Drept pentru administraţia publică.
Scop: cursul îşi propune să realizeze o introducere în studiul dreptului, în sensul de a-i
ajuta pe studenţi să-şi formeze o imagine de ansamblu cu privire la noţiunile specifice
dreptului, de a înţelege importanţa studierii acestuia, de a cunoaște clasificarea
ramurilor dreptului, precum şi însuşirea de către studenţi a terminologiei de specialitate
şi a instituţiilor specifice dreptului.
Obiective:


Ințelegerea de catre studenti a importanței studierii conceptelor specifice
domeniul dreptului pentru activitățile pe care le desfășoară funcționarii publici.



Înțelegerea de către studenți a conceptelor de bază cu care oprează științele
juridice.



Utilizarea corectă a noțiunilor, conceptelor si instutuțiilor jurdice, cu precădere a
noțiunilor pe care le necesită activitățile din domeniul funcției publice.



Facilitatea înțelegerii și aprofundării disciplinelor juridice pe care studenții le
vor studia pe parcursul anilor de studiu.



Însuşirea regulilor de aplicare a normelor juridice în timp, în spaţiu și cu privire
la persoane



Însuşirea regulilor de aplicare a normelor juridice în timp, în spaţiu și cu privire
la personae



Însuşirea noţiunilor de bază privitoare la norma juridică, raportul juridic,
răsspunderea juridical



Explicarea conceptelor fundamentale ale dreptului, a principiilor şi funcţiilor
dreptului



Explicarea şi înţelegerea procesului de tehnică legislativă, a relaţiei drept-stat



Analiza normelor juridice și a izvoarelor dreptului.



Analiza raportului juridic și a răspunderii juridice.



Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le aplica în practică.



Întelegerea principalelor concepte ale diferitelor discipline de drept.
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Ghid de studiu: Materialul trateaza urmatoarele aspecte principale:

1. Introducere în studiul dreptului: Sensurile sau acceptiunile termenului “drept”,
Metodologia studierii dreptului, sistemul dreptului si componentele acestuia.
2. Diferente si similitudini intre dreptul public si dreptul privat
3. Principiile dreptului.
4. Concepte fundamentale în teoria generală a dreptului: norma juridică,
caracteristicile generale ale normelor juridice, structura normei juridice,
elaborarea normelor juridice, etapele in tehnica legislativa, structura formală a
actelor normative.
5. Izvoarele dreptului
6. Raportul juridic. Raportul juridic administrativ, raportul juridic civil, raportul
juridic penal.
7. Raspunderea juridica.

Sectiunea I. Introducere în studiul dreptului
Sensurile sau acceptiunile termenului “drept”.
Termenul “drept” cunoaste sensuri variate în care poate fi înţeles şi utilizat, atât în
limbaj juridic, cât şi în limbajul specific altor ştiinţe.
Pentru inceput este necesar sa realizam distincţia dintre accepţiunea filozofică şi
accepţiunea juridică a termenului “drept”. În ceea ce priveste limbajul juridic de
specialitate termenul “drept” este utilizat uneori ca termen singular, de sine stătător, sau
asociat cu alţi termeni sau expresii exprimând astfel conţinuturi informaţionale diferite.
Datorită implicaţiilor dreptului asupra relaţiilor sociale si a complexităţii acestora,
răspunsul la întrebarea Ce este dreptul? poate comporta utilizarea mai multor perspective
sau puncte de vedere. Indiferent de varietatea răspunsurilor posibile, termenul drept poate
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fi inteles in două sensuri, acestea acoperind doua realitati distincte, acestea fiind sensul
flozofic si sensul juridic al termenului.1
Astfel, in sens filozofic, pornind de la conceptiile lui Aristotel, Platon si Tomas
d’Aquino, dreptul este indatorirea de a recunoaste sau a da fiecaruia ceea ce i se cuvine
si ceea ce ii apartine.
Incercand sa definim termenul de drept din perspectiva juridica, trebuie sa tinem
seama de dimensiunea obiectiva (dreptul obiectiv) si dimensiunea subiectiva (dreptul
subiectiv) a termenului. Prin drept obiectiv intelegem totalitatea normelor de conduita
impuse in cadrul vietii sociale, pentru a caror respectare poate fi utilizata forta de
constrangere a statului. Inteles astfel, dreptul obiectiv exprima faptul ca normele
juridice sunt independente de subiectele raporturilor juridice concrete. Prin drept
subiectiv se intelege prerogativa sau indrituirea subiectilor participanti in cadrul unui
raport juridic, (ca titular sau subiect concret in cadrul unui raport social determinat), cu
alte cuvinte - ceea ce acestia pot sa ceara sau sa pretinda de la ceilalti subiecti de drept.
Spre exemplu, sunt drepturi subiective drepturile civile (de proprietate, succesiune,
drepturile de creanţă etc), precum si drepturile constituţionale (dreptul la viaţă, la muncă,
învăţătură, la vot etc).
Drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv, adica din lege. In anumite
limbi exista termeni distincti pentru a utiliza cele doua sensuri ale notiunii de drept; in
limba engleza, spre exemplu, cuvantul law desemneaza dreptul obiectiv (legea sau
norma), iar cuvantul right se refera la dreptul subiectiv.
Pe langa acceptiunile precizate mai sus, termenul „drept” mai are si alte
accepţiuni, cele mai des utilizate fiind: drept pozitiv, drept material sau substanţial, drept
procesual sau procedural, stat de drept, ordine de drept, ramură a dreptului, sistem al
dreptului, ştiinţă a dreptului drept intern – drept internaţional, drept public, drept privat.
De asemenea, termenul „drept” a mai fost utilizat şi pentru a exprima activitatea de
aplicare a legilor cu înţelesul de a face dreptatea sau de a înfăptui dreptatea.
Pentru a face referire la totalitatea normelor de drept care sunt in vigoare la un
moment dat intr-o tara si se aplica in acest spatiu se foloseste expresia de drept pozitiv.

1

A se vedea – Gheorghe Bobos, Teoria generala a dreptului, Editura Dacia Cluj-Napoca, 1997, pag.5-6.
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Prin drept substanţial sau material se înţelege ansamblul acelor categorii de
norme juridice care au un conţinut normativ propriu-zis, adică „normează”, stabilesc
conduite, fapte, acţiuni ale subiecţilor într-un raport juridic.
Expresia "drept procesual" (sau procedural) exprimă categoria normelor juridice
care cuprind în conţinutul lor proceduri, modalităţi, mijloace prin care se aplică normele
dreptului substanţial sau material. De exemplu, Codul civil sau Codul penal cuprind
norme ale dreptului material sau substanţial, în timp e Codul de procedură civilă şi Codul
de procedură penală cuprind norme de drept procesual. În unele acte normative mai
ample (Legi, Ordonanţe guvernamentale, Hotărâri ale guvernului sau în Hotărâri ori
Decizii ale organelor locale) normele de drept material (substanţial) şi cele de drept
procesual sunt cuprinse în corpul aceluiaşi act normativ. În acest caz normele de drept
procesual (de procedură) sunt formulate de regulă în partea finală a acelui act normativ
sau sunt elaborate în acte separate ce poartă, în mod frecvent, denumirea de „instrucţiuni”
sau „acte de aplicare”.
Termenul „drept” este utilizat în mod frecvent şi în accepţiunea de „ştiinţă a
dreptului” sau de „ştiinţe juridice”. Prin ştiinţa dreptului se înţelege acea ramură a
ştiinţelor socio-umaniste care are ca obiect cercetarea, explicarea şi interpretarea
ansamblului de norme juridice precum şi ale activităţii legate de elaborare şi aplicarea
dreptului. Termenii “drept” şi, respectiv, “juridic” sunt în esenţă sinonimi. Totuşi, prin
drept (ca drept obiectiv) se înţelege ansamblul de norme juridice existente în societate,
prin termenul “juridic” se exprimă nu doar ansamblul de norme ale dreptului, ci,
deopotrivă, activităţile şi instituţiile legate de elaborarea, interpretarea şi aplicarea
dreptului. Aşadar, termenul “juridic” are o sferă mai largă de cuprindere decât termenul
“drept”.
Explicarea fenomenului „drept” a constituit din timpuri vechi o preocupare
legitimă atat a specialiştilor dar şi a individului, a cetăţeanului, deoarece dreptul are
interferente complexe cu activitatea si interesele omului în societate sau stat.
Primele explicatii referitoare la fenomenului „drept” au apărut încă în antichitate,
în operele şi scrierile unor filosofi, împăraţi sau jurişti ei epocii, mai cu seama din
antichitatea romana. Acestea au fost continuate apoi în cadrul operelor filosofice sau
juridice din Evul Mediu, in special în perioadele renascentistă, iluministă şi a revoluţiilor
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burgheze. In epoca modernă şi contemporană dreptul s-a conturat ca ramură distinctă a
ştiinţelor socioumaniste; pana la acest moment, „dreptul” era explicat din perspectiva
moralei, filosofiei, eticii, istoriei, sau politicii. Asa se explica multitudinea de înţelesuri,
acceptiuni sau definiţii pe care le cunoaste acesta notiune.
Analizand din perspectiva etimologica2, termenul sau cuvântul „drept” îşi are
originile în cuvântul latinesc „directum”– „directus” al cărui sens originar, exprima însă
ideea de „linie dreaptă” sau de ceva „direct”. Evoluand, cuvântul „drept” a început a
exprima ideea de „conducere” sau „cârmuire dreaptă” a oamenilor, pentru a dirija
conduita acestora sau faptele lor, potrivit normelor sau legilor. Tot din limba latina vine şi
cuvântul Lex care inseamna lege sau normă de drept.

Metodologia studierii dreptului
Teoria generala a dreptului fiind cea mai generala dintre ramurile stiintei juridice
are si un rol metodologic. Astfel, sunt utilizate diverse metode concrete de cercetare,
acestea insemnand procedee, mijloace si tehnici de investigare a problematicii si
fenomenului juridic, fara a caror utilizare nu poate fi conceputa cercetarea acestui
fenomen. Principalele metode concrete sunt:
1. Metoda istorică. Utilizarea acestei metode de cercetare presupune analiza
cunoaşterea fenomenului juridic pe baza evoluţiei sale istorice, studiind in acelasi timp si
modul in care s-au format diversele categorii cu care stiinta juridica opereaza in present
(de exemplu, forma dreptului, functiile dreptului).
Originea si aparitia statului si dreptului nu pot fi studiate fara se se porneasca de
la punctele de vedere afirmate in istorie. Uneori, pe baza unor date istorice se realizeaza
reconstitutirea fizionomiei unor institutii ale dreptului, analiza ce permite o analiza
retrospective cu largi implicatii in intelegerea pozitiei respectivelor institutii in dreptul
actual3.
2. Metoda generalizării şi abstractizării. Generalizarea este o consecinta a
abstractizarii. Generalizarea opereaza înlăturand anumite elemente particulare ale unui

2
3

A se vedea Veronica Rebreanu Teoria generala a dreptului
Nicolae Popa – Teoria generala a Dreptului, Bucuresti, 1996, pag. 35
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concept, astfel, creandu-se posibilitatea extensiunii acelui concept. Particularizarea
presupune adaugarea de elemente care au ca rol sau rezultat determinarea conceptului 4.
3. Metoda logică. Utilizarea acestei metode are ca si rol reflectarea şi formularea
datelor şi concluziilor despre aspectele supuse cercetării pe baza legilor raţionamentului
corect. Logica este aplicata unei sfere largi de probleme juridice, cum ar fi definitiile
legale, sistematizarea normelor juridice, interpretarea normelor juridice.
4 Metoda comparaţiei. Comparatia este procesul de cunoaştere care se bazează pe
studiul comparat al diverselor sisteme sau subsisteme de drept, prin care se urmareste
constatarea sau sublinierea elementelor de asemenare sau deosebire dintre doua fenomene
sau concepte cercetate.
Actualmente, cercetatorii considera ca dreptul comparat indeplineste urmatoarele
functii: functia de cunoastere a dreptului national, functia normativa, functia stiintifica si
functia de a contribui la unificarea legislatiilor5.
5. Metoda sociologică vizeaza studiul fenomenului juridic utilizând metodologiile
şi tehnicile cercetării sociologice. Sociologia juridica poate fi definita cadisciplina care
face legatura dintre stiinta generala a societatii (sociologia) si stiinta dreptului, ca stiinta
sociala particulara. Rolul cercetarii sociologice juridice este considerat in prezent
fundamentul modernismului sistemelor de drept. O mare parte a masurilor legislative care
sunt adoptate in sistemele democratice sunt fundamentate prin intermediul studiilor si
cercetarilor sociologice, spre exemplu, legislatia din domeniul protectiei copilului,
combaterea coruptiei, prevenirea violentei in cadrul familiei.
6. Metoda prospectivă. Metodele prospective se utilizeaza fundamentarea
adaptarii unor noi acte normative si cuprind si interpretarile pe care le dau organele care
vor aplica respectivele acte normative; prin intermediul acestor motode se urmareste, pe
de o parte cresterea rolului functiei de previziune, iar pe de alta parte cresterea rolului
functiei explicative.
7. Metode de analiză cantitative. Cercetarea juridica apeleaza in ultima perioada
de timp, tot mai des la metodele cantitativecumar fi calcul matematic, statistică, evidenţa
contabilă, prelucrarea şi sintetizarea computerizată a datelor).

4
5

A se vedea G. Bobos, op. cit. pag. 17.
Victor Dan Zlatescu – Drept privat comparat, Editura Oscar Print, Bucuresti, 1997, pag. 43.
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8. Metode experimentale. Experimentul poate fi facut in laborator sau pe teren. In
domeniul stiintelor juridice se utilizeaza atat experimentul de laborator, spre exemplu in
domeniul criminalisticii, cat si experimentul de teren, spre exemplu, in domeniul
reglementarii juridice.

Sistemul dreptului. Componente.
Normele juridice reprezinta o anumita unitate in ansamblul lor, avand legatura
unele cu altele si grupate intr-un sistem. Unitatea normelor de drept si concordanta
internan a acestora sunt determinate de structura economica si sociala a societatii
respectiva. Norma juridică, ca elementul structural fundamental al oricărui sistem de
drept, este regula de conduită cu caracter obligatoriu, instituită sau recunoscută de
puterea publică, a cărei respectare este asigurată, la nevoie, prin forţa coercitivă a
statului.
Nici o norma nu-si poate gasi aplicabilitatea daca este rupta de ansamblul
celorlalte norme. In cadrul acestui ansamblu sau unitati a dreptului, normele se ordoneaza
potrivit unor anume criterii, in doua categorii distincte, si anume in institutii de drept si
ramuri de drept.
Instituţia juridică cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza o
anumita categorie de raporturi sociale, astfel, luand nastere o categorie distincta de
raporturi juridice, de exemplu, institutia dreptului de proprietate este alcatuita sau formata
de normele juridice care reglementeaza proprietatea. Anumite institutii de drept,
caracterizate printr-o anume complexitate, isi pot imparti normele in mai multe subgrupe,
care astfel alcatuiesc la randul lor o institutie juridica; aceste institutii mai restranse, nu
trebuie confundate cu elementele componente ale institutiei de drept, intrucat nu
reprezinta un tip aparte de relatii sociale.
Ramura de drept este o grupare mai larga de norme si institutii juridice care sunt
legate intre ele prin obiectul lor comun, anumite principii comune, luand nastere astfel, o
entitate structurală distinctă6.

6

G. Bobos, op. cit. pag. 178.
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Literatura de specialitate subliniaza ca principalul criteriu de grupare a normelor
juridice este caracterul relatiilor sociale pe care ramura de drept le reglementeaza.
Delimitarea unei ramuri de drept de altele este un demers complex care nu se
poate realiza prin utilizarea unui singur criteriu. De aceea, pe langa criteriul precizat,
literatura de speacialitate mai aminteste si de metoda pe care statul o alege pentru a
reglementa diferite categorii sociale, astfel incat, anumite ramuri care au un obiect
comun, sa se delimiteze in ramuri de drept distincte. Cu toate acestea, delimitarea
ramurilor de drept are un caracter relativ, fiind greu de precizat care este gradul de
diferentiere dintre categoriile de relatii sociale care sa creeze posibilitatea reglementarii
prin norme distincte.
Stiinţele juridice se clasifica in stiinte cu caracter teoretic (spre exemplu, Filozofia
dreptului), cu caracter istoric (spre exemplu, Istoria dreptului romanesc) si de specialitate
sau de ramura (spre exemplu, dreptul administrativ, dreptul civil, dreptul familiei, dreptul
penal).

Diferente si similitudini intre dreptul public si dreptul privat.
Este cea mai importantă şi cea mai veche clasificare a dreptului, realizata după
criteriul utilităţii şi al interesului ocrotit, public (“jus publicum”) sau privat (“jus
privatum”).
Referindu-ne la sfera dreptului public pot fi identificate urmatoarele caracteristici:
-

normele juridice, instituţiile şi ramurile dreptului care fac parte din dreptul public
au ca obiect reglementarea raporturilor dintre guvernanţi si persoanele fizice sau
juridice private; cel puţin unul dintre subiectele raportului juridic este organ al
autorităţii de stat;

-

părţile raportului juridic de drept privat nu poate deroga de la normele dreptului
public mod unilateral sau prin convenţie între ele, deoarece normele de drept
public sunt imperative;

-

subiectele sau părţile raporturilor de drept public se afla in pozitie de subordonare,
adica de inegalitate juridică, autoritatea publica fiind supraordonata particularilor,
pozitie care ii da posibilitatea si ii creeaza capacitatea de a impune persoanei
civile, private sau organului ori agentului public subordonat o anume conduita.
8

Altfel spus, în sfera dreptului public raporturile se desfăşoară pe verticală, în timp
ce în sfera dreptului privat avem imaginea desfăşurării lor pe orizontală, că
raporturile dintre subiectele nesubordonate, care se găsesc pe poziţie de egalitate
juridică, chiar dacă una din părţi este organ sau agent al statului, dar care, în acel
raport, nu acţionează în calitate de “autoritate”, ci de titular al unor drepturi şi
obligaţii subiective; normele dreptului public urmaresc sau au ca scop asigurea
interesului general public, in timp ce normele dreptului privat asigură realizarea
intereselelor proprii ale particularilor, adica realizarea drepturilor şi obligaţiilor
subiective ale acestora; prin normele dreptului public sunt reglementate acele
raporturi sociale în care există – de regulă – o singură şi unilaterală manifestare de
voinţă, aceea a autorităţii, pe când, prin normele dreptului privat sunt
reglementate raporturile care au la bază acordul de voinţă al părţilor; normele
dreptului public au un grad de generalitate mai largă, reglementând conduita
tuturor cetăţenilor sau străinilor aflaţi în spaţiul de suveranitate al statului, pe când
normele dreptului privat au o sferă de aplicabilitate mai restrânsă, vizând, de
regulă, anumite categorii de persoane, titulare ale unor drepturi şi obligaţii
subiective determinate.
-

in sfera dreptului public intră ramuri de drept cum sunt: dreptul constituţional,
dreptul financiar, dreptul administrativ, dreptul penal, dreptul internaţional public
etc.

In comparatie cu dreptul public, dreptul privat are ca si caracteristici, urmatoarele:
-

cuprinde ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile care se
stabilesc între persoane fizice şi/sau juridice, luate ca particulari, ca titulari de
drepturi şi obligaţii subiective.

-

raporturile de drept privat izvorăsc din voinţa părţilor sau subiectelor, care se află
pe poziţie de egalitate juridică.

