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CUVÂNT ÎNAINTE
În contextul efervescent al aplicării noului Cod civil care a fost marcat de
opinii pro și contra, am găsit de cuviinţă a ne înregimenta și noi printr-o
modestă contribuţie la promovarea și explicarea noilor dispoziţii ce
diriguiesc viaţa civilă naţională cu ecou în spaţiul juridic european și dacă nu
suntem prea îndrăzneţi apreciem că deja există și un ecou mai larg, făcândune părași la fondul de idei, opinii și soluţii privind perfecţionarea soluţiilor
juridice în domeniu.
Îndemnaţi și stăruitori în punerea în aplicare a acestui gând, am purces
la a alcătui un curs-document, adresat cu prioritate studenţilor, care să se
constituie într-un instrument care să le asigure o înţelegere facilă a
principalelor probleme juridice privind ”obligaţiile”, materie care se studiază
în semestrul II, al anului al II-lea la majoritatea facultăţilor de drept.
Structura pe care am convenit-o pentru a asigura înţelegerea acestei
materii nu este una originală întrucât am considerat că drumul ”bătătorit” de
înaintași este cel mai în măsură să ducă pentru cititor – student, în principal la o mai ușoară legătură în momentul desăvârșirii documentaţiei, între
explicaţiile și demonstraţiile noastre cu cele ale mai consacraţilor și iluștrilor
juriști la care am făcut referire și din care ne-am documentat.
În acest scop prezenta nu uzitează metodele academice specifice unor
tratate în materie, ci am fost atenţi să tratăm didactic instituţiile juridice
analizate la nivelul cunoștinţelor incipiente de drept la care au ajuns
studenţii cărora li se adresează, în primul rând, acest curs.
Îndemnăm pe studenţii cititori să ni se alăture în străduinţa de
parcurgere a drumului de documentare și de însușire a cunoștinţelor ca
permanent să se refere la jurisprudenţa la doctrina română, să o pună în
valoare, neezitând a consulta și pe cea de referinţă din alte state, dar să nu
înceteze a milita și pentru formularea de amendamente în ideea că știinţa
dreptului este marcată de dinamism și că deși la o vedere primară instituţiile
ce fac obiectul cursului par a fi ”statice” ele din contră, sunt permanent
supuse evoluţiei nevoilor curente ale vieţii economice și de ce nu chiar
politice.
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Scopul pe care-l urmărim prin acest curs-document este pe lângă cele
arătate mai sus și de a crea baza dialogului la seminarii prin formarea
limbajului juridic adecvat care să le asigure o pregătire pentru examenele
semestriale la ceastă disciplină cât și pentru examenele ulterioare pe care le
susţin după obţinerea licenţei.
Cu speranţa că vom primi recomandări și aprecieri critice asupra acestei
prime ediţii, din partea celor ce s-au aplecat spre studiul instituţiilor juridice
tratate, invităm pe truditorul cititor să ne transmită deschis opiniile,
aprecierile și sugestiile desprinse din lectura și studiul prezentului cursdocument la care ca anexă am considerat util a extrage din Codul civil, textele
ce conţin reglementări ale instituţiilor juridice tratate facilitând astfel accesul
la textul legal în mod direct.
Ne exprimăm toată gratitudinea pentru înţelegerea și ajutorul moral și
material acordat pentru redactarea lucrării de către colegii noștri din cadrul
Universităţii AGORA din municipiul Oradea.

18

Cursul 1
DESPRE OBLIGAŢII
1. GENERALITĂŢI
Aliniindu-ne la părerea generală că studiul obligaţiilor reprezintă partea
cea mai interesantă şi utilă în lumea juridică a dreptului privat din societate,
opiniem că obligaţiile sunt, au fost şi vor fi „baza raporturilor juridice civile ce se
nasc între parteneri”, raporturi juridice ce domină viaţa socială şi economică.
În lucrarea „Tratat elementar de drept civil – Obligaţiile” – a profesorului
Liviu Pop şi colaboratorii1 se afirmă că „Teoria generală a obligaţiilor este
cheia de boltă a dreptului civil şi a întregului drept privat”.
O analiza evolutivă a vieţii juridice în toate perioadele istorice atât din
perspectiva sincronică, dar şi diacronică, vom fi impresionaţi de rolul
raporturilor obligaţionale în materializarea vieţii juridice a fiecărei epoci.
Iluştrii jurisconsulţi romani au pus bazele teoriei obligaţiilor2, ele fiind
preluate, reformulate ori adaptate evolutiv de juriştii şi teoreticienii
dreptului pe parcursul dezvoltării istorice a societăţii conform necesităţilor
1

