de cît valoarea pasivelor în procesul de întocmire a bilanţului, persoana 

juridică poate fi declarată insolvabilă. 
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 În acest caz dizolvarea persoanei juridice are loc potrivit unei proceduri stabilită de Legea 

insolvabilităţii, nr. 632/2001. Nu toate persoanele juridice vor putea fi supuse procedurii 

insolvabiltăţii cum ar fi statul administraţiile teritoriale, alte persoane juridice de drept public. 

 Acţiunea de intentare a insolvabilităţii va putea fi făcută de însuşi debitorul sau creditorii 

persoanei juridice insolvabile. Aceasta va fi depusă la instanţa competentă care este Curtea de Apel 

Economică care este obligată ca în decurs de 3 zile printr-o încheiere să se proinunţe asupra cererii, 

în sensul admiterii sau respingerii ei. Dacă admite cererea instanţa poate lua mosuri de conservare a 

patrimoniului persoanei juridice insolvabile printre care şi cea a administrării fiduciare. 

 Intentarea procesului de insolvabilitatea produce o serie de efecte juridice: 

 --- creanţele neajunse la scadenţă se consideră scadente, 

 --- debitorul insolvabil pierde dreptul de a administra şi de a dispune de bunurile ce îi 

aparţin, 

 --- activitatea organelor de conducere a persoanei juridice se suspendă, 

 --- calcularea penalităţilor aferente datoriilor se suspendă, 

 --- calcularea dobânzilor la obligaţiile bîncii aflate în proces de insolvabilitate se întrerupe. 

 Persoanei juridice insolvabile poate să i se aplice procedura planului, acesta avînd drept 

scop restabilirea solvabilităţii ei, fie prin satisfacerea creanţelor după aplicarea unor măsuri de 

remediere financiară şi economică, fie printr-o modalitate specifică de valorificare a masei 

debitoare. Această procedură poate fi propusă de debitor sau administrator în termen de cel mult 120 

de zile de la data adoptării încheierii de admitere a cererii de insolvabilitate. Acest plan de redresare 

economică a persoanei juridice va trebui să fie votat de majoritatea simplă a creditorilor care deţin 

50% din valoarea creanţelor. Dacă planul este confirmat de instanţa de judecată ea va înceta 

procesul de insolvabilitate trecînd la realizarea planului. 

 Dacă procedura planului nu a fost solicitată sau ea a fost respinsă administratorul va prelua 

în administrare imediat bunurile persoanei juridice procedînd la conservarea şi valorificarea lor în 

vederea stingerii creanţelor creditorilor. 

 După valorificarea acestor bunuri, instanţa de judecată va înceta procesul de insolvabilitate, 

urmînd ca administratorul să prezinte organului de înregistrare actele necesare radierii din Registrul 

de stat a persoanei juridice insolvabile. 
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