-

in sfera dreptului privat intră ramuri ale dreptului cum sunt: dreptul civil, dreptul
comercial, dreptul familiei, dreptul muncii, dreptul procesual civil, dreptul
.internaţional privat etc.
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Principiile dreptului.
Principiile dreptului sunt acele idei generale, cu caracter călăuzitor sau director,
care orientează elaborarea şi aplicarea normelor juridice într-o ramură de drept sau
nivelul întregului sistem de drept dintr-o ţară sau chiar pe plan internaţional.7 Astfel,
acestea reprezinta sinteza cunoştinţelor şi experienţelor umane decantate într-un domeniu
pe care se întemeiază existenţa şi evoluţia acestora.8
Principiile generale ale dreptului sunt, pe de o parte, rezultatul experienţei
societăţii şi, pe de altă parte, reflectă cerinţele obiective ale evoluţiei societăţii.9
Numai în măsura în care sunt astfel recunoscute, respectarea lor poate asigura
sistemului juridic în care sunt formulate unitate, echilibru, coerenţă şi, totodată, şi
“primenirea sa permanentă”.10
Principiile dreptului prezintă grade diferite de generalitate, în funcţie de sfera de
cuprindere a domeniului de referinţă. Cea mai accesibilă delimitare a principiilor, din
acest punct de vedere, este în principii generale, reflectări abstracte care sintetizează
sfere aplicabile unor întregi ramuri ale ştiinţei sau domenii mai largi aflate în atenţie, şi
principii concrete, care se referă la părţi relativ distincte ale unor domenii guvernate de
principiile generale.
Principiile generale dau măsura sistemului de drept, lor subordonându-se întreaga
tehnică juridică, cu activităţile de normare, interpretare şi realizare a dreptului. Principiile
concrete decurg din principiile generale şi constituie suportul de materializare a
acestora.11
O altă delimitare a principiilor dreptului constă în: principii ale sistemului
dreptului intern şi principii ale sistemelor de drept internaţional. În planul dreptului

7

Romul Petru VONICA, Introducere generală în drept, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2000, p. 42 şi
urm.; Radu I. MOTICA, Gheorghe MIHAI, Teoria generală a dreptului, Editura ALL Beck, Bucureşti,
2001, p. 57 şi urm.
8
2 Andrei SIDA, Introducere în teoria generală a dreptului, “Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2002,
p. 62 şi urm.
9
3 Nicolae POPA, Teoria generală a dreptului, Editura AllBeck, Bucureşti, 2002, p. 106.
10
Ibidem.
11
Andrei SIDA, op.cit., p. 62 şi urm
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internaţional, o categorie aparte o constituie principiile generale şi concrete ale dreptului
conturate la nivelul Uniunii Europene.12
Principiile dreptului pot îmbrăca diverse forme, cum sunt:
- in cadrul unor texte normative, deci fiind expresă afirmate;
- exprimate in doctrina, fiind interpretate reglementări juridice;
- prin sintetizarea anumitor valori consacrate in societate.
De aici derivă şi forţa de obligativitate juridică a acestora: imperativitatea
principiilor se desprinde fie direct din “litera” normei, când sunt expres formulate într-un
act normativ, fie indirect din “spiritul” actelor normative, prin analizarea raţiunii,
scopului ori finalităţii normelor de drept.13
Chiar dacă sunt formulate şi precizate la modul diferit în legislaţia naţională,
regională sau internaţională, prin însăşi existenţa lor, cu caracter pe zi ce trece mai
imperativ, se recunoaşte considerarea mediului ca făcând parte din patrimoniul comun al
umanităţii.14
Intelesul noţiunii de “principiu” se delimiteaza de înţelesul altor noţiuni
asemănătoare, cum ar fi noţiunile de “concept”, “axiomă”, “postulat”, “normă generală”.
Categorii de principii ale dreptului pot fi clasificate in:
- principii generale sau fundamentale
- principii comune mai multor ramuri de drept
- principii de ramură ale dreptului.

Sectiunea II. Concepte fundamentale în Teoria generală a dreptului

II.1 Norma juridică
II.1.1. Noţiunea de “normă socială” si caracteristicile normelor sociale
12

Pentru dezvoltări privind aspectele teoretice ale principiilor dreptului, a se vedea Andrei SIDA, op.cit., p.
62-69.
13
Ibidem.
14
Mircea DUŢU, Dreptul mediului, Tratat, vol. I, Editura Economică, Bucureşti, 1998, p. 84.
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In general, orice activitate sociala se desfasoara pe baza unor reguli. Existenta si
utilizarea regulilor se impune datorita necesitatii acestora, necesitatea decurgand din
faptul ca la realizarea unei activitati participa mai multe categorii de persoane, acestea
deosebindu-se prin varsta, sex, profesie, roluri sociale diferite. De asemenea, in decursul
timpului si o data cu dezvoltarea societatii, s-au acumulat anumite experiente, astfel ca, sau cristalizat si au fost formulate reguli care sa contribuie la desfasurarea diferitelor
procese sau activiati sociale.
In demersul de a defini notiunea de norma, trebuie sa tinem cont de doua
elemente esentiale, cele doua elemente fiind de fapt doua caracteristici generale ale
normelor sociale. In primul rand, trebuie sa se tina seama de faptul ca norma prefigureaza
un comportament viitor al indivizilor, avand astfel un caracter prospectiv, iar in al doilea
rand trebuie sa retinem faptul ca au la baza un anumit scop, avand astfel un caracter
teleologic.
Astfel, normele sunt reguli care stabilesc modalitatea in care trebuie sa actioneze
membrii societatii, in conditii determinate, pentru ca actiunea realizata sa produca
rezultate si sa fie apreciata pozitiv15.
II. 1.2. Clasificări ale normelor sociale
Normele sociale sunt foarte diferite si variate16. In cadrul acestora putem distinge:
norme morale, norme juridice, comportamentale, religioase, politice etc
Varietatea normelor consta in multitudinea domeniilor de actiune, precum si
multitudinea raporturilor dintre oameni sau dintre oameni si natura.
Principalele domenii in care actioneaza normele sunt:
1.

domeniul actional; spre exemplu: norme tehnice, productive, de
protectie a mediului, economice, de conducere, administrative.

2.

domeniul comportamental; acestea privesc raporturile dintre individ sau
grupuri si colectivitate, spre exemplu: normele morale, juridice,
politice, de conduita civica;

15
16

A se vedea, G. Bobos, op. cit., pag. 189.
A se vedea G. Bobos, op. cit pag 190-191.
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3.

domeniul organizational; acestea privesc mecanisme de functionare a
structurilor organizationale, structuri avand caracter politic, de cult,
militare, juridice, de cultura, de invatamant, sanitare etc.

II.1.3. Definirea noţiunii de normă juridică si caracteristicile generale ale
normelor juridice.
Deoarece se adreseaza conduitei umane, normele juridice sunt parte integrantă a
normelor sociale.
Normele juridice reprezinta reguli de conduita ce sunt instituite sau sanctionate de
de stat, a caror aplicabilitate este asigurata prin constiinta juridical, iar la nevoie prin forta
coercitiva a statului17. Astfel, normele juridice nu sunt simple recomandari sau indicatii,
fiind comportamente impuse de stat cu caracter obligatorii, iar in cazul nerespectarii lor
intervine aplicarea constrangerii
Normele juridice pot fi caracterizate astfel:
· Au caracter general şi impersonal. Caracterul general semnifica faptul ca se
aplica unui numar nedeterminat de situatii, prescriind o conduita tipica generica. Norma
judirica se aplica atata timp cat este in vigoare, in mod nelimitat, daca vor fi intrunite
conditiile prevazute in dispozitia sa. In raport cu norma juridica (cu caracter tipic si
generic) statul apreciaza conduite determinate in situatii concrete si, dupa caz, aplica
diferitele tipuri de raspundere juridica, daca se constata abaterea sau nerespectarea
normei juridice. Normei juridice ii este imprimat acest caracter general prin faptul ca este
formulata intr-un mod. Prin caracterul impersonal al normelor juridice intelegem faptul
ca acestea nu se adreseaza unor persoane determinate, prescriind un comportament sau o
conduita de principiu, impusa tuturor. Unele norme sunt adresate tuturor cetatenilor unui
stat, altele se adreseaza doar anumitor categorii (spre exemplu functionarilor,
pensionarilor, tinerilor), altele adresandu-se numai unor categorii de institutii, organizatii
sau organe ale statului. Si in aceste situatii caracterul impersonal al acestor norme se
pastreaza, chiar si atunci cand norma juridica se refera la un organ unipersonal (cum ar fi

17

Ghoerghe Bobos, Corina Buzdugan, Veronica Rebreanu, Teoria generala a statului si dreptului,
Argonaut, Cluj-Napoca, 2008, pag. 334.
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functia de secretar de stat, ministru, director), deoarece nu se refera la persoana fizica ce
ocupa respective functie, ci se refera la functie, in mod abstract.
· Au un caracter volitiv. Caracterul volitiv al normelor juridice consta in faptul ca
acestea depind de vointa omului deoarece sunt generate de catre vointa omului si sunt
influentate de catre acesta, fiindu-le imprimate diferite particularitati, termene sau
corelatii cu alte norme.
· Normele juridice determina apariţia sau nasterea unor efecte sau consecinte
juridice si a unor noi relaţii sau raporturi sociale. Exista insa situatii in care efectele
juridice se produc independent de vointa omului (spre exemplu calamitatile, nasterea,
moartea, curgerea timpului)
· Normele juridice se adresează doar persoanelor care dispun de discernământ,
deoarece conduita umana este generata de vointa omului, ori daca persoana nu poate
aprecia importanta consecintelor pe care le produce conduita sa, din pricina varstei sau a
faptului ca este afectata de o boala mintala, atunci aceasta persoana nu va raspunde
pentru fapta savarsita.
· Normele juridice au un caracter obligatoriu ceea ce semnifica faptul ca in cazul
nerespectarii lor poate interveni aplicarea raspunderii juridice.
· Normele juridice beneficiaza de aplicabilitate imediată, adica produc efecte între
momentul intrării lor în vigoare şi cel al ieşirii lor din vigoare.

II.1.4. Structura (elementele) normei juridice18

Elementele normei juridice sunt: ipoteza, dispozitia si sanctiunea. Norma juridica
reprezinta o constructie abstracta compusa din cele trei elemente; acestea nu intotdeauna
se regasesc in acelasi loc, respectiv in acelasi articol al actului normativ, capitol sau act
normativ. In aceste situatii, atunci cand se pune problema solutonarii unui caz concret,
sarcina identificarii elementelor componente ale normei in acelasi izvor sau in alte
izvoare de drept revine organului aplica norma respective.

18

A se vedea Ghoerghe Bobos, Corina Buzdugan, Veronica Rebreanu, op. cit pag. 337-447.
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1. Ipoteza normei juridice este acea partea a normei juridice in care sunt formulate
condiţiile, împrejurările, situaţiile, categoria de subiecte, starea subiectivă a subiectelor,
locul, timpul, modalitatea etc. în care se desfăşoară conduita, fapta, acţiunea, inacţiunea,
dreptul,

obligaţia

etc.

reglementate

prin

norma

respectivă.

Aceste

elemente

circumstanţiază fapta, putand constitui circumstanţe atenuante sau agravante, după caz.
Daca ipoteza este prezenta in formularea normei juridice fiind expres formulată
precizată de legiuitor suntem in prezenta unei ipoteze determinate.
Daca ipoteza lipseste din din conţinutul unui text-articol de lege, avem o ipoteza
subinteleasa.
2. Dispoziţia normei juridice este elementul din structura normei juridice care nu
poate lipsi din conţinutul unui text-articol de lege, fiind cea mai importanta parte a
normei juridice. Importanta dispozitiei normei juridice consta in faptul ca acesta prevede
conduita care trebuie urmata in cazul ipotezei formulate. Altfel spus, in cadrul dispozitiei
sunt formulate conduita, actiunea sau inactiunea, drepturile si obligatiile subiectelor
vizate in mod generic de norma juridica respectiva şi care trebuiesc respectate de cei
cărora li se adresează.
Dispozitia poate cuprinde o conduita obligatorie, spre exemplu se impune obligatia
proprietarului unui imobil de a plati impozitul pana la un anumit termen, oblige instanta
sa dispuna citarea partilor la primirea actiunii. De asemenea, dispozitia poate sa
formuleze obligatia pentru un subiect de a se abtine de la o anume conduita, spre
exemplu, obligatia de a nu conduce autoturismul fara permis sau in stare de ebietate. Este
de asemenea posibil ca dispozitia sa formuleze anumite permisiuni sau sa recomande o
seie de actiuni, spre exmplu prefectul poate solicita autoritatilor locale emitente ale
actului administrativ, inainte de atacarea in contencios administrativ a actului respectiv,
sa reanalizeze respectivul act.
Astfel, dispoziţia normei juridice se poate clasifica astfel:
1. In funcţie de tipul conduitei prescrise putem identifica:
- dispoziţii onerative sunte acelea care prevad obligatia de a realiza o anumită conduită
sau actiune;
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- dispoziţii prohibitive sunt acelea care interzic o anumită conduită; caracterul onerativ
sau prohibitive al dispozitiilor este dedus din utilizarea unor expresii; spre exemplu
pentru a indica caracterul onerativ se folosesc expresii ca: “in mod obligatoriu”, “este
obligat sa…”, “trebuie”, iar pentru a sublinia caracterul prohibitive sunt utilizate expresii
cum ar fi “se interzice”, “este oprit”, sau interdictia rezulta prin insasi instituirea unei
pedepse in cazul savarsirii unei anume fapte (este in special cazul dispozitiilor de drept
penal).
- dispoziţii permisive sunt acelea care permit o anumită conduită, din mai multe variante
oferite de legiuitor, la alegerea celor cărora li se adresează
- dispoziţii supletive sunt o variantă a dispoziţiilor permisive – lasă la latidutinea celor
cărora li se adresează să aleagă conduita, dar în situatia in care subiectii nu se hotărăsc,
intervine organul de stat competent în acest sens, suplinind astfel vointa acestora.
- dispoziţii de recomandare sunt acele dispozitii prin care se recomandă o anumită
conduită, iar în cazul in care nu se da curs recomandarii nu se aplica sancţiuni.
- dispoziţii de stimulare prin care se prevede acordarea anumitor recompense celor care
îndeplinesc exemplar anumite sarcini etc., fiind specifice dreptului muncii.
2. In funcţie de gradul lor de generalitate dispozitiile sunt:
- generale. Dispozitiile generale au o arie large de aplicabilitate guvernand o anumita
ramura a dreptului. De exemplu, reglementarile referitoare la petitii, in materie de
raspuns adresarii realizate de cetateni.
- speciale. Dispozitiile speciale se refera numai la o categorie distincta de relatii ale
ramurii respective de drept. O anumita dispozitie poate fi apreciata ca speciala in raport
cu alta dispozite care are o aplibabilitate mai larga, dar in acelasi timp poate fi apreciata
ca generala, fata de o alta dispozitie care are o arie mai redusa de aplicabilitate. Fiind
derogatorie de la norma generală, rezultă că norma specială se aplică ori de câte ori ne
găsim în faţa unui caz ce intră sub incidenţa prevederilor sale, deci norma specială se
aplică prioritar faţă de norma generală, chiar şi atunci când norma specială este mai veche
decât norma generală.
- de excepţie sau derogatorii. Acest tip de dispozitii sunt completari ale unor dispozitii
generale sau speciale. Prin instituirea unei dispozitii derogatorii se urmareste asigurarea
unei aparari mai eficiente pentru anumite categorii de valori. De exemplu, regula este ca
16

un contract trebuie respectat de catre ambele parti, exceptie facand situatia in care acesta
este afectat de o cauza de nulitate (absoluta sau relativa)
3. Sancţiunea este elementul structurii normei juridice prin intermediul careia
este formulează consecinţa încălcării sau nerespectării dispoziţiei acelei norme în ipoteza
sau ipotezele date. Este de asemenea măsura de constrângere prevăzută de norma
respectivă, care urmează să fie aplicată de organul de stat competent celui sau celor care
au încălcat dispoziţia, astfel fiind materializata răspunderea juridică a celui care nu a
respectat acea norma.
Aplicarea sanctiunii se realizeaza de catre organe cu competente in acest sens.
Sancţiunile se clasifica după mai multe criterii, dintre care cele mai întâlnite sunt
ramura de drept careia ii apartin si gradul de generalitate.
a) dupa ramura de drept in care se aplica, sancţiunile se pot clasifica astfel:


sancţiuni penale care se aplică pentru săvârşirea faptelor care constituie
infracţiuni



sancţiuni civile care, de regulă, constau în despăgubirile care trebuiesc plătite de
autorul producerii unor daune în patrimoniul altor persoane; nulităţile sunt o altă
categorie de sancţiuni civile prin care se anulează actele încheiate fără respectarea
unor condiţii de fond sau de formă;



sancţiuni contraventionale care se aplică pentru săvârşirea de contravenţii



sancţiuni disciplinare care se aplică pentru nerespectarea obligaţiilor de serviciu;
sunt specifice dreptului administrative si dreptului muncii.

b) dupa gradui de generalitate clasifică sancţiunile în:


sancţiuni absolut determinate (precizate în mod expres de legiuitor, fără ca
organul de aplicare a sancţiunii să le poată modifica); de exemplu sanctiunile
disciplinare si contraventionale;



sancţiuni relativ determinate (prevăzute în lege între un cuantum minim şi unul
maxim, urmând ca organul de aplicare a sancţiunii să stabiliească cuantumul exact
între aceste limite); de exemplu, pedepdsele penale



sancţiuni alternative (legiuitorul prevede pentru săvârşirea unui fapte mai multe
sancţiuni, dintre care, în funcţie de circumstanţele atenuante sau agravante,
17

organul de aplicare a sancţiunii va aplica una dintre acestea), de exemplu,
inchisoare de la …pana la … sau amenda.


sancţiuni cumulative (legiuitorul prevede, pentru săvârşirea unei fapte, mai multe
sancţiuni, toate acestea trebuind aplicate de către organul de aplicare a sancţiunii.
De exemplu, inchisoarea si degradarea militara sau inchisoare si interzicerea de a
ocupa o functie.

II. I.5. Elaborarea normelor juridice. Tehnica juridică normativă

In dreptul contemporan modern si, implicit in dreptul romanesc, actul normative
este principalul izvor de drept. Existenta actului normative in sistemul izvoarelor formale
ale dreptului este rezultatul activitatii desfasurate de organe specializate, abilitate de
Constitutie si legile cu cumpetenta normative, sa elaboreze sau sa construiasca norme
juridice cu character obligatoriu. Aceste organe poarta denumirea de organe legiuitoare
sau legislative, diind investite cu competeta de a reglementa relatiile sociale cele mai
importante din societate, organizand astfel ordinea juridica a statului, prin normele
juridice pe care le elaboreaza.
Activitatea organelor legislative este organizatata si se desfasoara in conformitate
cu anumite reguli de tehnica juridica, fiind o activitate deosebit de complexa. In acest
demers, un rol important il are cunoasterea stiintifica sau altfel spus teoria juridical, pe
langa procedeele tehnice si modalitatile practice de constructie normative.
Noţiunea de “elaborare” a normei juridice.
Activitatea de modelare a continutului regululor de drept sau de exprimare a
acestora intr-o forma specifica este denumita in litatratura noastra de specialitate prin
intermediul a doi termeni, si anume tehinica juridica si tehnica legislativa. Unii autori
apreciaza ca acesti doi termeni sunt sinonimi, nefacand nici o distictie intre cei doi
termeni, alti autori, in schimb, apreciaza ca cei doi termeni au un continut distinct.19

19

A se vedea Traian Ionascu, Eugen Barasch, Despre relative independenta a unor aspecte ale formei in
drept. Problema constantelor dreptului, in “Studii si cerecetari juridice”, nr. 2/1964
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Astfel, tehnica juridica cuprinde totalitatea conceptelor si a procedeelor logice
aplicate in drept, care faciliteaza introducearea in normele de drept a cerintelor vietii
materiale, caracteristice ale unui stat si unei perioade istorice anume.
Tehnica legislativ este o parte constitutive a tehnicii juridice si reprezinta
metodele si procedeele utilizate de organelele competente ale statului in procesul de
elaborare, de construire a normei juridice si actelor normative.
Principii în tehnica de elaborare a normei juridice.
1. Principilul fundamentarii ştiinţifice activitatii de elaborare a normelor juridice.
Activitatea de legiferare reclama cunoasterea aprofundata a realitatii sociale si a celei
juridice, care poate fi realizata prin investigatii si cercetari ample de natura aconomica,
sociologica, criminologica, de psihologie sociala. Aceste investigatii sunt necesare pentru
ca organele legislative sa poate realiza legaturile si corelatiile necesare cu domenii
adiacente sau cu problematica de fond. Din pacate exista destul de multe situatii in care
acest principiu al fundamentarii stiintifice nu este respectat, iar in consecinta actele
normative elaborate au fost apoi rapid modificate sau abrogate, deoarece acestea nu au
tinut seama de trebuintele sociale reale. Fundamentarea stiintifica a unui proiect
legislativ ar trebui sa cuprinda urmatoarele etape: descrierea detaliata a stituatiilor de
fapt, analiza motivatiilor care impun reglementarea domeniului respectiv, anticparea sau
determinarea posibilelor efecte ale viitoarelor reglementari, evaluarea costului social
adoptarii si punerii in practica a viitoarei reglementari, stabilirea oportunitatii adoptarii
actului normativ20.
2. Principiul respectarii unităţii de sistem a dreptului si suprematia legii se refera
la faptul ca trebuie avuta in vedere cerinta ca noul act sa fie integrat organic in sistemul
normelor de drept, pentru a-si atinge finalitatea si pentru a avea eficienta. In acest sens
trebuie respectate urmatoarele reguli: proiectul actului normativ trebuie sa se coreleze cu
prevederile actelor normative de nivel superior sau de acelasi nivel; daca actul normative
este elaborat pe baza unui act de nivel superior, actul nu poate depasi limitele
competentei statuate prin acel act neputand contraveni dispoziilor acestuia; proiectul

20

C. Voicu, op. cit, pag. 197
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trebuie corelat cu reglementari comunitare si cu reglementari internationale la care
Romania este parte.21
3. Principiul accesibilitatii si economiei de mijloace in elaborarea actelor
normative se refera, in esenta la efortul de a asigura receptarea usoara a respectivului act
normative de catre cei carora li se adreseaza, sau altfel spus, in procesul de redactare a
actului normativ trebuie sa se tina seama de necesitatea intelegerii cu usurinta a textului
acestuia de catre destinatari.22
4. Principiul asigurarii unui raport intre dinamica si statica dreptului. In continutul
raporturilor sociale se produc multiple mutatii cu o frecventa evidenta, dreptul capata o
dimensiune dinamica, normele avand misiunea de a pune in ordine aceasta plaja de
manifestare a raporturilor juridice si trebuind sa reglementeze domenii noi. Pe de alta
parte, dreptul are o dimensiune statica reprezentata de traditie si de ansamblul normelor si
institutiilor juridice reglementate in perioade anterioare. Astfel, intre cele cele doua
dimensiuni trebuie realizat si mentinut un echilibru stabil. O dinamica prea mare a
modificarilor sau abrogarilor poate avea ca si consecinta lispsa de interes a destinatarilor,
iar stabilitatea sau inflexibilitatea prea mare a normelor poate constitui un obstacol major
in procesul de dezvoltare a societatii.

Etape în tehnica de elaborare a normei juridice:
Procesul de elaborare a actelor normative parcurge urmatoarele etape:
1. Iniţierea actelor normative. Proiectul de lege se elaboreaza ca urmarea
exercitarii dreptului de initiative legislative, in conformitate cu Constitutia, celelalte
categorii de acte normative fiind elaborate de autoritati publice competente sa le initieze,
potrivit Constititiei. In cadrul acestei faze este inclusa si procedura de consultare si
procedura de avizare.
2. Dezbaterea proiectelor. Aceasta etapa se realizeaza in diverse modalitati
prevazute de Constitutie, Regulamentele Camerelor Parlamanentului, hotatrari de govern
sau legi, in functie de tipul de act normativ care se elaboreaza.

21
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A se vedea, Gh. Bobos, C. Buzdugan, V. Rebreanu, op. cit. pag.308-311
Idem, pag. 311.
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3. Adoptarea actelor normative se realizeaza de asemenea, in mod diferit, dupa
cum este supus adopatarii un tip de act sau altul.
4. Asigurarea publicităţii. Pentru a intra in vigoare, legile, hotararile guvernului,
ordonantele (simple si cele de urgenta), deciziile primului-ministru, actele normative ale
autoritatilor centrale autonome, ordinele si instructiunile emise de conducatori ai
autoritatilor centralade specialitate se publica in Monitorul Oficial, partea I.
Printre actele normative referitoare la normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea acctelor normative se numără:
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative; Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 139 din 31 martie 2000.
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2003 pentru modificareas art. 31 alin. (5) din
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative; Publicată în M.Of. nr. 114 din 24 februarie 2003
- Legea nr. 189/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Publicată în M.Of. nr.
463 din 24 mai 2004.
- Hotărârea Guvernului nr. 555/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile pentru supunerea proiectelor de acte normative spre adoptare Guvernului;
Publicată în M.Of. nr. 334 din 22 iunie 2001.
Structura formală a actelor normative este alcatuita din urmatoarele părţi
constitutive:
1.Titlul este elementul prin care se identifica, insotit de un numar. Acesta trebuie
sa fie scurt si sugestiv. Spre exemplu, Legea administratiei publice locale, nr 215 din
2001.
2. Formula introductiva este modalitatea de indicare a temeiului constitutional
sau legal al respectivei regelentari. De realizeaza printr-o propozitie care contine
denumirea autoritatii emitente si precizarea hatararii de a emite sau de a adopta
respectivul act normative. Spre exemplu, pentru adoptarea actelor guvernului este
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utilizata formularea: ”In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei republicata, Guvernul
Romaniei adopta prezenta hotarare”
3. Preambulul actului normativ are ca scop punerea in tema in legatura cu
motivatia social politica a elaborarii acestuia. Necesitatea includerii preambulului se
apreciaza dupa caz, in schimb, in cazul ordonantelor de urgenta includerea sa este
obligatorie.
4. Dispoziţiile sau principiile generale sunt acele prevederi prin care se
determina obiectul, scopul, sfera relatiilor care sunt reglementate, definirea unor
concepte.
5. Dispoziţiile de conţinut sau speciale formeaza in mod concret substanta
actului normative, in care se regasesc regulile care stabilesc drepturile si obligatiile, sunt
precizate incompatibilitatile, exceptii, sunt definite comportamente si sunt precizate
sanctiuni in caz de nerespectare a normei juridice.
6. Dispoziţii tranzitorii cuprind prevederi legate de intrarea in vigoare a actului
normative, relatiile respectivului act cu alte reglementari si de asemenea alte precizari pe
care legiuitorul le considera necesare.

II. 2. Izvoarele dreptului
1. Noţiunea de izvor de drept.
Izvoarele dreptului reprezintă unul din elementele definitorii ale oricărui sistem de
drept. Norma juridică nu poate deveni obligatorie pentru colectivitate dacă nu îmbracă o
anumită formă de exprimare.
În sens strict juridic, conceptul de izvor de drept este folosit pentru a arata
formele de exprimare a normelor juridice – acte normative, obiceiul juridic, practica
judiciară, etc. În general se acceptă că expresia „izvor de drept” este sinonimă cu aceea
de „formă de exprimare a dreptului”.
Izvoarele de drept sunt forme concrete de exprimare a normelor juridice care
actioneaza in cadrul unui sistem de drept in diferite etape ale evolutiei sale. Astfel,
22

izvoarele de drept sunt modalitatea principala prin care dreptul devine cunoscut de cei al
caror comportament il regleaza23.

2. Clasificarea izvoarelor de drept.
Izvoarele dreptului diferă de la un sistem juridic la altul, însă majoritatea
sistemelor de drept cunosc o pluralitate de izvoare. Pot fi clasificate din mai multe
perspective, clasificari ale izvoarelor fiind realizate de catre mai multi autori de
specialitate24.
Astfel, izvoarele dreptului pot fi clasificate dupa cum urmeaza:
1. Dupa modalitatea de aducere la cunoştinţa publică, pot fi identificate izvoare
scrise si izvoare nescrise. De exemplu, legea si celelalte acte normative cu character de
lege, precum si actele normative subordinate legii sunt izvoare scrise iar obiceiul este
izvor nescris. Cutuma sau obiceiul este izvor material de drept iar importanta studierii
acesteia consta in descrierea modului in care se formeaza dreptul pozitiv si in explicarea
specificului unui sistem juridic national.
2. Dupa modalitatea de instituire sau recunoaştere, identificam izvoare de drept
oficiale si izvoare neoficiale; de exemplu, obiceiul si doctrina sunt izvoare neoficiale,
legile si jurisprudenta sunt izvoare oficiale. Notiunea de doctrina semnifica opiniile
exprimate de catre specialisti in stiinta juridical, fie teoreticieni, fie practicieni, opiniile
avand ca rol informative. Prin jurisprudenta intelegem activitatea de aplicare a dreptului
infaptuita de organele judiciare indiferent de locul si rolul pe care il ocupa, prin solutiile
ramase definitive.25
3. Din perspectiva caracterului sursei normative, izvoarele se clasifica in izvoare directe
si izvoare indirecte. Izvoare directe sunt actele normative, izvoare indirecte sunt obiceiul
si normele elaborate de organizatii nestatale, numindu-se indirecte deoarece trebuie
validate de autoritatile de stat competente.
4. După criteriul raportului dintre conţinut şi formă, putem distinge intre
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C. Voicu, op. cit. pag. 174
A se vedea in acest sens, Gh. I. Mihai si Radu I. Motica “Fundamentele dreptului”, Bucuresti, 1997, pag.
138-152, si I. Craiovan –“ Teoria generala a Dreptului”, Bucuresti, 1998, pag. 222-236
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Pentru detalii, a se vedea, Gh. Bobos, C. Buzdugan, V. Rebreanu, op. cit. pag. 263-267.
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a) izvoare materiale ale dreptului ( în sens material ); exprima conditiile vietii
economice, sociale, politice, culturale sau ideologice; aceste conditii sau factori dau
continut normelor juridice concrete in care se exprima nevoile si exigentele reale ale
vietii; desemnează factorii de configurare a dreptului, acel ansamblu de realităţi sociale
care influenţează voinţa socială generală exprimată prin norme;
b) izvoare formale ale dreptului ( în sens formal ) – se refera la modalitatea
concreta de exprimare a dreptului, fiind forma exterioara pe care o imbraca acesta, pentru
a se impune colectivităţii ( altfel spus, forma pe care o îmbracă dreptul în ansamblul
normelor sale ). Forma dreptului este: internă ( vizează cum sau ce exprimă norma
juridică ) şi externă ( arată „haina” pe care o îmbracă norma juridică – lege, decret,
hotărâre ).
În doctrină, in opinia majoritară sunt identificate ca izvoare formale ale dreptului:
1. - obiceiul juridic,
2. - precedentul judiciar şi practica judiciară,
3. - actul normativ,
4.

doctrina.

Obiceiul juridic ( cutuma). Obiceiul juridic este considerat cel mai vechi
izvor de drept, reprezentand o regulă de conduită nescrisă care s-a format prin repetarea
unei practici în decursul timpului, fiind acceptată cu rang de lege de comunitate.
Obiceiul este rezultatul unei experienţe de viaţă a unei comunităţi, apărând sub
forma diferitelor tradiţii, practici care au reprezentat principala modalitate de ordonare a
relaţiilor sociale în concordanţă cu interesele comunităţii respective.
Rolul obiceiului juridic ca izvor de drept a fost diferit. În dreptul românesc
actual, obiceiul juridic ( cutuma ) este izvor de drept numai în mod excepţional, atunci
când legea trimite expres la obicei.
Precedentul judiciar este o soluţie ( hotărâre ) pronunţată de o instanţă într-o
speţă similară anterioară. Practica judiciară ( jurisprudenţa ) este formată din totalitatea
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de către instanţe.
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Dreptul contemporan românesc nu acordă jurisprudenţei calitatea de izvor de
drept. In conformitate cu principiul separaţiei puterilor în stat, puterea judecătorească nu
are competenta sa creeze legea, deci sa legifereze, avand doar are menirea de a o aplica.

Actul normativ este izvorul de drept realizat de catre organele puterii publice
învestite cu competenţă normativă. Denumirile pe care le poarta actele normative sunt
diferite, în funcţie de organul puterii de stat care îl emite. În cadrul actelor normative,
locul primordial îl ocupă legea, celelalte acte normative ( decrete, hotărâri şi ordonanţe
ale guvernului, ordine ale miniştrilor, etc. ) având o poziţie subordonată faţă de lege,
fiind elaborate în vederea executării legilor.
În sens larg, termenul de lege desemnează însuşi dreptul scris, adică
totalitatea actelor normativ.
În sens restrâns, legea este acel act normativ care reglementează cele mai
importante relaţii sociale şi dispune de forţă juridică superioară celorlalte acte
normative, fiind adoptat de puterea legislativă după o procedură riguros reglementată.
Principalele trăsături ale legii sunt următoarele: a) numai puterea legislativă
este competentă să adopte legi; b) legea are competenţă de reglementare primară,
originară – ea reglementând cele mai importante relaţii sociale, celelalte acte normative
întemeindu-se pe lege şi subordonându-se acesteia, având o natură secundă, derivată;
c)legea are întotdeauna caracter normativ, normativitatea legii rezidă în forţa obligatorie
şi în caracterul ei general; d) legea se distinge de celelalte acte normative şi prin
procedura specifică de elaborare, a cărei respectare este obligatorie ca o condiţie a
validităţii ei. Procedura de elaborare a legilor cuprinde următoarele etape: iniţiativa
legislativă, dezbaterea proiectului de lege, votarea proiectului de lege, promulgarea şi
publicarea legii.
Clasificarea legilor se face în funcţie de mai multe criterii.
Dupa autoritatea lor juridică în sistemul normativ, legile sunt constitutionale,
organice si ordinare. Legile constituţionale stabilesc principiile fundamentale pentru viaţa
socială şi de stat, organizarea şi funcţionarea ordinii într-un stat. Constituţia este legea
fundamentală a unui stat, constituită din norme juridice, învestite cu forţă juridică
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supremă, şi care reglementează acele relaţii sociale fundamentale care sunt esenţiale
pentru instaurarea, menţinerea şi exercitarea puterii. Prin intermediul legilor organice
sunt reglemententate cele mai importante domenii ale vieţii sociale şi de stat, având o
poziţie distinctă faţă de ierarhia legislativă. Domeniile care fac obiectul reglementării prin
legi organice sunt expres prevăzute în Constituţie ( art. 73 alin. 3 ). Legile organice sunt
adoptate cu majoritatea absolută a membrilor fiecărei Camere. Legile ordinare
reglementează celelalte domenii care nu sunt supuse normării prin legi constituţionale sau
organice. Procedura de adoptare a legilor ordinare este diferită de cea a legilor organice,
fiind necesar doar votul majorităţii membrilor prezenţi din fiecare Cameră a
Parlamentului. În funcţie de domeniul reglementării juridice, distingem între: legi cu
caracter civil penal, comercial, financiar, etc.
O alta clasificare distinge între legile generale si legile speciale. Legile
generale reprezintă dreptul comun, iar legile speciale reglementează o situaţie particulară
în raport cu legile genrale. În caz de concurs între legea generală şi legea specială se
aplică aceasta din urmă.
Parlamentul, prin legi, nu poate reglementa multitudinea de situaţii care apar
în viaţa de zi cu zi a societăţii, astfel încât este necesară o intervenţie normativă şi din
partea altor organe de stat.
Actele normative subordonate legii, trebuie să respecte următoarele cerinţe:
-

nu trebuie să cuprindă dispoziţii contrare celorlalte legi;

-

nu pot reglementa relaţii sociale care sunt supuse normării prin lege;

-

trebuie să se înscrie în limitele competenţei materiale şi teritoriale ale

organelor de stat care le emit,
-

trebuie să fie adoptate în forma şi cu procedura prevăzută pentru fiecare

din ele.
Actele normative subordonate legii au denumiri şi forme diferite în sistemul de
drept al fiecărui stat.
În România, distingem următoarele categorii de acte normative subordonate
legii: 1) decretele – sunt acte ale şefului statului ( Preşedintelui ), au, de regulă, caracter
concret, individual. Anumite decrete prezidenţiale au caracter normativ – reglementând
anumite situaţii limitativ prevăzute în Constituţie şi legi, precum: declararea mobilizării,
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instituirea stării de urgenţă, declararea războiului. Semnate de Preşedinte, acestea trebuie
contrasemnate de Primul-ministru; hotărârile cu caracter normativ ale Guvernului –
prevăd măsuri de aplicare a legilor în domenii diferite; 3) Ordonanţele Guvernului – acte
de delegare legislativă, fiind emise numai pe baza unei legi de abilitare. Ordonanţa de
Urgenţă reprezintă o formă de reglementare specială a Guvenului, ce o poate realiza în
cazuri speciale. 4) ordinele, instrucţiunile miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai
organelor centrale ale administraţiei de stat în măsura în care acestea au caracter
normativ, fiind adoptate în baza prevederilor exprese ale legii; 5) actele organelor locale
ale administraţiei de stat ( Hotărâri ale Consiliului local, Hotărâri ale Consiliului
judeţean, Ordinele Prefectului, Dispoziţiile Primarului ) sunt izvoare de drept dacă au
caracter normativ.
Doctrina este alcatuita din analizele, interpretările, opiniile pe care oamenii
de specialitate le dau fenomenului juridic. Doctrina este de fapt chiar ştiinţa dreptului.
Rolul doctrinei este unul teoretico-explicativ, interpretările ştiinţifice venind atât în
ajutorul legiuitorului, cât şi a magistratului, în procesul de creare, respectiv aplicare a
dreptului. În dreptul românesc actual, doctrina nu are calitatea de izvor de drept.

II.3. Acţiunea normei juridice în timp, în spaţiu şi asupra persoanelor
Norma juridică produce efecte juridice intr-o anumită perioada, mai îndelungată
sau mai scurtă, aplicandu-se pe teritoriul statului care a edictat-o, asupra persoanelor
aflate pe acest teritoriu.
1. Acţiunea normei juridice în timp. In ceea ce priveste actiunea in timp a
normei juridice pot fi identificate trei momente, si anume intrarea in vigoare, durata de
valabilitate in care norma se afla in vigoare producand efecte juridice si iesirea din
vigoare.
1. Intrarea în vigoare a normei juridice.
Potrivit art. 78 al Constituţiei modificata “Legea se publică în Monitorul Oficial al
României şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării sau la o dată ulterioară
prevăzută în textul ei”. Astfel, intrarea în vigoare a normei juridice este legată de
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necesitatea aducerii ei la cunoştinţa tuturor celor care trebuie să o respecte. Aceasta se
face, de regulă, prin publicarea actelor normative într-o publicaţie oficială.
În România, intrarea în vigoare a normei de drept are loc fie la trei zile de la
data publicării în Monitorul Oficial, fie la o dată ulterioară ( de ex.: la 30 zile de la
publicare sau la data de 1 ianuarie 2006 ) stabilită de legiuitor în textul ei.
2. Durata de valabilitate a normei juridice.
Obiectivul intrarii in vigoare a normei juridice este reglementarea relaţiilor sociale
viitoare, astfel, norma juridică nu retroactivează (nu se aplică situaţiilor nascute anterior
intrarii ei în vigoare, şi nici nu ultraactivează (nu se aplică situaţiilor ivite după ieşirea sa
din vigoare).
Cu toate acestea, exista o serie de exceptii de la principiul neretroactivităţii
normei juridice stabilite în mod expres de catre legiuitor (adică situaţii când se admite
aplicarea retroactivă a legii ).
Una dintre exceptii se referă la legile interpretative, care se aplică de la data
intrării în vigoare a legii pe care o interpretează. Aceasta nu instituie noi norme, ci doar
explică sau detaliaza sensul legii la care face trimitere, alcatuind cu aceasta din urma,
corp comun. O a doua excepţie este retroactivitate expresă si se referă la prevederea
expresă că legea se aplică şi unor fapte săvârşite anterior. O a treia situatie de excepţie o
constituie legea penală mai favorabilă. Acesta exptie se refera la situatia in care este
posibil ca unui subiect de drept ce a comis o infracţiune, sub imperiul unei legi vechi,
înlocuită de o lege nouă, să i se aplice acea reglementare apreciata ca fiind mai blanda.
In principiu, norma juridică nu ultraactivează, deci, nu se poate aplica după ce
a ieşit din vigoare. Si acest principiu comporta doua situatii de excepţie, si anume: legile
temporare (ale căror situaţii de aplicare si data până la care acţionează, sunt determinate)
se aplica tuturor faptelor apărute sub acţiunea lor, chiar dacă aceste legi nu mai sunt în
vigoare si legile penale mai favorabile.
3. Încetarea acţiunii în timp a normei juridice. Poate interveni prin abrogare,
ajungere la termen, cădere în desuetudine.
a)

Abrogarea (ieşirea din vigoare) a normei juridice este actul prin care se

dispune încetarea acţiunii în timp a normei juridice, act care poate fi realizat numai de
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către organul care a emis norma abrogata sau de către un organ ierarhic superior, şi numai
printr-un act de aceeaşi valoare juridică, respectiv superior26.
Abrogarea poate fi clasificată astfel:
a. abrogare totală (se abrogă întregul act normative) si abrogare parţială (se abrogă doar
părţi dintr-un act normative);
b. abrogare expresă directă (legiuitorul precizează în mod expres actul normativ sau
articolele acestuia care se abrogă) si abrogare expresă indirectă (legiuitorul nu precizează
articolele sau actul normativ abrogat, ci utilizează formula “orice dispoziţie contrară se
abrogă”); abrogare tacită (legiuitorul reglementează în alt mod relaţiile sociale, fără să
precizeze în vreun fel sau altul abrogarea altor act normative).
b) Desuetudinea sau căderea în desuetudine, constituie o altă formă de ieşire din
vigoare a normelor juridice, potrivit căreia norma juridică deşi este în vigoare nu se mai
aplică, deoarece relaţiile sociale care au generat apariţia ei au dispărut. Această
modalitate de scoatere din vigoare a normei juridice este cunoscută şi sub denumirea de
perimare.
c) Ajungerea la termen sau expirarea termenului de valabilitate pentru situaţiile
pentru care au fost adoptate, în cazul normelor cu termen sau temporare.
2. Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor
Acţiunea normelor juridice în spaţiu şi asupra persoanelor este supusă principiului
teritorialităţii. Norma juridică se aplică pe teritoriul unui stat, adresându-se tuturor
persoanelor aflate în limitele acestui teritoriu. Acţiunea normei juridice în spaţiu este în
corelaţie cu competenţa teritorială a organului de stat care o emite, trebuind să facem
distincţie între statele unitare şi statele compuse.
Principiul teritorialităţii nu este absolut, acceptându-se faptul că pe teritoriul unui
stat, datorită nevoii de a menţine şi dezvolta relaţii cu alte state – pot exista, în anumite
condiţii, persoane şi locuri asupra cărora nu se aplică normele juridice ale statului
respectiv. Aceste situaţii formează excepţiile extrateritorialităţii, excepţii care nu
afectează principiul suveranităţii puterii de stat, pentru că acestea se aplică cu respectarea
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principiilor democratice ale dreptului internaţional şi al egalităţii suverane a statelor, al
reciprocităţii şi al liberului lor consimţământ.
Excepţiile de la principiul teritorialităţii (de extrateritorialitate) sunt:
- imunitatea diplomatică si consulara constă în exceptarea personalului diplomatic de la
jurisdicţia statului de reşedinţă, constând în inviolabilitatea personală, inviolabilitatea
clădirilor reprezentanţei diplomatice şi a mijloacelor de transport. Aceştia sunt exceptaţi
de la jurisdicţia penală, civilă şi administrativă a statului unde sunt acreditaţi.
- regimul juridic al unor categorii de străini (persoane care, aflate pe teritoriul unui stat,
au cetăţenia altui stat sau sunt lipsite de cetăţenie, apatrid); sunt consacrate trei forme

de regim juridic aplicabil străinilor: regimul naţional (străinii se bucură de aceleaşi
drepturi); regimul special (drepturile străinilor sunt stipulate în acorduri internaţionale
sau în legislaţia naţională); regimul clauzei naţiunii celei mai favorizate (statul de
reşedinţă acordă străinilor un tratament la fel de avantajos ca şi cel recunoscut cetăţenilor
unui stat terţ, considerat ca favorizat).

II.4. Raportul juridic
1. Noţiunea de raport juridic.
În sens larg, raportul juridic poate fi definit ca fiind acea relaţie socială
reglementată de o normă de drept.
În sens restrâns, raportul juridic poate fi definit ca fiind acea relaţie socială,
patrimonială sau nepatrimonială, strict legată de individualitatea persoanei, în cadrul
căreia două sau mai multe persoane sunt titulare de drepturi şi obligaţii juridice
reciproce, a căror respectare este asigurată, în caz de nevoie, de forţa de constrângere a
statului.
Aşadar, nu toate raporturile sau relaţiile sociale sunt implicit şi juridice.
2. Caracteristicile raportului juridic. Spre deosebire de celelalte raporturi sociale,
raporturile juridice au câteva caracteristici proprii, si anume:
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a) raportul juridic este un raport social, întrucât se stabileşte totdeauna între
indivizi, care pot sa participe în nume propriu, ca persoane fizice, sau în calitate de
reprezentanţi ai unei persoane juridice, fiind intotdeauna vorba de cel puţin doi subiecti.
b) raportul juridic este reglementat prin norme de drept
c) sunt raporturi cu continut voliţional. Fiind un raport între oameni, raportul
juridic este un raport de voinţă. Caracterul voliţional este dat de faptul că intervine, pe de
o parte, voinţa legiuitorului, exprimată în norme juridice, iar, pe de altă parte, voinţa
subiectelor de drept, participanţi la raportul juridic. În acest sens, se poate admite dublul
caracter voliţional al raporturilor juridice ( decurgând atât din norma juridică, precum şi
din voinţa subiectelor raportului juridic concret ).
d) raportul juridic este un raport de suprastructură, pentru că suportă influenţa şi
influenţează la rândul său celelalte raporturi sociale ( raporturi materiale, raporturi
ideologice, etc. ). Ca raporturi de suprastructură, raporturile juridice se pot manifesta întrun grad de interdependenţă relativă faţă de raporturile materiale, putând fiinţa şi ca o
creaţie a normei de drept.
e) Raportul juridic are o structura tripartită, alcatuita din părţi (subiecte), conţinut
şi obiectul raportului juridic.
f) raportul juridic este un raport valoric, pentru că în fiecare relaţie ce se creează
între participanţii la circuitul civil îşi găsesc concretizarea valorile esenţiale ale societăţii.
3. Condiţiile raportului juridic. Exista doua conditii de existenta a raportului juridic, si
anume:
a) să existe norma juridică care să reglementeze respective relaţie socială;
b) să existe faptul juridic, respectiv acţiunea umană sau evenimentul care determină
apariţia, modificarea sau stingerea (încetarea) unui raport juridic potrivit prevederilor
normei de drept.
1) evenimentul. Evenimentele sunt acele împrejurări care nu depind de
voinţa omului, dar ale căror rezultate conduc la naşterea sau modificarea unor raporturi
juridice. În această categorie se includ fenomenele naturale ( calamităţile ), naşterea,
moartea, etc. Nu orice eveniment produce efecte juridice. Legiuitorul a selecţionat doar
un număr limitat de împrejurări, şi anume pe cele care prin consecinţele ce le produc au
legătură cu ordinea juridică.
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2) acţiunile omeneşti. Acţiunile sunt manifestări de voinţă ale oamenilor
care produc efecte juridice – nasc, modifică sau sting raporturi juridice – ca urmare a
reglementării lor prin norme de drept. Acţiunea – ca “act juridic” – acţiunile juridice
licite, care sunt săvârşite în conformitate cu normele de drept şi cu scopul dirct, manifest
de a produce efecte juridice. Noţiunea sau înţelesul termenului “act” – decurge din
contextul în care este utilizat: act normativ, act de aplicare, act juridic si pot fi clasificate
in inscrisuri care dovedesc sau probeaza fapte juridice si manifestari de vointa
producatoare de efecte juridice
Acţiunile sunt:
a) licite – sunt actele oamenilor săvârşite cu respectarea şi în conformitate cu
cerinţele normelor juridice, sau ilicite – sunt acele acte ale oamenilor prin care se încalcă
prevederile normelor juridice;
b) acţiuni comisive sau acţiuni omisive;
4. Elementele sau structura raportului juridic:
Elementele constitutive ale raportului juridic sunt:
a) – subiectele;
b) – conţinutul;
c) – obiectul.
a) Subiectele raportului juridic
1.Noţiune.
Avand in vedere ca este un raport social, subiectele raportului juridic sunt
persoanele, titulari de drepturi şi obligaţii juridice, consideraţi fie individual - persoane
fizice, fie organizati ca persoane juridice.
Un raport juridic se naste prin participare a cel puţin două subiecte de drept,
dar pot fi identificate multe cazuri in care in cadrul unui raportul juridic participă mai
multe subiecte de drept, situatie in care vrobim de pluralitatea subiectelor de drept. Unele
dintre subiecte sunt, în cadrul aceluiaşi raport, titulare de drepturi, altele de obligaţii sau,
în mod corelativ, atât de drepturi, cât şi de obligaţii.
Deci, prin subiectele raportului juridic înţelegem participanţii la raporturile
juridice, care sunt titulari de drepturi şi obligaţii.
2. Capacitatea juridică – premisă a calităţii de subiect de drept.
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Calitatea unei persoane de a fi subiect de drept sau subiect al unui raport
juridic este legata sau conditionata de detinerea de catre aceasta persoana a capacitatii
juridice. Individul ca subiect de drept participă la raporturi juridice ca titular de drepturi
şi obligaţii, în baza recunoaşterii acestei calităţi de către normele de drept.
Astfel, capacitatea juridica este aptitudinea generală şi abstractă, stabilită de
lege, în funcţie de vârsta şi discernamântul persoanei, de a dobândi sau de a-şi exercita
drepturi şi obligaţii într-un raport juridic; este deci, o conditie sine qua non pentru ca o
persoană să poată participa în raporturi juridice.
Structura capacităţii juridice este alcatuita din două elemente:
a) capacitatea de folosinţă – aptitudinea generală şi abstractă a subiectului
de drept de a avea drepturi şi obligaţii juridice;
b) capacitatea de exerciţiu – aptitudinea subiectului de drept de a-şi
exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile juridice, prin încheierea de raporturi
juridice.
3. Clasificarea subiectelor raporturilor juridice.
Subiectele raporturilor juridice se clasifică în:
a) persoane fizice ( subiecte individuale);
b) persoane juridice (subiecte colective).
a) Persoana fizica – subiect de drept.
Persoanele fizice sunt cele care participa cu precadere la incheierea
raporturilor juridice. In cadrul raporturilor juridice la care participa ca titulare de drepturi
şi obligaţii, persoanele îşi exercita drepturile şi isi satisfac interesele legitime garantate de
Constituţie şi legi.
In principiu, cetăţenii statului pot să participe la toate raporturile juridice,
bucurându-se în acest sens de capacitate juridică generală. Cetăţenii pot intra în raporturi
de drept atât între ei, cât şi cu statul, cu organele statului, cu organizaţiile economice sau
cu organizaţiile nestatale. În anumite limite, pot participa ca subiecte de drept străinii şi
apatrizii. Participarea acestora în raporturi juridice se află în competenţa de reglementare
juridică naţională. În România, străinii au aceleaşi drepturi fundamentale ca şi cetăţenii
români, excepţie făcând drepturile politice. În baza Convenţiei privind statul apatrizilor (
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în vigoare din 1960 ), aceştia sunt asimilaţi cu cetăţenii străini care intră pe teritoriul altui
stat.
În sistemul romanesc de drept, capacitatea de folosinţă începe de la naşterea
persoanei şi încetează o dată cu moartea acesteia, iar capacitatea de exercitiu deplina
incepe la majoratul persoanei, cand aceasta implineste 18 ani. Astfel, nu au capacitate de
exerciţiu: minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi persoana pusă sub interdicţie.
Actele juridice ale acestora se incheie prin reprezentantii lor legali. Minorul care a
împlinit vârsta de 14 ani are capacitate de exerciţiu restrânsă. Actele juridice ale
minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviinţarea
prealabilă a părinţilor sau a tutorelui.
b) Personele juridice - subiecte colective de drept.
Din această categorie fac parte:
1) statul – ca subiect de drept, în mod direct şi în nume propriu, îndeosebi în raporturile
de drept internaţional public şi în acelea de drept constituţional. În raporturile civile el se
manifestă ca subiect de drept prin intermediul Ministerului de Finanţe şi prin organele
sale financiare teritoriale;
2. organele de stat – sunt subiecte de drept în raporturile juridice în cadrul atribuţiilor
stabilite de lege şi pe baza sarcinilor ce le au de îndeplinit. Raporturile juridice în care
intră organele de stat sunt raporturi de competenţă, care determină capacitatea acestor
organe. Organele de stat au drepturi şi obligaţii pe care le exercită în virtutea sarcinilor ce
rezultă din actele normative ce sunt puse la baza activităţii lor;
3. persoanele juridice - ca subiecte distincte. Principalele elemente constitutive ale
persoanei juridice sunt: să aibă organizare de sine stătătoare; să dispună de un patrimoniu
propriu, distinct de cel al persoanelor care o compun; să aibă un scop şi o activitate licite.
Persoana juridică dobândeşte capacitate de folosinţă de la data înregistrării. Persoana
juridică nu poate avea decât drepturi care corespund scopului ei stabilit prin lege, act de
înfiinţare sau statut.
b) Conţinutul raportului juridic este ansamblul drepturilor şi obligaţiilor
corelative
ale subiectelor înrelaţia dată, drepturi şi obligaţii care sunt prevăzute de norma juridică.
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1. Drepturile părţilor sau subiectelor raportului juridic.
Clasificarea drepturilor subiective:
a) după gradul de opozabilitate:
- drepturi absolute – cele cărora le corespunde obligaţia tuturor subiecţilor de a le
respecta (dreptul la viaţă, la nume, la proprietate, la libertate);
- drepturi relative – cele care sunt opozabile numai unei anumite persoane, subiect al
raportului respectiv.
b) după criteriul conţinutului lor:
- drepturi patrimoniale – cele care au caracter economic şi care pot fi exprimate în bani:
- reale
- de creanţă;
- drepturi nepatrimoniale – cele care nu au un caracter economic şi nu pot fi exprimate în
bani;
c) după natura raporturilor în cadrul cărora iau naştere:
- drepturi de natură civilă
- drepturi de natură penală
- drepturi de natură administrativă
- drepturi de natură financiară
- drepturi rezultat din raporturi de muncă etc.
2. Obligaţiile părţilor – corelativul dreptului în cadrul raportului juridic
Obiectul raportului juridic este elementul în legătură cu care subiecţii sau părţile
raportului juridic îşi stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative. Obiectul raportului
juridic desemnează scopul, interesul sau finalitatea realizării drepturilor şi obligaţiilor din
conţinutul acestuia, şi care constau, de cele mai multe ori, în dobândirea sau înstrăinarea
unor bunuri, obţinerea unor servicii etc.
Obiectul raportului juridic îl constituie în general fenomenul în legătură cu care
subiectele îşi stabilesc sau revendică anumite drepturi şi obligaţii prevăzute în normele de
drept.

(conduita

umană,

lucrurile

sau

bunurile

materiale,

valorile

personale

nepatrimoniale, rezultatul creaţiei intelectuale etc.)
Specificul raportului juridic de constrângere
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Raportul juridic de constrângere este o categorie specială de raporturi juridice
care se formează ca urmare a săvârşirii unor fapte ilicite şi care antrenează răspăunderea
juridică şi aplicarea sancţiunii. Specificul raportului juridic de constrângere decurge din
specificul sau particularitatea
elementelor acestuia, adică din:
1.Calitatea specială a subiecţilor acestui raport:
a) statul – întotdeauna prezent ca reprezentant an autorităţii publice care prin organele şi
aparatul specializat al acestuia are competenţa de a exercita tragerea la răspundere şi,
respectiv, constrângerea prin aplicarea sancţiunii;
b) autorul faptei ilicite
2. Conţinutul raportului juridic de constrîngere – drepturile şi obligaţiile
corelative ale statului (prin organele sale abilitate) şi ale autorului faptei ilicite.
3. Obiectul raportului juridic de constrângere – constă în sancţiunea care se aplică
de către subiectul “stat” (prin organele abilitate în acest sens) subiectului “autor al
faptului ilicit”.

Caracterizarea principalelelor tipuri de raporturi juridice.
a. Raportul juridic administrativ – notiune si caracteristici.
Dreptul administrativ cuprinde ansamblul normelor juridice ce au ca obiect
raporturi juridice de drept administrativ ce se nasc, se modifica sau se sting pentru
realizarea puterii executive.
Activitatea executiva consta în organizarea executarii si executarea în concret a
legilor si a celorlalte acte normative.
Normele de drept care alcatuiesc ramura dreptui administrativ reglementeaza:
a. organizarea si atributiile organelor administratiei publice, care alcatuiesc sistemul
organelor adinstratiei publice – Guvern, ministere si alte organe de specialitate ale
administratiei publice centrale, precum si organele adminstratiei publice locale;
b. raporturile juridice dintre organele administratiei publice, precum si dintre aceste
organe si particulari (persoane fizice sau juridice).
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Ca orice raport juridic si raportul de drept administrativ este în esenta o relatie
sociala reglementata normativ, care se naste, se modifica si se stinge în cadrul si pentru
realizarea puterii executive cu respectarea regimului de drept public.
Raportul de drept administrativ are caractere comune raporturilor de drept public,
si anume:
1. Partile raportului juridic sunt pe de o parte autoritatea publica care exercita
puterea publica sau o autoritate autonoma investita cu capacitate de drept administrativ,
iar pe de alta parte persoanele fizice sau juridice. Cu alte cuvinte, autoritatea publica
pentru a fi parte într-un raport de drept administrativ trebuie sa exercite puterea publica,
adica sa exercite atributii legale care presupun un comandament al puterii de stat. Spre
exemplu, primarul unei localitati desi este definit de lege ca fiind o autoritate publica
având competenta de a actiona ca parte în raporturi de drept administrativ, el nu va
participa ca parte numai în aceste tipuri de raporturi juridice, ci si în raporturi de drept
civil, dreptul muncii, procesuale, etc. Atunci când primarul încheie contracte de munca cu
personalul din subordinea sa, el devine parte în raporturi juridice specifice dreptului
muncii sau un alt exemplu, primarul poate reprezenta unitatea administrativ-teritoriala
din care face parte în calitate de persoana juridica de drept public, în raporturile
procesual-civile, caz în care de asemenea nu se afla în raporturi de drept administrativ, ci
în raporturi de drept procesul-civil. În cazul persoanelor fizice în cadrul dreptului
administrativ nu se aplica regula capacitatii civile deoarece în raporturile de drept public
va prima întotdeauna interesul general, iar nu cel individual, drept urmare ca o atare
persoana sa fie parte într-un raport juridic de drept administrativ nu este nevoie sa aiba
deplina capacitate de exercitiu.
2. Obiectul raportului juridic de drept administrativ îl constituie actiunea sau
inactiunea subiectelor de drept, parte a raportului.
3. Continutul raportului juridic este format din drepturile si obligatiile partilor.
În acest sens, trebuie precizat ca autoritatile publice nu exercita simple drepturi si
obligatii, ci atributii publice, adica comandamente ale puterii de stat de a actiona sau nu
în functie de interesul public. Cu alte cuvinte, exercitiul drepturilor si obligatiilor din
structura atributiei publice este obligatorie iar nu facultativa.
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4. În ceea ce priveste regimul juridic aplicabil raporturilor juridice de drept
administrativ, normele juridice care reglementeaza raporturile de drept public, inclusiv pe
cele de drept administrativ au în structura lor dispozitii imperative, impunând autoritatii
publice o anumita conduita obligatorie. Astfel, pentru acest motiv primarul unei localitati
nu poate refuza exercitiul unei atributii legale, decât cu asumarea consecintelor juridice
ale unei activitati ilegale, ca de pilda demiterea din functie sau suspendarea sa din functie,
pâna la chemarea în judecata în scopul obligarii la recunoasterea dreptului si emiterea
actului administrativ, la anularea actului prejudiciabil si plata de despagubiri, ori
încetarea discriminarii si recunoasterea drepturilor legale cetatenesti. Ori de câte ori
suntem în prezenta unor norme imperative concretizate în formulari ca „va emite”, „va
aproba”, „este obligat”, suntem în prezenta unor obligatii de a face aut facere.
Mai pot exista situatii când autoritatile publice pot actiona pe criterii oportunitate caz în
care legiuitorul prevede posibilitatea ca aceste sa evalueze daca în functie de conditiile de
timp, loc, mijloace, actiunea administrativa se poate realiza cu eficienta. Pentru a fi în
prezenta dreptului de apreciere a oportunitatii actiunii administrative, normele juridice
trebuie sa contina formulari de genul: ”Primarul poate emite...”, „ Consiliul local va
aprecia...”, „Prefectul va putea exercita actiunea în contencios administrativ...”.
5. Caracterul secundum legem al activitatii executive. Autoritatea executiva ca si
subiect al dreptului administrativ actioneaza în cadrul si pentru realizarea activitatii
executive, ceea ce înseamna ca activitatea executiva, reprezentând una din formele
fundamentale de activitate ale statului alaturi de cea legislativa si cea judecatoreasca este
una secundum legem, respectiv se realizeaza în baza legii si în scopul aplicarii ei.
Acest caracter genereaza consecinta practica conform careia un act administrativ trebuie
sa cuprinda în continutul sau temeiul legal al emiterii sale, respectiv actul normativ ce
confera autoritatii publice competenta materiala, teritoriala si personala sa îl emita sau
adopte.
6. Pozitia de inegalitate a partilor în raporturile de drept administrativ. În doctrina
de specialitate s-a pus problema daca principiul egalitatii partilor din raporturile juridice
civile este aplicabil si raporturilor de drept administrativ.
Astfel, s-a ajuns la concluzia ca raporturile de drept administrativ nu se bazeaza
pe principiul egalitatii partilor deoarece, izvorul principiului egalitatii partilor din dreptul
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civil este însasi capacitatea juridica civila care genereaza prezumtia ca orice persoana
majora are discernamânt si drept urmare este capabila sa-si apere propriile interese, iar
autoritatea publica exercita capacitatea de drept administrativ în baza interesului public,
capacitate de care persoanele fizice sau juridice care participa la aceste raporturi juridice
nu dispun.
Izvoarele dreptului administrativ
1. Constitutia - principalul izvor de drept administrativ întrucât dispozitiile
privitoare la organizarea si functionarea adm. publice, drepturile fundamentale ale
cetatenilor, raporturile dintre autoritatile publice si între acestea si cetateni, au o forta
juridica superioara cu toate celelalte acte normative.
2. Legile organice - reglementeaza domenii administrative referitoare la
organizarea teritoriului, a învatamântului, a fortelor armate, contenciosul administrative,
etc.
3. Legile ordinare - sunt izvoare de drept administrativ în masura în care
reglementeaza raporturi de drept administrativ
4. Decretele Presedintelui României, hotarârile si ordonantele Guvernului
României, actele normative ale ministrilor, ministerelor, precum si actele administrative
care emana de la autoritatile administratiei publice locale.

b. Raportul juridic civil
I. Notiunea si caracteristicile raportului juridic civil;
Raporturile juridice civile sunt acele raporturi care se nasc din actele si din faptele
carora legea le confera calitatea de de izvoare ale raporturilor juridice. 27
Raportul juridic civil se caracterizează28 prin urmatoarele:
1. Raportul juridic civil este un raport social, adica o relatie care ia nastere intre
oameni, fie ca persoane fizice, adica subiecte individuale de drept, fie ca persoane
juridice, adica subiecte colective de drept.

27

A se vedea G.Boroi, Op.cit., p.40; E.Lupan, Op.cit., p.84 ; Gh. Beleiu, Drept civil român. Subiectele
dreptului civil, Ed. VI, Ed. Sansa, Bucuresti, 1999, p.76, p.76
28
Apud E.Lupan, Op.cit., p.85 sq
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2. Raportul juridic civil este un raport volitional, adica mai intai relatia sociala
este reglementata prin lege, insa nasterea unor astfel de relatii presupune si vointa partilor
exprimata in conditiile legii.
3. Raportul juridic civil se caracterizeaza prin pozitia de egalitate juridica a
partilor, in sensul ca nici una din parti nu este subordonata celeilalte.
Izvoarele raportului juridic civil;29:
Acele acte sau fapte de care legea civila leaga nasterea, modificarea sau stingerea
unor raporturi juridice civile concrete, constituie izvoare ale raporturilor juridice civile.
Faptele juridice, izvoare ale raporturilor juridice civile, se clasifica in:
1.Evenimente, care pot fi naturale (fenomenele naturii) si sociale(moartea), adica
acele imprejurari care se produc independent de vointa omului.
2.Actiunile omenesti care, la randul lor, pot fi comisive sau omisive; de
asemenea actiunile omenesti pot fi savarsite cu intentia de a produce efecte juridice, caz
in care se numesc acte juridice civile sau fara intentia de a produce efecte juridice, dar
care, potrivit legii, produc astfel de efecte, caz in care se numesc fapte juridice civile.
Actiunile omenesti se mai clasifica in:
a) acţiuni licite, adica acele actiuni care se săvârşesc cu respectarea
dispoziţiilor legale;
b) acţiuni ilicite adica acele actiuni care depăşesc limita legalităţii.

Raportul juridic civil este compus30 din:
Părţile raportului juridic civil, adica subiectele raportului juridic civil care pot
fi: persoane fizice si persoane juridice.
Conţinutul raportului juridic civil care este alcatuit din totalitatea drepturilor
subiective şi a obligaţiilor civile corelative pe care le au părţile;
Obiectul raportului juridic civil sau conduita partilor, adica acţiunile sau
inacţiunile la care sunt indreptatite părţile ori pe care acestea sunt ţinute să le
respecte.
Aceste trei elemente sunt esenţiale astfel încât ele trebuiesc îndeplinite cumulativ.
29
30

Apud Gh. Boroi, Op.cit, p.43-44
Ibidem, p.87
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Partile (Subiectii) raportului juridic civil;
Persoanele fizice si persoanele juridice care au unele fata de celelalte fie drepturi
subiective, fie obligatii civile corelative, deci, intre care se naste un raport juridic, se
numesc subiecti ai raportului juridic civil.
Persoana fizică reprezinta, potrivit dreptului civil, subiectul individual de drept,
omul, privit ca titular de drepturi şi obligaţii civile31.
Persoana juridică reprezinta din punct de vedere civil, subiectul colectiv de drept,
un colectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este
titular de drepturi subiective şi obligaţii civile32.
Prin urmare exista doua mari categorii de subiecte de drept civil:
Persoanele fizice care sunt subiecte individuale de drept.
Persoanele juridice care sunt subiecte colective de drept.
Ambele categorii au la rândul lor numeroase subdiviziuni. Din categoria persoanelor
fizice putem distinge următoarele subdiviziuni33:


minorii sub 14 ani, care sunt persoane lipsite de capacitate de exerciţiu;



minorii între 14-18 ani, persoane cu capacitate de exerciţiu restrânsă ;



persoane majore ( peste 18 ani), cu capacitate deplină de exerciţiu;

Din categoria persoanelor juridice putem distinge următoarele subdiviziuni:


persone juridice particulare (private);



persoane juridice de stat;



persoane juridice de drept cooperatist;



persoane juridice mixte, adica acele persoane care au capitalul social

atât de stat cât şi privat.
Persoanele fizice mai pot fi clasificate după criteriul cetăţeniei, astfel: persoane fizice
cu cetăţenie română; persoane fizice cu cetăţenie străină; persoane fizice cu dublă
cetăţenie; persoane fizice fără cetăţenie ( apatrizi).

31

A se vedea Ernest Lupan, Dan A. Popescu, Amalia Marga, Drept civil român. Subiectele raportului
juridic civil, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 1996, p.6
32
Ibidem
33
Ibidem, p.62 sqq
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Personele juridice din punct de vedere al naţionalităţii, se clasifica astfel: Persoane
juridice cu naţionalitate română; Persoane juridice cu naţionalitate străină; Persoane
juridice cu naţionalitate mixtă, adica acele persoane care au atat capital român cat şi
capital străin.
Determinarea subiectelor raportului juridic civil
Determinarea subiectelor raportului juridic civil reprezintă cunoaşterea părţilor
acestui raport34. Determinarea se face diferit in functie de drepturile absolute sau relative
pe care le au in continutul lor.
Raporturile care au în conţinutul lor numai drepturi absolute sunt acele raporturi
in care este cunoscut sau determinat doar subiectul activ, care este însuşi titularul
dreptului subiectiv civil ( ex. cunoaşterea proprietarului unui bun). În cadrul acestui
raport juridic civil, subiectul pasiv este format din toate celelalte subiecte de drept civil,
acesta fiind nedeterminat.
Raporturile care au în conţinutul lor numai drepturi relative sunt acele raporturi
in care este determinat atât subiectul activ, care se numeşte, de regulă, creditor, cât şi cel
pasiv care se numeşte, de regulă, debitor. Exp:suntem în prezenţa unui astfel de raport
juridic civil în cazul contractului de vanzare cumparare.
Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil35
Atunci cand mai multe persoane apar fie ca subiect activ, fie ca subiect pasiv in
cadrul unui raport juridic, atunci vorbim de pluralitatea subiectelor raportului
juridic civil.
Pluralitatea subiectelor raportului juridic civil poate fi pluralitate activa, atunci cand
mai multe persoane participa in cadrul aceluiasi raport juridic civil ca subiecte active si
pluralitate pasiva, atunci cand mai multe persoane participa in cadrul aceluiasi raport
juridic ca subiecte pasive. De asemenea, pluralitatea mai poate fi si mixta, atunci cand
atat partea activa cat si partea pasiva, a raportului juridic, se compune din mai multe
persoane.
Schimbarea subiectului raportului juridic civil36

34

Apud G. Boroi, Op.cit, p. 44 ; E. Lupan, Op.cit, p.90
Ibidem, 45-46
36
Apud E. Lupan, Op.cit, p.94
35
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Pentru a analiza această situaţie trebuie să facem distincţie între raporturile
patrimoniale şi cele nepatrimoniale. În categoria raporturilor civile nepatrimoniale nu
se pune problema schimbării nici a subiectului activ - titularul dreptului - dat fiind faptul
că drepturile nepatrimoniale sunt inalienabile (netransmisibile) şi nici a subiectului pasiv
care este nedeterminat fiind format din toate celelalte subiecte de drept civil, distincte de
subiectul activ.
În categoria raporturilor juridice civile patrimoniale trebuie să facem distincţia
între raporturi juridice civile care au in continutul lor drepturi reale şi raporturi juridice
civile obligaţionale (de creanţă), adica acele raporturi care au in continutul lor drepturi de
creanta.
În cazul raporturilor juridice civile reale, poate interveni o schimbare a subiectului
activ printr-un mod legal de transmitere a bunului, ce formează obiectul dreptului real.
Exp: contractul de vănzare-cumpărare de bunuri-mobile sau imobile.
În cazul raporturilor obligaţionale, poate interveni o schimbare atat a subiectului activ
(creditorului) cât şi a subiectului pasiv (debitorului).
Subiectul activ poate fi schimbat prin

cesiune de creanta, subrogaţie personala,

novaţie, iar subiectul pasiv poate fi schimbat prin stipulaţie pentru altul, delegaţie,
poprire.
Capacitatea subiectelor raportului juridic civil

Persoanele fizice, respectiv omul, pentru a putea participa la raporturi juridice
civile trebuie sa aiba ceea ce se cheama capacitate civila37.
Capacitatea civila a persoanei este alcatuita din:
- capacitatea de folosinţă;
-

capacitatea de exerciţiu.

Capacitatea de folosinţă a persoanelor fizice este potrivit art. 34 NCC aptitudinea
persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile.
Potrivit legii civile capacitatea de folosinţă, începe de la naşterea persoanei şi
încetează odată cu moartea acesteia.

37

A se vedea E.Lupan. D.A. Popescu, A.Marga, Op.cit., p.9; E.Lupan, Op.cit, p.96, G.Boroi, Op.cit , p.53
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In ceea ce priveste inceputul capacitatii de folosinta potrivit art. 36 NCC drepturile
copilului sunt recunoscute de la conceptiune, insa numai daca el se naste viu.
Capacitatea civila de exercitiu este potrivit art. 37 NCC aptitudinea persoanei de a
incheia singura acte juridice civle. Persoanele fizice dobandesc deplina capacitate civila
de exercitiu la varsta majoratului (18 ani), exceptie facand persoanele minore care se
casatoresc si care dobandesc prin insusi acest fapt al casatoriei, deplina capacitate de
exercitiu.
Nu au capacitate de exerciţiu, potrivit legii, minorii care nu au împlinit vârsta de 14
ani precum şi persoanele puse sub interdicţie. Pentru cei care nu au capacitate de
exerciţiu, actele juridice se fac de către reprezentanţii lor legali.
De asemenea, minorii care au împlinit 14 ani, au o capacitate de exerciţiu restrânsă,
insa, acestia pot sa incheie acte juridice numai cu încuviinţarea prealabilă a părinţilor sau
a tutorelui.
Capacitatea de folosinţă a persoanelor juridice:
Aptitudinea subiectului colectiv de drept de a avea drepturi şi obligaţii civile38.
Potrivit legii, această capacitate se dobândeşte de la data înregistrării
sau de la o altă data în funcţie de persoana juridică.
Persoana juridică nu poate avea decât acele drepturi care corespund scopului ei
stabilit prin lege, prin actul de înfiinţare, prin statut sau contract de societate, fiind astfel,
în prezenţa principiului specialităţii capacitătii de folosinţă a persoanei juridice.
Capacitatea de exerciţiu a persoanelor juridice:
Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice este aptitudinea acesteia de a-şi
exercita drepturile civile şi de a-şi îndeplini obligaţiile corelative prin încheierea de
acte juridice , de către organele sale de conducere39.
Persoana juridică îşi exercită drepturile şi-şi îndeplineşte obligaţiile, prin organele
sale de conducere. Actele juridice făcute de către organele persoanelor juridice, în
limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice însăşi.
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G.Boroi, Op.cit., p.54
Ibidem, p.55
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Raportul dintre persoana juridică şi organele sale se aseamăna cu regulile de la
mandat cu condiţia să nu se fi prevăzut altfel prin lege, act de înfiinţare, statut sau
contract.
Continutul raportului juridic civil;
Continutul raportului juridic civil40 este alcatuit din drepturile subiectului activ si
din obligatiile subiectului pasiv intre care se naste raportul juridic, adica din drepturile si
obligatiile partilor raportului juridic civil. Totodata, mai trebuie sa precizam ca dreptul
civil care apartine subiectului activ se mai numeste si drept subiectiv.
Elemente definitorii ale dreptului subiectiv civil
Dreptul subiectiv civil este

o posibilitate recunoscută de legea civilă atât

persoanelor fizice cât şi persoanelor juridice. În temeiul acestei posibilităţi, subiectul
activ poate avea el însuşi o anumită conduită, cum este în cazul dreptului real absolut.,
sau poate pretinde o anumită conduită - să dea să facă ori să nu facă - după cum este
vorba despre un drept de creanţă sau alte categorii de drepturi. De asemenea, el poate
apela la concursul forţei de constrângere a statului, în situaţia în care dreptul său este
nesocotit, încălcat sau nerespectat.
Drepturile civile subiective se impart in:
Drepturi subiective absolute, adica acele drepturi datorită cărora titularul lor
poate avea o anumită conduită fără a avea nevoie de concursul unei alte persoane pentru a
şi-l realiza.( intră în categoria drepturilor absolute, drepturile reale)41;
Drepturi subiective relative, adica acele drepuri în virtutea cărora titularul lor
poate pretinde subiectului pasiv o conduită determinată , fără de care dreptul sau nu s-ar
putea realiza, tipice pentru drepturile relative fiind drepturile de creanţă42.
Caracteristicile dreptului absolut:
In cazul drepturilor subiective absolute este cunoscut numai titularul lor subiectul activ - subiectul pasiv fiind nedeterminat; Dreptului subiectiv absolut ii
corespunde obligaţia generală şi negativă de a nu i se aduce atingere în nici un fel;
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E. Lupan, Op.cit, p.98 sqq; G.Boroi, Op.cit, p.56 sqq
E.Lupan, Op.cit, p.102
42
Ibidem, p.103
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Dreptul subiectiv absolut este opozabil tuturor, adica tuturor subiecţilor de drept
civil le revine obligaţia de a nu-l încălca, această opozabilitate fiind denumită “erga
omnes”.
Caracteristicile dreptului relativ
In cazul drepturilor relative, este cunoscut atât subiectul activ cât şi subiectul
pasiv; dreptul relativ poate avea ca si obligatie corelativa obligatia de a da ceva, a
face ori a nu face Dreptul relativ este opozabil numai subiectului pasiv determinat.
In functie de continutul lor drepturile subiective civile sunt:
Drepturi patrimoniale, adica continutul lor poate fi evaluat in bani; au caracter
patrimonial drepturile reale si drepturile de creanta43.
a. Drepturile reale sunt acele drepturi care pot fi exercitate de titularul lor fără a
avea nevoie de concursul unei alte persoane44.
b. Drepturile de creanţă sunt acele drepturi în temeiul căruia subiectul activ (
creditorul ) poate pretinde subiectului pasiv (debitorul) să aibă o anumită
conduită45.
Drepturile reale şi de creanţă se aseamăna prin faptul ca ambele sunt drepturi
patrimoniale si au cunoscuţi titularii lor ca subiecte active si se deosebesc

prin

urmatoarele:


Din punct de vedere al subiectului pasiv, astfel, atunci când suntem în
prezenţa dreptului real, subiectul pasiv este necunoscut (nedeterminat), iar
în cazul dreptului de creanţă acesta este determinat;



Din punct de vedere al obligaţiei corelative, dreptului real îi corespunde o
obligaţie generală şi negativă, de abţinere din partea tuturor membrilor, de a
nu se aduce atingere acestuia, in timp ce dreptului de creanţă îi corespunde o
obligaţie a cărei obiect poate consta în a da , a face ori a nu face ceva.



Din punct de vedere al numărului lor drepturile reale sunt limitate la numar,
în timp ce, drepturile de creanţă sunt nelimitate.

Drepturi nepatrimoniale adica acele drepturi al caror continut nu poate fi evaluat in
bani46. În categoria drepturilor personale nepatrimoniale intră:
43

Ibidem
G.Boroi, Op.cit, p.59
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Ibidem
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a. Drepturi care privesc existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei (dreptul la
viaţă, la sănătate, onoare, cinste, reputaţie).
b. Drepturi de identificare a persoanei (dreptul la nume, la pseudonim, stare civilă);
pentru persoana juridică (dreptul la sediu, dreptul la denumire).
c. Drepturi ce decurg din creaţia intelectuală - drepturi nepatrimoniale ce izvorăsc din
creaţia artistică sau din opere literare ori ştiinţifice - şi din invenţie.
Abuzul de drept
Constituie abuz de drept exercitarea unui drept subiectiv civil, cu încălcarea
principiilor exercitării sale, adica cu incalcarea sau nerespectarea legii si a moralei47.
Nu orice abuz de drept civil însă atrage răspunderea autorului exerciţiului abuziv.
Această exercitare abuzivă trebuie să atraga o răspundere însemnată. Reprimarea
abuzului de drept, in dreptul civil, se realizează fie pe cale pasivă (a refuzului ocrotirii
unui drept exercitat abuziv), fie pe cale ofensivă (a unei acţiuni în răspunderea civilă
formulată de partea care a fost vătămată printr-o faptă ce contine exerciţiul abuziv al
dreptului).
Obligaţiile civile
Obligaţia civilă poate fi definita48 ca fiind îndatorirea subiectului pasiv al raportului
juridic civil de a avea o anumită conduită, corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ,
ce poate consta în a da, a face sau a nu face ceva şi care poate fi adusa la indeplinire
atunci cand este nevoie cu ajutorul fortei coercitive a statului.
Elementele specifice obligaţiilor civile
Obligatia civila constă într-o îndatorire a subiectului pasiv, iar nu in posibilitatea de a
avea o conduită corespunzătoare dreptului subiectiv corelativ, îndatorirea constand în
obligatia de a da, a face sau a nu face ceva.
In situaţia în care subiectul pasiv nu are o conduită corespunzătoare acesta poate fi
constrâns prin forţa coercitivă a statului.
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1. În dreptul civil obligaţia de a da49 este îndatorirea de a constitui sau de a
transmite un drept;(ex. obligaţia vânzătorului de a transmite dreptul de proprietate asupra
pământului vândut);
2. Obligaţia de a face50 este îndatorirea de a executa o lucrare, de a presta un
serviciu ori de a preda un lucru; (ex. obligaţia vânzătorului de a preda lucrul vândut
cumpărătorului sau obligaţia de a presta întreţinere creditorului in virtutea contractului de
vânzare- cumpărare cu clauze de întreţinere).
3. Obligaţia de a nu face51 ceva are un conţinut diferit, dupa cum este corelativă
unui drept absolut sau relativ. Prin a nu se face ceva ca obligaţie corelativă a unui drept
absolut se intelege îndatorirea generală de a nu face nimic de natură a aduce atingere
acelui drept.
Prin a nu face ceva, ca obligaţie corelativă a unui drept relativ, se intelege a nu face
ceva ce ar fi putut face debitorul, dacă acesta nu s-ar fi obligat la abţinere. (ex. obligaţia
pe care şi-o asumă autorul unei piese de teatru de a nu ceda dreptul de reprezentare, în
public, a piesei sale timp de un anumit număr de ani).
B. Obligaţiile civile pot fi pozitive si negative52;
1. Sunt pozitive obligaţiile de a da şi a face.
2. Sunt negative obligaţiile de a nu face ceva;
C. Obligaţiile civile pot fi de rezultat si de diligenţă53
1. De rezultat - atunci când partea îşi asumă o obligaţie ce constă în îndatorirea
sa de a obţine un rezultat determinat.(ex. obligaţia vânzătorului de a preda
cumpărătorului lucrul vândut)
2. De diligenţă sau de mijloace - atunci când obligatia pe care debitorul şi-o
asuma, constă în îndatorirea sa de a depune toată străduinţa de a obţine un anumit
rezultat fără a se obliga el însuşi la obtinerea acelui rezultat.( ex. medicul care
trateaza pe pacient de o anumită boală, fara a se obliga sa-l vindece)
D. Obligaţiile civile pot fi obişnuite, reale, opozabile si tertilor54;
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Apud G.Boroi, Op.cit, p.68
Ibidem
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Ibidem
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Obligatiile obisnuite incubă debitorului faţă de care s-au născut; sunt opozabile între
părţi;
Obligatiile reale privesc detinatorul unui bun, pornind de la deosebita importanta pe
care acel bun o reprezinta pentru societate.
Obligatiile opozabile şi terţilor , adica atunci când o obligaţie este strâns legată de
anumite bunuri astfel încât creditorul nu-şi poate organiza dreptul său decât cu concursul
titularului actual a dreptului real a acelui bun.
E. Obligaţiile civile mai pot fi perfecte si imperfecte55;
Marea majoritate a obligaţiilor civile sunt formate din cele perfecte
Obligatiile sunt perfecte atunci când executarea acestora este asigurată în caz de
neexecutare de către debitor, printr-o acţiune în justiţie şi obţinerea unui titlu executoriu
ce poate fi pus în executare;
Prin obligatii imperfecte se inteleg acele obligaţi a căror executare nu se poate obţine
pe cale silită, dar odată executate de bună voie de către debitor nu este permisă restituirea
lor.
IV. Obiectul raportului juridic civil;
Prin obiectul raportului juridic civil se înţelege acţiunea la care este îndrituit subiectul
activ şi cea la care este ţinut sau obligat subiectul pasiv56;
Obiectul raportului juridic civil este format din conduita părţilor, iar in raporturile
patrimoniale conduita părţilor se referă la lucrurile din lumea exterioară (sau bunuri).
Acestea, însă, nu pot fi incluse in structura raportului juridic civil dată fiind natura socială
a acestui raport, bunurile fiind considerate obiecte derivate ale raportului juridic civil.
Prin bun57 se înţelege o valoare economică ce este utilă pentru satisfacerea unor
nevoi materiale ori spirituale a omului, fiind susceptibil de apropriere sub forma
drepturilor patrimoniale.
Pentru a fi în prezenţa unui bun, în sensul dreptului civil, trebuie cumulativ
îndeplinite următoarele particularităţi, si anume: valoarea economică trebuie să fie aptă
de a satisface o trebuinţă de ordin material sau spiritual a omului si de a fi susceptibilă de
însuşire sub forma drepturilor patrimoniale.
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O noţiune destul de des întâlnită în dreptul civil şi strâns legată de bun, este aceea
de
Patrimoniu adica, totalitatea drepturilor si obligaţiilor patrimoniale care
aparţin unor persoane fizice sau juridice.
Între bun şi patrimoniu există corelaţia ,,parte – întreg’’: bunul poate fi privit atât
individual cât şi ca element activ al patrimoniului.
Categoriile de bunuri sunt reglementate de art. 536- 546 NCC. Astfel,
A. Bunurile pot fi mobile si imobile58;
Bunurile mobile : există trei categorii:
1. Mobile prin natura lor , adica acele bunuri care se pot transporta dintr-un loc
in altul;
2. Mobile prin determinarea legii, cum sunt obligaţiile şi acţiunile care au ca
obiect sume exigibile (ajunse la scadenţă). Aceste acţiuni se socotesc a fi mobile doar
raportat la fiecare asociat şi pe timpul cât durează asociaţia. Veniturile perpetue sau pe
viaţă asupra statului sau asupra particularilor, sunt de asemenea bunuri mobile prin
determinarea legii.
3. Mobile prin anticipaţie. Deşi Codul Civil nu prevede expres doctrina admite că
mobilele prin anticipaţie sunt bunurile care prin natura lor sunt imobile, dar pe care
părţile unui act juridic le consideră ca bunuri mobile în considerarea a ceea ce vor
deveni.(ex. fructe sau recolte ce nu au fost culese încă, dar care au fost înstrăinate printrun act juridic cu anticipaţie).
Bunurile imobile pot fi:
1. Imobile prin natura lor. În Codul Civil se prevede că fondurile de pământ şi
cladirile sunt imobile prin natura lor. De asemenea, morile de vânt sau de apă asezate pe
stâlpi sunt la fel, si recoltele care sunt încă în rădăcini, precum şi fructele de pe copaci,
ce nu au fost culese încă.
2. Imobile prin obiectul la care se referă. Sunt astfel de imobile, potrivit
Codului Civil, uzufructul lucrurilor imobile, servituţiile şi acţiunile care tind a revendica
un imobil.
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3. Imobile prin destinaţie. Potrivit dispoziţiilor legii, acestea sunt obiectele pe
care proprietarul unui fond le-a pus pe el pentru serviciul şi exploatarea acestui fond.
Acestea sunt imobile prin destinaţie numai în situaţia în care proprietarul le-a dat o
destinaţie expresă şi anume aceea de a exploata fondul. Intră in această categorie animalele destinate producţiei, instrumentele agricole, uneltele necesare pentru
exploatarea unui fond comercial.
Importanta practică a clasificării bunurilor in

mobile şi imobile se

materializeaza, în regimul juridic diferit aplicabil celor doua categorii de bunuri şi
anume: în ce priveşte posesia îndelungată a bunurilor imobile, aceasta poate duce la
dobândirea dreptului de proprietate asupra acestor bunuri prin uzucapiune, iar pentru
bunurile mobile posesia de bună credinţă valorează proprietate.
În ceea ce priveşte drepturile reale accesorii, ipoteca poate avea ca obiect numai
un bun imobil, iar gajul poate avea ca obiect doar bunuri mobile.
În dreptul internaţional privat, bunului imobil situat pe teritoriul unei anumite
tari i se aplica legea tarii pe a carui teritoriu este situat, in schimb bunului mobil i se
aplica legea proprietarului bunului.
Cât priveşte competenţa teritorială a instanţelor de a soluţiona anumite litigii,
reţinem ca in cazul bunurilor imobile, toate litigiile se vor judeca de către instanta în a
cărei rază teritorială se află acele bunuri, iar in ceea ce priveşte bunurile mobile, instanţa
competentă e cea de la domiciliul pârâtului.
B. Bunuri aflate in circuitul civil59, adica acele bunuri care pot face obiectul
actelor juridice;(ex. de înstrăinare, închiriere sau gajare) si bunuri scoase din circuitul
civil, adica acelea care nu pot forma obiectul unui act juridic civil (mai sunt numite
inalienabile), cum ar fi terenurile ce fac parte din domeniul public.
Importanţa practică a acestei clasificări se manifestă pe planul valabilităţii
actelor juridice civile, sub aspectul obiectelor lor.
C. Bunuri divizibile60, adica acele bunuri ce pot fi împărţite fără să-şi schimbe
destinaţia din punct de vedere economic si bunuri indivizibile sunt acele bunuri ce nu
pot fi împărţite fără să-şi schimbe destinaţia din punct de vedere economic.

59
60
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Această împărţire a bunurilor prezintă importanţă practică in materie de partaj si
de obligaţii. Astfel, dacă un bun aparţine mai multor proprietari şi e indivizibil, acesta ar
urma să fie atribuit unuia dintre proprietari, care la randul lui urmează să fie obligat la
plata unei sume de bani fata de ceilalti.
D. Bunurile mai pot fi: principale61 adica acelea ce pot fi folosite independent
fără a servi la întrebuinţarea altui bun si accesorii adica acelea ce sunt destinate să
servească la întrebuinţarea unui alt bun principal;
Importanţa practică

se refera la faptul ca bunul accesoriu urmeaza soarta

bunului principal, astfel ca atunci cand se datoreaza un bun , trebuie sa se predea ambele
bunuri atat cel principal cat si cel accesoriu, daca nu exista stipulatie contrara.
E. Bunuri sesizabile62 adica acele bunuri ce pot forma obiectul unei
executării silite si bunuri insesizabile sunt cele care nu pot fi urmărite silit pentru
plata vreunei datorii.
F. Bunuri de drept public63 adica acele bunuri care fac parte din domeniul
public al statului sau al unitatiilor administrativ teritoriale si bunuri de drept privat adica
acele bunuri care intra in alcatuirea dreptului de proprietate privata a presoanelor fizice
sau juridice.
Numai bunurile

din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi

insesizabile.

c. Raportul juridic penal
1. Dreptul penal-notiune. Aspecte introductive.
Dreptul penal poate fi definit ca fiind acea ramura de drept care reuneste
ansamblul normelor juridice care stabilesc in ce conditii o fapta devine infractiune, felul
infractiunilor, modul de sanctionare a acestora, precum si raspunderea penala. Rolul
dreptului penal rezida din art. 1 al Codului penal potrivit caruia dreptul penal se exprima
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intr-o forma exterioară prin legi organice care reglementează faptele ce constituie
infracţiuni, sancţiunile care se aplică în cazul comiterii acestora şi răspunderea penală.
Legea penala, compusă dintr-un ansamblu de norme, e o formă de exprimare a
dreptului penal, deoarece ea prevede fapta care constituie infracţiune, pedepsele ce se
aplică infractorilor şi măsurile ce se pot lua în cazul săvârşirii acestei fapte.
Prin legea penală se înţelege orice dispoziţie penală care se află într-o lege
(decret), iar prin legislaţie penală se înţelege totalitatea dispoziţiilor penale, indiferent de
sediul lor, acesta putand fi Codul Penal sau orice lege specială penală/nepenală, dar cu
dispoziţii penale.
1. Izvoarele dreptului penal (normele penale se regăsesc în aceste izvoare)
sunt:


Constituția;



Legile organice;



Ordonanțe de Guvern;



Tratate și convenții internaționale;



Norme nepenale; (act care nu are drept scop incriminarea unor fapte);

Prin lege penală înțelegem orice dispoziție penală cuprinsă într-o lege, iar prin
legislație penală înțelegem totalitatea dispozițiilor penale indiferent de sediul lor.
2. Raportul juridic penal și faptele penale.
Faptele penale sunt acele împrejurări care dau naștere raportului penal, îl modfică
sau îl sting și cărora norma penală le atribuie acest caracter deoarece produc consecințe
juridice.
Raportul penal este legătura născută între stat și făptuitori, ca urmare a săvârșirii
unor fapte prevăzute de legea penală; în cadrul raportului juridic penal părțile au drepturi
și obligații corelative cu răspunderea penală și constau în aspecte legate de aplicarea și
suportarea sancțiunii specifică dreptului penal.
Subiecții raportului juridic prezintă o serie de particularități:


Unul dintre aceștia întotdeauna este statul, reprezentat prin organele

judiciare în special parchetul sau organele de cercetare penală;


Statul este titularul dreptului de a trage la raspundere titularul, prin

excepție există și situații în care titularul dreptului este o persoană fizică (ex.violul);
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Uneori aceeași persoană poate participa în mai multe raporturi juridice

penale în calitate de infractor;


Nașterea și finalizarea raportului juridic nu presupune consimțământul

părților;
În dreptul penal cel împotriva căruia se desfășoară cercetarea și apoi aplicarea
pedepsei se numește infractor.

4. Principiile fundamentale aplicabile dreptului penal:
1.Principiul legalității incriminării și pedepsei. Nici o faptă nu poate fi considerată
infracțiune dacă nu este prevăzută de lege astfel, de asemenea nu putem aplica sancțiuni
penale dacă acestea nu sunt precizate pentru fapta comisă.
2. Principiul caracterului personal al răspunderii penale. Nici o persoană nu poate
fi trasă la răspundere penală pentru infracțiunea comisă de o altă persoană și nici nu poate
fi obligată să execute pedeapsa aplicată altei persoane.
3. Principiul individualizării sau al proporționalității. Individualizarea sancțiunilor
trebuie să fie stabilită astfel încât să reflecte gradul de pericol social al faptei și al
făptuitorului.
Individualizarea răspunderii poate fi:


legală (realizată de către legiuitor, atunci când stabilește sancțiunile pentru

fiecare infracțiune în parte);


judiciară atunci când judecătorul determină sancțiunea concretă pe care

infractorul va trebui să o execute, judecătorul poate dispune o pedeapsă principală,
complementară și accesorie, precum poate dispune și măsuri educative sau de siguranță;


administrativă se realizează după rămânerea definitivă a hotărârii de

condamnare, pe tot parcursul executării pedepsei.
4. Principiul minimei intervenții sau al subsidiarității dreptului penal. Dreptul
penal este în raport cu alte discipline juridice un domeniu subsidiar de aceea se aplică
răspunderea penală numai atunci când celelalte măsuri de constrângere nu sunt suficiente
sau când încălcarea normelor de conduită și de protecție socială este foarte gravă.
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5. Principiul umanismului. Recunoașterea faptului că infractorul indiferent de
fapta comisă este și rămâne o persoană umană care are dreptul să fie tratată ca atare și
reintegrată în comunitate.

Sectiunea III. Răspunderea juridica
Noţiunea de “răspundere juridică”. Răspunderea juridică este un complex de
drepturi şi obligaţii conexe, prevăzute de normele juridice, drepturi şi obligaţii care iau
naştere ca urmare a săvârşirii unei fapte ilicite, şi care constituie cadrul de realizare a
constrângerii de stat, adică de aplicare a sancţiunii.
Răspunderea juridică – parte componentă a răspunderii sociale.
Caracteristicile răspunderii juridice
a) are ca temei nerespectarea sau încălcarea unei norme de drept.
b) Este legată în mod direct de activitatea exclusivă a unor organe de stat competente
c) Este o răspundere general-obligatorie, ma promptă şi mai eficientă decât celelalte
forme ale răspunderii sociale
d) Consecinţele răspunderii juridice pot fi deosebit de grave, antrenând sancţiuni
privative de libertate sau, în unele sisteme de drept, mergându-se până la pedeapsa
capitală.
e) În stabilirea răspunderii şi vinovăţiei se împletesc atât evaluările de ordin strict juridic,
cât şi cele de ordin moral, de echitate, umanitarism etc.
Principiile răspunderii juridice:
- principiul răspunderii pentru fapta săvârşită cu vinovăţie; se poate aplica o sancţiune
autorilui faptei doar atunci cănd este vinovat de nerespectarea unei norme juridice şi doar
în limitele vinovăţiei sale;
- principiul răspunderii personale; răspunderea juridică acţionează direct numai faţă de
persoana vinovată de săvârşirea faptei ilicite. Excepţii: exemplu prevederile art. 1000
Cod civil: răspunderea părinţilor pentru prejdiciile cauzate de copiii lor minori care
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locuiesc cu dânşii; răspunderea comitenţilor pentru faptele prepuşilor; răspunderea
institutorilor şi artizanilor pentru prejudiciile cauzate de elevii, respectiv, ucenicii care se
află sub supravegherea lor ş.a.
- Principiul justeţei sancţiunii; sancţiunea aplicată trebuie să fie proporţională cu
gravitatea faptei, cu gradul de pericol social al faptei, cu atitudinea faptuitorului etc.
- Principiul celerităţii tragerii la răspundere; sancţiunea trebuie aplicată autorului faptei
ilicite cât mai aproape de momentul săvârşirii faptei pentru a-şi putea atinge scopul
urmărit: reparatoriu, educativ, preventiv).
Elementele şi condiţiile răspunderii juridice:
1. Să existe subiectul răspunderii juridice, care să aibă:
a) capacitatea juridică de a răspunde – aptitudinea persoanei fizice de a fi chemată să
răspundă în faţa organelor jurisdicţionale pentru fapta ilicită săvârşită şi de a suporta
consecinţele juridice pe care le implică aplicarea constrângerii de stat; Capacitatea de a
răspunde implică existenţa discernământului şi a unui complex de atribute juridice.
b) libertatea de a acţiona – adică să fi acţionat în cunoştinţă de cauză, neobligat de nimeni
şi nimic asupra căii de urmat etc.
2. Să existe conduita ilicită – conduita prin care este încălcată norma de drept.
3. Să existe vinovăţia – starea subiectivă ce îl caracterizează pe autorul faptei ilicite în
momentul încălcării normei de drept. Constă în atitudinea psihică şi de conştiinţă
negative faţă de interesele sau valorile ocrotite prin normele de drept. Apare ca o
înlănţuire a manifestărilor pe linia dintre conştiinţi – voinţă – acţiune. Este condiţia
esenţială pentru aplicarea sancţiunii.
4. Să existe legătura cauzală dintre fapta ilicită şi rezultatul dăunător – una din condiţiile
fundamentale ale răspunderii juridice. Apare ca legătura dintre cauză şi efect.
Modalităţile săvârşirii faptei ilicite sunt:
a) acţiunea
b) inacţiunea
Formele vinovăţiei:
- intenţia (sau dolul) – acţiunea ilicită este orientată în mod voit spre a produce
efectul ilicit;
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- culpa – autorul faptei ilicite nu prevede consecinţa faptelor sale deşi putea şi
trebuia să le prevadă sau, chiar dacă le prevede speră să nu se vor produce. Modalităţile
culpei sunt: neatenţia, neglijenţa, neprevederea, nepriceperea, superficialitatea etc.
Formele răspunderii juridice se conturează în funcţie de domeniu sau ramura de
drept în care a fost încălcată norma juridică, pe lângă alţi factori ce trebuiesc avuţi în
vedere (valorile sociale lezate, gradul de pericol social al faptei ilicite, modalităţile de
săvârşire a faptei ilicite, vinovăţia autorului ş.a.)
Fiecărei forme de conduită ilicită îi corespunde o formă a răspunderii juridice,
astfel:
1. infracţiunea – atrage răsăpunderea penală
2. producerea unui prejudiciu – atrage răspunderea civilă
3. săvârşirea unei contravenţii – atrage răspunderea contravenţională
4. abaterea disciplinară – atrage răspunderea disciplinară. Abaterea disciplinară
presupune ăntrunirea a două condiţii: calitatea de salariat cu contract de muncă şi
încălcarea unei obligaţii de serviciu.

III.1 Răspunerea penală
Răspunerea penală ia naştere în urma săvârşirii unei infracţiuni – “fapta care
prezintă pericol socială, săvârşită cu vinovăţie şi prevăzută de legea penală”.

Infracțiunea – noțiune, trasături, structură și conținut
A.

Notiune și trăsături

Infracțiunea este fapta omului contrară regulii de conduită care atrage aplicarea unei
sancțiuni prevăzute de legea penală pentru săvârșirea ei. Este singurul temei al
răspunderii penale. Potrivit dispoziţiilor Codului Penal, infracţiunea este singurul temei al
răspunderii penale. In art.17 C.pen. infracţiunea este definita ca fiind o faptă prevăzută de
legea penală, săvârşită cu vinovăţie şi care prezintă pericol social.
Prin fapta se intelege acea activitate a unui membru al societatii in cadrul relatiilor
sociale.
Definitie. Infracținea potrivit Codului penal este:
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fapta prevăzută de legea penală;



săvârșită cu vinovăție;



prezintă pericol social;

Trăsături:
1)

faptă care prezintă pericol social

-

orice activitate contrară normelor juridice și care împiedică normala

desfășurare a
oricăror raporturi sociale este o faptă care prezintă pericol social;
Ca trasatura a infractiunii, in doctrina penala, pericolul social este cunoscut sub doua
forme : generic sau abstract si concret.

Pericolul abstract (generic) este pericolul prezentat de orice faptă (furt, omor,
viol) și este apreciat de legiuitor în momentul elaborării normei penale, aceasta este baza
potrivit căreia legiuitorul stabilește care fapte sunt infracțiuni și care este sancțiunea
pentru aceste fapte; se refera la acel pericol, apreciat de legiuitor, pe baza unor date
obiective si subiective, in momentul inscrierii unei fapte periculoase in legea penala ca
infractiune.
Pericolul social concret este pericolul pe care îl prezintă o anumită infracțiune
concretă comisă de o persoană determinată, dacă pericolul social abstract se reflectă în
pedeapsa legală, pericolul social concret se reflectă în pedeapsa aplicată de judecător întro situație concretă.
Potrivit Codului Penal, deși în abstract orice faptă incriminată prezintă un pericol
social, în concret este posibil ca fapta comisă de o persoană să nu atingă gradul minim de
pericol social necesar calificării faptei ca infracțiune, astfel potrivit art. 181 ”nu constituie
infracțiune fapta prevăzută de legea penală dacă prin atingerea minimă adusă valorii
sociale apărute și prin conținutul ei concret fiind lipsită vădit de importantă reprezentând
pericolul social al unei infracțiuni.”
-

la aprecierea gradului de pericol social trebuie să se țină cont de: modul și

mijloacele de săvârșire, scopul urmărit, împrejurări, urmarea produsă, conduita și
persoana făptuitorului.
2)

fapta să fie săvârșită cu vinovăție
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Vinovăția este definită ca fiind atitudinea psihică a făptuitorului față de fapta
săvârșită și

urmările acesteia; Vinovatia este rezultatul interactiunii a doi factori :

constiinta si vointa. Dacă făptuitorul în momentul săvârșirii faptei nu a voit realizarea
acestei fapte ori nu a putut avea reprezentarea rezultatului faptei din cauze neimputabile
lui atunci vinovăția nu poate exista;
Nu este suficient să se constate o încălcare a unei dispoziții legale prevăzută în
legislația penală pentru a se putea angaja răspunderea penală trebuia în plus să se constate
că perosoana în cauză avea reprezentarea faptei sale și ar fi putut avea o conduită
conformă cu cerințele legale;
3)

infracțiunea să fie prevăzută de legea penală

Trebuie subliniat că această trăsătură decurge din principiul legalității incriminării
și pedepsei, însă noțiunile de infracțiune și faptă prevăzută de legea penală nu un conținut
identic.
Dacă orice infracțiune este faptă prevăzută de legea penală, nu orice faptă penală
este infracțiune. Trasatura esentiala a infractiunii de a fi o fapta prevazuta de legea penala
rezulta din principiul fundamental al legalitatii, prevazut in art. 2 C. Pen.
In concluzie, o fapta pentru a fi infractiune, trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele
trasaturi esentiale: sa prezinte pericol social, sa fie savarsita cu vinovatie si sa fie prevazuta de
legea penala.

B. Structura, conținutul infracțiunii și fazele infracțiunii
1. Structura infracțiunii. Referitor la structura infractiunii, exista mai multe
opinii. Intr-o opinie, infractiunea ar avea 4 elemente: obiect, latura obiectiva, subiect,
latura subiectiva, iar intr-o alta opinie, obiectul şi subiectul nu ar face parte din cadrul
infracţiunii. In cele ce urmeaza vom analiza pe rand toate cele patru elemente.
Cele patru elemente ale structurii infracțiunii sunt:


obiectul infracțiunii;



latura obiectivă;



subiectul;



latura subiectivă.
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1.

Obiectul. Marea majoritate a penaliştilor români consideră că obiectul

infracţiunilor îl formează relaţiile sociale ocrotite prin normele de drept penal.

Obiectul poate fi: material sau juridic.
Obiectul juridic constă în valoarea socială ocrotită împotriva căreia se îndreaptă
acțiunea sau inacțiunea făptuitorului.
Obiectul material sau fizic se referă la ființa sau lucru care încorporează valoarea
ocrotită de norma penală si impotriva careia se indreapta actiunea sau inactiunea prevazuta de
aceasta lege.

Dacă obiect juridic au toate infracțiunile, obiectul material îl întâlnim numai la
anumite infracțiuni și anume la infracțiunilor materiale sau de rezultat. Spre deosebire de
aceste infracțiuni, în caul infracțiunilor formale sau de pericol, nu întâlnim obiectul
material, pentru că acțiunea nu produce un efect palpabil, vizibil.
Din perspectiva obiectului material infracțiunile se clasifică în infracțiuni de
rezultat sau de pericol.
Observație!!! Obiectul material nu trebuie confundat nici cu produsul infracțiunii,
nici cu mijloacele utilizate la comiterea infracțiunii.
2.

Latura obiectivă este formată din următoarele elemente:



acțiunea sau inacțiunea;



urmarea;



raportul de cauzalitate între acțiune/inacțiune și urmare.

Prin acțiune se înțelege aceea conduită care lezează sau pune în pericol valoarea
ocrotită de norma penală prevăzută în norma de incriminare.
Atunci cand o infractiune este savarsita printr-o actiune, vorbim de infractiuni comisive,
iar atunci cand o infractiune este savarsita printr-o inactiune, vorbim de infractiuni omisive.

Inacțiunea constă în abținerea de la efectuarea unei acțiuni cu privire la care legea
pretinde îndeplinirea acesteia. Atunci când infracțiunea e săvârșită prin acțiune vorbim de
infracțiuni comisive, iar când infracțiunea e realizată prin inacțiune vorbim de infracțiuni
omisive.
Infracțiunile omisive nu trebuie înțelese ca simpla pasivitate ci acestea se
evidențiază prin raportare la o acțiune care îi este cerută subiectului. Aceste infracțiuni
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constau în îndeplinirea unor obligații impuse de lege. Ex: nedenunțarea sau lăsarea fără
ajutor.
Urmarea. Prin urmare se intelege crearea unei stari de pericol cu privire la
valoarea sociala ocrotita de norma penala sau vatamarea acesteia. Atunci cand urmarea
consta intr-o modificare vizibila a realitatii inconjuratoare se vorbeste despre rezultat, si
despre infractiunile de rezultat.
Atunci când urmarea constă într-o modificare vizibilă a realității înconjurătoare se
vorbește despre rezultat respectiv despre infracțiuni de rezultat. În cazul în care nu putem
identifica un asemenea rezultat infracțiunea va fi de pericol, urmarea fiind pericolul creat.
Raportul de cauzalitate. Reprezinta legatura care se stabileste intre actiunea/inactiunea
prevazuta de norma penala si urmarea produsa. Nu este suficient sa se constate că s-a comis o

acțiune sau inacțiune trebuind să stabilim că între acestea și urmarea produsă există o
legătură directă.
Proba raportului de cauzalitate se impune doar în cazul infracțiunilor de rezultat,
în cazul celor de pericol nu trebuie dovedit, rezultând din însăși săvârșirea faptei.
3.

Subiectul este persoana care săvârșește o infracțiune când se numește

subiect activ, iar persoana care suportă consecințele infracțiunii este subiectul pasiv.
Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi
subiect activ al infracţiunii sunt urmatoarele :
-

Să fie persoană fizică;

-

Persoana să fi împlinit vârsta de 14 ani (până la această vârstă neexistând răspundere

penală);
-

Persoana să aibă discernământ (capacitatea psihică a unei persoane din punct de

vedere penal de a acţiona în cunostinţă de cauză în sensul că-şi dă seama de acţiunea sau
inacţiunea sa, de urmările ei periculoase şi că poate fi stăpână pe voinţa sa).
Marea majoritate a infracțiunilor pot fi săvârșite de orice persoana; există situații
când pentru consumarea unei infracțiuni subiectul activ trebuind să îndeplinească și alte
condiții prevăzute expres în norma de incriminare. Acestea pot fi legate de profesie (aceea
de medic, avocat, funcţie publică) sau de locul comiterii infracțiunii sau de calitatea în care

se află subiectul activ.
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Atunci când infractorului i se cere o anumită calitate discutăm despre infracțiuni
cu subiect activ special. Calitatea de subiect activ special poate să atragă uneori realizarea
conţinutului agravat sau calificat al infracţiunii cum ar fi de ex. distrugerea unor înscrisuri
de către functionarul public.
Subiectul pasiv. Dacă subiectul activ general poate fi doar o anumită persoană,
subiectul pasiv general poate fi, în principiu, orice persoană fizică sau juridică, inclusiv
statul. De cele mai multe ori subiectul pasiv este identic cu persoana vătămată.
Subiectului pasiv al unei infractiuni i se poate pretinde uneori ca pentru realizarea
continutului unei anumite infracţiuni să aibă o anumită calitate, caz în care este numit
subiect pasiv special (ex. exercitarea de violenţă asupra unei persoane aflată în exerciţiu
funcţiunii, pruncuciderea). Calitatea subiectului pasiv special poate fi o trăsătură care să
ducă la agravarea conţinutului infracţiunii. Această calitate de subiect activ sau pasiv
special trebuie să existe în momentul comiterii acţiunii sau inacţiunii, însă la cel activ
aceasta calitate trebuie sa fie indeplinita numai de catre autori si coautori, nu şi de catre
ceilalti participanti cum ar fi instigatorii sau complicii.
4.

Latura subiectivă. Latura subiectivă a infractiunii are ca subelement principal

vinovăţia, iar ca subelement secundar mobilul şi scopul.
Vinovăția este trăsătura esențială a infracțiunii care îmbracă trei forme: intenția,
culpa, preterintenția.
Intenția presupune două elemente și anume elementul intelectiv (prevederea) care
presupune cunoașterea de către autor a tuturor elementelor de factură obiectivă de a căror
îndeplinire depinde existența infracțiunii. Ex: în cazul infracțiunii de omor făpruitorul
trebuie să știe că acțiunea poate produce moartea unei persoane.
Elementul volitiv care reprezintă poziția subiectivă a autorului față de urmare,
este necesar ca autorul să dorească sau să accepte producerea urmării sale.
Din perspectiva celor două elemente identificăm două forme ale intenției: intenție
directă și intenție indirectă. Intenția directă există atunci când făptuitorul prevede
rezultatul și-l urmărește (producerea lui). Intenția indirectă există atunci când făptuitorul
prevede rezultatul faptei și deși nu-l urmărește, acceptă posibilitatea producerii lui.
Culpa. Are un caracter excepțional și secundar, regula ar fi incriminarea
infracțiunii intenționate și numai în mod excepțional a infracțiunii din culpă. Caracterul
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secundar se referă la faptul că incriminarea faptei comise din culpă se realizează pe lângă
incriminarea infracțiunii intenționate.
În ceea ce privește structura culpei nu se poate identifica un element comun celor
două forme ale culpei. Există culpă atunci când comiterea faptei nu s-a datorat intenției ci
încălcării unei obligații de prudență sau îi este impusă autorului. Esența culpei constă în
nerespectarea unor norme statornicite prin uz sau stabilite în mod explicit de către stat în
scopul prevenirii unor urmări dăunătoare.
În cazul infracțiunilor comise din culpă identificăm două elemente principale:
a)

încălcarea unor obligații de diligență (obligații menite să prevină

producerea unor urmări vătămătoare pentru valorile sociale ocrotite de legea penală,
obligații de prudență), de ex: obligația părinților de a avea grijă de copii, obligația de a
respecta limitările de viteză;
b)

previzibilitatea și evitabilizarea subiectivă a urmării

Pe baza celor două elemente putem defini culpa -

formă de vinovăție

caracterizată prin aceea că făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, rezultat pe care nu-l
acceptă socotind fără temei, că acesta nu se va produce sau nu prevede rezultatul faptei
deși putea și trebuia să-l prevadă.
Formele culpei sunt: culpa cu prevedere (atunci când făptuitorul prevede
rezultatul faptei sale, rezultat pe care nu-l acceptă socotind că nu se va produce). Ex:
aruncătorul de cuțite de la circ. culpa fără prevedere atunci când făptuitorul nu prevede
rezultatul faptei sale deși putea și trebuia să-l prevadă; ex: situația în care mama lasă la
îndemâna copilului o substanță periculoasă, iar copilul bea și decedează;
Praeterintenția (intenția depășită)- formă mixtă de vinovăție care cuprinde
intenția și culpa reunite și se caracterizează prin săvârșirea unei fapte cu intenție și
producerea unui rezultat mai grav decât cel urmărit de făptuitor, rezultat imputabil
făptuitorului, cu titlu de culpă.
2. Conținutul infracțiunii este alcătuit din totalitatea trăsăturilor specifice, tipice
și esențiale ale celor patru elemente prevăzute de norma de incriminare, datorită acestor
elemente, infracțiunea se diferențiază de celelalte infracțiuni din grade diferite sau din
același grad (categorie).
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În această situație vorbim despre conținutul abstract sau legal al infracțiunii.
Felurile conținutului legal al infracțiunii. Majoritatea infracțiunilor au un conținut
unic și simplu, în funcție de gradul de pericol social aceeași infracțiune poate avea pe
lângă conținutul de bază și un conținut agravat sau calificat.
Conținutul de bază este alcătuit dintr-un minim de elemente necesare pentru
existența infracțiunii. Conținutul agravat pe lângă minimul de elemente cuprinse în
conținutul de bază cuprinde circumstanțele obiective sau subiective și unele și altele
denumite circumstanțe de agravare.
3. Fazele infracțiunii
Prin fazele infracțiunii înțelegem drumul pe care îl parcurge ideea infracțională
din momentul apariției ei și până la materializarea acesteia în forma infracțiunii
consumate. Se poate vorbi despre fazele infracțiunii numai în cazul infracțiunilor
intenționate deoarece în cazul celor din culpă făptuitorul nu acceptă și nu prevede
rezultatul, astfel că nu se poate vorbi de o rezoluție infracțională.
Fazele infractiunii intenționate sunt urmatoarele :
1)

Faza internă;

2)

Faza actelor de pregătire;

3)

Faza actelor de executare sau tentativă;

4)

Forma consumată.

Unele dintre acestea au relevanță juridică numai când infracțiunea nu s-a continuat
deoarece în formă consumată sunt absolute toate formele anterioare. Astfel, când se trece
de la o formă a infracţiunii la următoarea aceasta o absoarbe pe cea anterioară.
1)

Faza internă există în cazul oricărei infracțiuni intenționate. Are la bază

trei momente principale:
- apariția ideii infracționare care poate apartine autorului sau altei persoane(instigator)
care o transmite autorului;
- deliberarea reprezinta etapa in care faptuitorul analizează posibilitățile comiterii
infracțiunii, identifică locul și mijloacele necesare, calculează avantaje sau dezavantaje ce
decurg din savarsirea infractiunii, analizeaza posibilitatea comiterii infractiuni, modul si
mijloacele de savarsire. Deliberarea exista in cazul oricarei infractiuni intentionate,
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inclusiv in cazul infractiunilor comise cu intentie repentina. Diferenta consta in faptul ca
la infractiunile comise cu intentie repentina deliberarea este foarte scurta, comiterea
infractiunii avand loc sub imperiul unei stari de tulburare sau de emotie. La infractiunile
comise cu premeditare, deliberarea are o durata mai mare, faptuitorul analizand fiecare
detaliu cu privire la savarsirea faptei, ajungând la demonstrarea periculozității faptei.
- luarea hotararii, in sensul ca faptuitorul se hotaraste efectiv in legatura cu savarsirea
faptei.
Faza interna a infractiunii nu se pedepseste niciodata, exceptie facand infractiunea
de amenintare, nici dacă infracțiunea a ajuns la momentul luării hotărârii.
2)

Faza actelor de pregătire. Actele de pregatire sunt activități care îl ajută

pe infractor în materializarea ideei infracționale. Actele de pregatire pot fi de natura
materiala cum ar fi procurarea unor instrumente pentru savarsirea infractiunii, inlaturarea
unor obstacole, si acte de natura intelectuala, cum ar fi culegerea de informatii, de
anumite date necesare savarsirii infractiunii.
De regula, actele de pregatire, in dreptul roman, nu se pedepsesc, exceptie facand
doua situatii :
a)

atunci cand legiuitorul le asimileaza tentativei ;

b)

atunci cand legiutorul le incrimineaza ca infractiuni de sine statatoare ,

cum ar fi (deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori).
3)

Tentativa Potrivit art. 20 C.pen tentativa consta in punerea în executare a

ideii infracționale, executare care nu a fost dusă la capăt sau deși a fost dusă la capăt nu
și-a produs rezultatul propus.
Formele tentativei. In raport de gradul de realizare a acţiunii şi a cauzelor care fac
ca acea faptă să nu-şi producă urmarea prevăzută de lege, exista două forme:
a)

Tentativa întreruptă (neterminată, imperfectă) este atunci când

executarea a început dar nu este dusă până la capăt, fie din motive independente
de infractor, fie din propria lui inițiativă.
b)

Fără efect (terminată, perfectă) este atunci când a început

executarea, care a fost dusă până la capăt, dar nu s-a produs urmarea dorită sau
acceptată de făptuitori.
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Pedepsirea tentativei: potrivit legislației românești există un sistem limitat de
incriminare a tentativei, această pedepsire se aduce numai atunci când legea prevede
expres această posibilitate. Limitele de pedeapsă pentru tentativă sunt cuprinse între
jumătatea minimului și jumătatea maximului prevăzut de lege pentru infracțiunea
consumată.
Există două situații de nepedepsire a tentativei: desistarea și împedicarea
producerii rezultatului.
Desistarea reprezinta întreruperea acţiunii sau a actului de executare de către
infractor inainte de terminarea ei. Întreruperea trebuie să fie de bună-voie, ceea ce
înseamnnă că infractorul putea să-şi continue nestingherit activitatea infracţională.
Pentru a fi în prezenţa desistării, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii :
1.Sa fi inceput acţiunea de executare din partea autorului sau a unui coautor;
2.Renunţarea la continuarea actului de executare, care constă fie într-o atitudine
pasivă, fie într-o atitudine activă;
3.Renuntarea să fi fost făcută de bună voie.
Împiedicarea producerii rezultatului este posibilă doar la tentativa perfectă
deoarece executarea s-a terminat, insă nu se produce rezultatul ca urmare a intenţiei
infractorului.
Condiţiile care trebuie indeplinite pentru a fi in prezenta impiedicarii producerii
rezultatului sunt urmatoarele:
1.Să existe un act de executare terminat;
2.Să aibă loc o actiune de împiedicare a producerii rezultatului din proprie
initiativa, inainte de descoperirea faptei.
4)

Infracțiunea consumată se realizează atunci când acțiunea infractorului

are ca urmare producerea efectelor prevăzute de lege. Ex: uciderea, sustragerea unui bun.
În funcție de conținutul infracțiunii pot exista mai multe modalități ale acesteia in forma
consumată. În cazul infracțiunii consumate conținutul legal al infracțiunii se realizează în
întregime şi nu doar parţial ca în cazul tentativei. Astfel când nu se mai poate produce
nici o urmare, infracţiunea se epuizează.
Cunoașterea momentului în care se produce rezultatul prezintă o mare importanță
deoarece toate formele anterioare sunt absolvite în formă consumată. De asemenea, de
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momentul consumării sau epuizării depinde aplicarea mai multor instituții ale dreptului
penal: prescripția răspunderii penale, amnistiția, grațierea, determinarea legii penale
aplicabile.

III.2. Raspunderea civila
Răspunderea civilă – intervine în materia dreptului civil pentru producerea de
daune, pentru nerespectarea condişţiilor de fond sau formă la încheierea unor acte etc.
Trebuie făcută distincţia între: a) Răspunderea civilă delictuală – obligaţia civilă
de a repara prejudiciul produs printr-o faptă ilicită; b) răspunderea civilă contractuală –
are caracter derogator faţă de cea delictuală – constă în repararea prejudiciului produs
prin încălcarea obligaţiei concrete asumate într-un contract preexistent.
Raspunderea civila delictuala. Reglementare.
Răspunderea civilă delictuală a fost reglementată în art. 998-1003 ale vechiului
Cod civil, texte care (art. 998-1002) erau o traducere fidelă a art. 1382-1386 noul cod
civil francez şi au rămas în aceeaşi formulare până la recenta abrogare a întregului Cod
civil român de la 1865; art. 1003 a fost inspirat de art. 1156 al Codului civil italian care se
afla în fază de proiect în anul 1864. Aceste principii au constituit cadrul general
cuprinzător, pe care doctrina juridică şi practica judiciară au fost chemate să le adapteze
trebuinţelor vieţii juridice. Aceste articole au reglementat: răspunderea pentru fapta
proprie (art. 998-999), răspunderea pentru fapta altuia [art. 1000 alin. (2)-(5)],
răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucrurile ce le avem sub pază [art. 1000 alin.
(1), parte finală], răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale (art. 1001) şi
răspunderea pentru prejudiciile cauzate de ruina edificiului (art. 1002); art. 1003
reglementa răspunderea solidară atunci când un prejudiciu este cauzat printr-un delict sau
cvasidelict imputabil mai multor persoane.
Desigur că la textele din vechiul Cod civil se mai adăugau şi prevederile altor legi
şi acte normative aplicabile unor ipoteze speciale de răspundere care se află şi astăzi în
vigoare.
Noul Cod civil supune răspunderea civilă delictuală unei reglementări mult mai
cuprinzătoare decât vechiul Cod civil. Astfel, majoritatea dispoziţiilor din Cartea a V-a,
Titlul II, Capitolul IV, art. 1349-1395 stabilesc regimul juridic general şi regimul juridic
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special al unor ipoteze de răspundere civilă delictuală. Astfel, după ce în art. 1349 este
circumscris, în linii generale, domeniul de aplicare a răspunderii civile delictuale, în art.
1357-1371 este reglementată în detaliu răspunderea pentru prejudiciile cauzate din fapta
proprie ilicită; art. 1372-1374 stabilesc regimul juridic special al răspunderii pentru
prejudiciile cauzate prin fapta altuia; art. 1375-1380 circumscriu regimul juridic propriu
răspunderii pentru prejudiciile cauzate de animale, lucruri şi ruina edificiului. Ultima
secţiune a acestui capitol, secţiunea a Vl-a, cuprinde dispoziţii referitoare la repararea
prejudiciilor în cazul răspunderii civile delictuale art. 1381-1395). La aceste texte se
adaugă şi dispoziţiile art. 219-214 din acelaşi Cod civil în care este reglementată
răspunderea persoanelor juridice de drept privat şi persoanelor juridice de drept public
pentru faptele licite şi ilicite ale organelor de conducere în funcţiile încredinţate, precum
şi răspunderea unităţilor administrativ-teritoriale şi a statului. Nu trebuie uitate nici
prevederile din art. 630 din acelaşi Cod civil care se referă la răspunderea civilă pentru
prejudiciile cauzate în cadrul raporturilor de vecinătate dintre proprietarii de imobile.
De asemenea, legislaţia dezvoltătoare reglementează prin dispoziţii speciale şi
câteva cazuri sau ipoteze de răspundere civilă care prezintă anumite particularităţi în
raport cu dispoziţiile în materie ale Codului civil, după cum urmează:
- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate
de produsele cu defecte;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, care reglementează răspunderea pentru
prejudiciile sau daunele ecologice;
- art. 96 din Legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, coroborat cu art.
504-507 din Codul de procedură penală, care reglementează răspunderea statului pentru
prejudiciile cauzate prin erori judiciare;
- Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, unde este reglementată
răspunderea autorităţilor publice pentru prejudiciile cauzate prin acte administrative
ilegale;
- Legea nr. 703/2001 privind răspunderea pentru daunele nucleare;
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- Titlul XV al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, unde este
reglementată răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorilor de produse şi
servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.
Tabloul general al reglementărilor aplicabile răspunderii civile delictuale este,
după cum se poate observa, alcătuit din două categorii de dispoziţii legale: unele care se
află în textele noului Cod civil, dintre care multe au caracter general, şi altele care îşi au
sediul în legislaţia dezvoltătoare, care au caracter special şi derogator de la regimul
juridic comun. în cele ce urmează, vom încerca să analizăm atât regimul juridic general al
răspunderii civile, prin care înţelegem răspunderea delictuală pentru prejudiciile injust
cauzate altuia printr-o faptă ilicită proprie, cât şi particularităţile de regim juridic ale
răspunderii civile în diferitele cazuri sau ipoteze speciale, unele reglementate în noul Cod
civil şi altele în textele din legislaţia dezvoltătoare.
Terminologie şi domeniu de aplicare.
Răspunderea civilă pentru prejudiciile care sunt cauzate injust unei persoane, în
afara oricărei legături contractuale dintre victimă şi persoana răspunzătoare, încă de la
apariţia şi construcţia ei legislativă, jurisprudenţială şi doctrinală, poartă denumirea
consacrată de răspundere civilă delictuală. Respectiva sintagmă, devenită clasică şi
tradiţională în terminologia juridică actuală, îşi are originea în termenul de delict. Ea a
fost multă vreme suficient de cuprinzătoare pentru a desemna această branşă a
răspunderii civile, atât timp cât obligaţia de reparare a unui prejudiciu se năştea exclusiv
sau aproape exclusiv dintr-un delict civil. Prin delict civil se înţelege orice faptă umană
ilicită, care este săvârşită, de regulă, cu vinovăţie, şi care produce un prejudiciu injust
altei persoane prin încălcarea drepturilor şi intereselor sale, cu excepţia situaţiei în care
acea faptă constă în neexecutarea ilicită lato sensu a unui contract.
Astfel, rezultă că răspunderea civilă delictuală se angajează ori de câte ori un
prejudiciu este injust cauzat unei persoane printr-o faptă ilicită extracontractuală,
indiferent de originea şi izvorul dreptului subiectiv sau interesului legitim încălcat. Aşa
de pildă, prin faptă ilicită extracontractuală se înţelege şi neexecutarea lato sensu a
obligaţiilor născute dintr-o faptă licită (gestiunea de afaceri, plata nedatorată şi gestiunea
de afaceri) sau dintr-un act juridic unilateral.
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De asemenea, răspunderea aşa-zis delictuală se angajează, dacă legea o prevede,
şi în alte situaţii în care un prejudiciu este injust cauzat unei persoane prin anumite fapte
juridice care nu sunt conduite umane. Este suficient să arătăm că, atât în vechiul Cod
civil, cât şi în noul Cod civil este reglementată răspunderea pentru prejudiciile cauzate,
fără fapta ilicită a omului, de lucrurile şi animalele aflate în paza noastră, precum şi de
ruina edificiului. Situaţiile şi cazurile de acest fel se multiplică şi vor continua să se
multiplice ca urmare a progresului economic şi social. Dovada acestei alegaţii se află în
textele unor legi speciale unde sunt reglementate şi alte ipoteze în care există obligaţia de
reparare a unui prejudiciu, ce nu este cauzat printr-o conduită ilicită a persoanei
răspunzătoare: răspunderea pentru prejudiciile cauzate de defectele produselor,
răspunderea pentru unele daune ecologice, răspunderea pentru prejudiciile cauzate prin
accidente nucleare etc.
Din cele arătate rezultă că sintagma „răspundere civilă delictuală”, în sensul său
propriu, nu mai acoperă, astăzi, întregul său domeniu de aplicare. Această ramură a
răspunderii civile are o plajă mult mai largă, depăşind de mult spaţiul faptelor umane
ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârşite în afara unei legături contractuale. De aceea, unii
autori francezi au propus, pe bună dreptate, ca ea să se numească „răspundere civilă
extracontractuală”, colocuţiune care are un înţeles mai cuprinzător decât expresia
„răspundere civilă delictuală”, propunere pe care o împărtăşim fără rezerve. Este însă
necesar să arătăm că în noul Cod civil, denumirea de „răspundere delictuală” a fost
conservată, din raţiuni care ţin de constantele terminologice ale dreptului, expresia fiind
intrată adânc în vocabularul nostru juridic.
Indiferent de denumirea pe care ne-o însuşim este de precizat că regimul juridic al
răspunderii delictuale sau extracontractuale este regimul de drept comun al răspunderii
civile, spre deosebire de statutul special al regimului juridic al răspunderii contractuale,
care are caracter derogator. De aici urmează că în toate ipotezele în care nu se aplică
regimul juridic special al răspunderii contractuale vor fi aplicate normele care stabilesc
regimul juridic de drept comun, care este cel al răspunderii delictuale, indiferent de
originea sau etiologia prejudiciului care legea prevede imperativ că trebuie reparat.
Raspunderea civila contractuala. În ceea ce priveşte răspunderea contractuală,
articolul 1350 din Noul Cod Civil prevede că orice persoană trebuie să îşi execute
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obligaţiile pe care le-a contractat. Atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această
îndatorire, ea este răspunzătoare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să
repare acest prejudiciu, în condiţiile legii. Dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna
dintre părţi nu poate înlătura aplicarea regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în
favoarea altor reguli care i-ar fi favorabile.

III.3.Răspunderea contravenţională (sau administrativă)
Raspunderea contraventionala intervine în cazul săvârşirii de contravenţii – fapta
săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a
Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului,
municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti.
Răspunderea administrativă este forma de răspundere juridică care este instituită
prin normele dreptului administrativ şi care intervine în cazul comiterii unei fapte ilicite
din sfera dreptului administrativ, fiind încălcate norme de drept administrativ. Încălcarea
normelor de drept administrativ reprezintă o faptă ilicită numită abatere administrativă,
condiţie esenţială a răspunderii administrative, antrenând intervenţia autorităţilor în
vederea restabilirii legalităţii încălcate.
Răspunderea administrativă este o răspundere autonomă, cu particularități
distincte şi care presupune aplicarea sancţiunilor administrative de către subiectele puterii
executive, asupra persoanelor care au săvârşit abateri administrative, potrivit legislaţiei
administrative.
Orice formă a răspunderii juridice presupune comiterea unei fapte ilicite, iar în
ceea ce priveşte răspunderea contravenţională trebuie determinate conduitele ilicite care
conduc la angajarea acestui tip de răspundere64.
Răspunderea în dreptul administrativ are anumite trăsături specifice, cum ar fi:
autorităţile administraţiei publice cât şi funcţionarii răspund pentru acţiunile lor; prin
constituţie este instituită răspunderea politică a Guvernului în întregul său şi a fiecărui
membru al Guvernului, în faţa Parlamentului; prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 este
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Mircea Ursuţa, „Procedura contravenţională”, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2010, p. 50.
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reglementată răspunderea contravenţională, formă a răspunderii specifică dreptului
administrativ.
Răspunderea în dreptul administrativ îmbracă trei forme esenţiale în funcţie de
scopul urmărit prin declanşarea ei, şi anume:


Răspunderea contravenţională, pentru abaterile anume prevăzute prin
reglementări specifice săvârşite cu vinovăţie şi sancţionate în mod
corespunzător;



Răspunderea disciplinară, pentru încălcarea de către funcţionarii publici,
cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu anume prevăzute în Statutul
acestora, ori prin încălcarea altor statute proprii şi regulamente de ordine
interioară ale celor aflaţi în raporturi ierarhice de serviciu sau de funcţiune;



Răspunderea patrimonială a autorităţilor şi funcţionarilor pentru pagubele
produse în cadrul exercitării competenţelor şi atribuţiilor care le revin65.

O parte dintre reprezentanţii de seamă ai literaturii juridice de specialitate, susţin
conceptul potrivit căruia răspunderea contravenţională este considerată ca o formă
distinctă a răspunderii juridice66, iar alţii,

majoritatea, consideră că răspunderea

contravenţională este o formă de manifestare a răspunderii administrative67.
Sunt lucrări de specialitate unde răspunderea administrativă şi răspunderea
contravenţională sunt prezentate drept forme separate ale răspunderii juridice.
Se consideră că prin săvârşirea unei fapte ilicite care întruneşte trăsăturile şi
elementele constitutive ale unei contravenţii, se angajează răspunderea administrativă a
autorului acestei fapte68.
Calificarea răspunderii decurgând din săvârşirea unei contravenţii ca răspundere
administrativă se întâlneşte în doctrina anilor 1950-1970, perioadă când contravenţiile
au fost dezincriminate, fiindu-le consacrat un regim juridic administrativ.
Prin Decretul nr. 184/1954, ştiinţa dreptului administrativ a preluat sarcina ştiinţei
dreptului penal pentru a defini elementele esenţiale ale contravenţiilor.
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M. Preda, „Tratat elementar de drept administrativ român”, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
1996, p. 203.
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De exemplu, Adrian Hotca, Alexandru Ţiclea, Petru Susanu etc.
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De exemplu, Dumitru Brezoianu, Verginia Vedinaş, Iulian Poenaru, Corneliu Manda
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Ilie Iovănaş, „Dreptul administrativ şi elemente ale ştiinţei administraţiei”, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1977;
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Alţi autori folosesc noţiunea de răspundere administrativ-contravenţională69, iar în
alte lucrări, chiar dacă se foloseşte sintagma de răspundere contravenţională, se
precizează că această răspundere este o formă a răspunderii administrative70.
În concluzie, majoritatea autorilor tratează răspunderea contravenţională ca o
formă de răspundere administrativă.
Definiţia

contravenţiei.

Potrivit

doctrinei,

contravenţia

şi

răspunderea

contravenţională sunt reglementate ca instituţii ale dreptului administrativ, care privesc
atât activitatea persoanelor fizice, cât şi activitatea pe care o desfăşoară autorităţile
administraţiei publice, celelalte autorităţi publice, agenţii economici şi instituţiile publice,
indiferent dacă au caracter statal sau nestatal71.
În prezent, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, în primul articol defineşte contravenţia ca fiind: „fapta săvârşită cu
vinovăţie, stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, prin hotărâre a Guvernului ori prin
hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului
municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului
Bucureşti".
Considerăm că definirea de către legiuitor a contravenţiei este utilă pentru mai
multe considerente, cum ar fi: definiţia legală a contravenţiei reflectă unele din principiile
care guvernează dreptul contravenţional; definiţia legală permite delimitarea ilicitului
contravenţional de alte forme de ilicit, de exemplu, definirea sferei contravenţiilor de cea
a infracţiunilor, a delictelor civile, a abaterilor disciplinare etc.; şi nu în ultimul rând,
definiţia legală este un instrument utilizat cu prilejul aplicării legii contravenţionale.
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Ion Corbeanu, „Drept administrativ”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 197.
Rodica-Narcisa Petrescu, „Drept administrativ”, Editura Accent, Cluj-Napoca, 2004, p. 505;
Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea generală”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, 2006,

p. 283.
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Trăsăturile contravenţiei. Potrivit definiţiei actuale a contravenţiei se remarcă
două trăsături ale acesteia: fapta săvârşită cu vinovăţie; fapta prevăzută şi sancţionată
de lege, prin ordonanţă sau hotărâre a Guvernului ori prin hotărâre a consiliului local al
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului
judeţean ori a Consiliului General al municipiului Bucureşti.
Prima trăsătură este aceea că, contravenţia este o fapta săvârşită cu vinovăţie,
având un caracter ilicit, în sensul că ea atacă anumite valori sociale ocrotite de lege,
altele decât cele ocrotite de legea penală.
Valorile sociale ce formează obiectul contravenţiei pot fi vătămate în cele mai
diverse forme. De exemplu, în cazul valorilor sociale neexprimate fizic, vătămarea constă
într-o stare de tulburare a relaţiilor sociale privind aceste valori, iar în cazul valorilor
sociale ce au aspect material, vătămarea poate consta fie într-o lezare fizică, fie numai
într-o stare de periclitare a acestora72.
Vinovăţia în cazul răspunderii contravenţionale îmbracă două forme: intenţia şi
culpa.
A doua trăsătură desprinsă din definiţia actuală a contravenţiei se referă la actele
normative prin care pot fi stabilite şi sancţionate contravenţii şi implicit la autorităţile
publice competente să le emită.
Contravenţiile pot fi stabilite şi sancţionate prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale
Guvernului în toate domeniile de activitate, fiind vorba despre o competenţă materială
generală. În prezent, la nivel central, organele care pot reglementa contravenţii sunt
Parlamentul şi Guvernul. Parlamentul este prima autoritate competentă să reglementeze
contravenţii şi este cel care stabileşte contravenţii în legile prin care se statuează asupra
regimului juridic al unor activităţi economico-sociale, pentru a da demersului legislativ
un caracter complet şi unitar.
Guvernul are competenţa generală în stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor,
putând adopta ordonanţe de urgenţă, ordonanţe şi hotărâri.
Nu au competenţă

în a adopta reglementări
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materie contravenţională,

ministerele şi celelalte autorităţi publice centrale, serviciile publice deconcentrate sau
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structurile acestora din teritoriu, cu excepţia celor cărora li se conferă acest drept prin legi
speciale.
La nivel judeţean şi local pot fi stabilite contravenţii prin hotărâri ale autorităţilor
administraţiei publice sau judeţene. Hotărâri prin care sunt stabilite şi sancţionate
contravenţii în toate domeniile de activitate, în măsura în care acestea nu sunt stabilite
contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.
Doar faptele reglementate prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului precum
şi prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă contravenţii, fiind
vorba despre principiul consacrat în doctrină sub denumirea de principiul legalităţii
contravenţionalizării73.
Subiectele răspunderii contravenţionale. În literatura de specialitate, în ceea ce
priveşte răspunderea juridică se face diferenţă între subiectul activ - adică autoritatea
publică ce trage la răspundere, aplicând sancţiunea juridică - şi subiectul pasiv, adică
subiectul de drept căruia i se aplică sancţiunea juridică74.
În ceea ce priveşte fapta ilicită subiectul activ este autorul acesteia, iar subiectul
pasiv este reprezentat de cel asupra căruia se răsfrânge urmarea materială sau starea de
pericol creată prin fapta ilicită.
În cazul contravenţiei, subiectul activ este contravenientul, autorul faptei ilicite,
iar subiectul pasiv poate fi o persoană fizică, o structură organizatorică, un funcţionar
public, o autoritate publică etc., în funcţie de obiectul special şi nemijlocit al unei
contravenţii sau alteia.
În cazul răspunderii contravenţionale, contravenientul devine subiect pasiv, iar
subiectul activ va fi reprezentat de o autoritate publică centrală sau locală sau chiar de o
structură nestatală, persoană juridică de drept privat, autorizată de o autoritate publică să
presteze un serviciu public75.
În ceea ce priveşte regimului juridic actual aplicabil contravenţiilor, subiecte ale
răspunderii contravenţionale pot fi persoanele fizice şi persoanele juridice.
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a. Persoana fizică. Conform doctrinei, numai fapta omului este susceptibilă de a
fi sursa unui raport juridic de drept contravenţional, de unde concluzia că răspunderea
contravenţională este tipică pentru persoana fizică76.
Se poate spune că este subiect activ al contravenţiei sau contravenient, persoana
fizică care săvârşeşte o faptă prevăzută de legea contravenţională prin acte de executare,
de determinare sau de complicitate.
Regula este aceea că răspunderea contravenţională poate revine oricărei persoane
fizice care a săvârşit o contravenţie pe teritoriul ţării noastre, indiferent dacă este cetăţean
român, cetăţean român cu domiciliul în străinătate, cetăţean străin sau apatrid.
Excepţia este aceea că nu pot fi contravenienţi, minorii până la 14 ani, deoarece
nu răspund contravenţional, şi minorii între 14 şi 18 ani care au capacitate de exerciţiu
restrânsă, şi astfel ei răspund contravenţional pe jumătate, de exemplu, minimul şi
maximul amenzii se reduce la jumătate din minimul şi maximul amenzii stabilite în actul
normativ pentru fapta săvârşită.
Potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, de la principiul generalităţii
răspunderii contravenţionale fac excepţie şi militarii în termen. În cazul acestora,
procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite comandantului unităţii din care
face parte contravenientul, pentru a-i fi aplicate măsuri disciplinare, în cazul în care se
constată că acesta este întemeiat77.
b.Persoana juridică. În ceea ce priveşte persoana juridică, ca subiect al
răspunderii contravenţionale, actuala reglementare transformă sancţionarea persoanei
juridice din excepţie în regulă.
Astfel că, persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi în condiţiile
prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii.
Pot fi stabilite şi sancţionate contravenţii pentru persoanele juridice ca şi pentru
persoanele fizice prin legi sau ordonanţe, dar şi prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale
autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene sau ale sectoarelor municipiului
Bucureşti în domeniile expres enumerate de ordonanţă.
76

Mircea Preda, „Drept administrativ. Partea generală”, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, 2006,
p. 309- 290
77
Valentin Prisăcaru, „Tratat de drept administrativ român. Partea generală”, ediţia a III-a
revăzută şi adăugită, Bucureşti, 2002, p. 230.

76

Potrivit doctrinei, este pentru prima dată când a fost instituită răspunderea
contravenţională a persoanei juridice, în nume propriu şi în mod direct78.
Practic, se poate spune că, o mare parte dintre contravenţii, precum cele din
materie fiscală sau comercială, nu pot fi comise decât de persoane juridice.
III.4. Răspunderea disciplinară.
Raspunderea disciplinara este o instituţie specifică dreptului muncii si constă în
sancţionarea faptelor (abateri disciplinare) prin care o persoană încadrată cu contract de
muncă a încălcat obligaţiile asumate prin contract.
Raspunderea disciplinara intervine în cazurile în care o persoana încadrata în
munca într-o unitate sau o institutie savârseste cu vinovatie o abatere de la obligatiile de
serviciu, inclusiv norme de comportare.
Angajatorul are dreptul de a aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor
sai ori de câte ori constata ca acestia au savârsit o abatere disciplinara.
Elementele esentiale ale raspunderii disciplinare sunt : a) calitatea de salariat al
unitatii în baza unui contract individual de munca; b) existenta unei fapte ilicite; c)
savârsirea faptei cu vinovatie; d) un rezultat daunator; e) legatura de cauzalitate între
fapta si rezultat.
Subiect al abaterii disciplinare poate fi numai salariatul.
Trasaturile raspunderii disciplinare.
a. Raspunderea disciplinara este de natura contractuala presupunand incalcarea
obligatiei de catre salariat de a respecta toate regulile care configureaza
disciplina muncii.
b. Se transpune într-o constrângere materiala sau de ordin moral;
c. Caracter intuitu personae - imposibila o raspundere disciplinara pentru fapta
altuia sau o transmitere a acestei raspunderi asupra mostenitorilor salariatului;
d. Exercita o functie sanctionatorie, preventiva si educativa;
Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca sau activitatea de serviciu
si consta într-o actiune sau inactiune savârsita cu vinovatie de catre salariat, prin care
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acesta a încalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau
contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor
ierarhici.
Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care
salariatul savârseste o abatere disciplinara sunt: a) avertismentul scris; b) suspendarea
contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
retrogradarea din functie , cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a
dispus retrogradarea , pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile ; reducerea salariului
de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10% ; reducerea salariului de baza si/sau , dupa caz,
si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% ; desfacerea
disciplinara a contractului individual de munca.
În cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala , se stabileste
un alt regim sanctionar, va fi aplicat acesta.
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