Liviu Pop, Ionuţ Florin Popa, Stelian Ion Vidu, Tratat elementar de drept civil – obligaţiile –
conform Noului Cod Civil, Editura Universul juridic, Bucureşti, 2012, p. 11.
2
În Dreptul roman, teoria obligaţiei a avut o evoluţie profundă, lentă însă şi incompletă. Mai
întâi să remarcăm „saltul” de la concepţia primitivă, potrivit căreia obligaţia era un drept asupra
persoanei (ius in personam) ca fiind înţeleasă cu legătura materială între creditor şi debitor, ca „legare”
(obligaţio) a cuiva pentru neexecutarea prestaţiei la care s-a datorat, la concepţia abstractă, de
legătură juridică între creditor şi debitor, în temeiul căreia debitorul este îndatorat să excute o prestaţie,
iar în caz de neexcutare creditorul îi poate urmări bunurile. Trecerea de la accepţiunea de simplă
legătură materială (vinculum corporis) la acea legătură juridică (vinculum iuris) a fost explicit marcată
prin definiţia obligaţiei din Institutele lui Iustinian – obligaţia este legătura juridică în temeiul căreia
suntem, în mod necesar constrânşi să plătim un lucru, după dreotul cetăţii noastre. Se menţionează
contribuţia dreptului pretorian şi a constituţiilor imperiale la dezvoltarea teoriei contractelor nenumite şi
a pactelor, deşi niciodată nu s-a admis ideea contractelor pur consensuale. Merită să fie subliniată
contribuţia jurisprudenţei la aplicarea extensivă a legii Aquila, cu toate că un principiu general de
responsabilitate n-a fost recunoscut (după I. Deleanu, S. Dleanu, Mică eciclopedie a dreptului,
adagii şi alocuţiuni latine în dreptul românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 267-268.
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economice ori voinţei politice. Consacrarea teoriei generale a obligaţiilor o
găsim în Codul civil francez (denumit Codul Bonaparte), dar şi după acesta şia continuat evoluţia, ceea ce nu ne miră atâta timp cât ştim că „dreptul este o faţă
a vieţii şi viaţa nu este staţionare. Dacă s-ar opri în loc, ar însemna moarte”3.
Dar să clarificăm ce înţelegem prin obligaţie. Ce sensuri putem să-i dăm
din punct de vedere juridic, literar sau financiar?
Într-un sens foarte larg, general, putem susţine că înţelegem tot ce legea sau
chiar morala impune, cere unui individ să facă, să îndeplinească în raport cu toţi
indivizii din societate fără însă a avea un raport juridic cu vreunul din aceştia.
Într-un sens restrâns vom înţelege un titlu pe care o persoană titulară a
unui drept obţinut printr-un act juridic (adică o creanţă) poate să-şi valorifice
acest drept (creanţă) împotriva celui cu care a intrat într-un raport.
Din punct de vedere juridic constatăm că ne aflăm în situaţia unei legături
de drept între două persoane care creează situaţia ca una dintre ele, pe care o
denumim creditor poate (are dreptul) să-i ceară celeilalte (cu care a încheiat
un raport direct sau nu) denumită debitor, să îndeplinească o anumită
prestaţie sau să se abţină de a face sau a nu face ceva.
Între dreptul creditorului (deţinătorul creanţei) şi obligaţia (datoria)
debitorului există o interdependenţă vădită.
Majoritatea zdrobitoare a instituţiilor juridice de drept privat se
întemeiază pe dreptul obligaţiilor. În acest sens exemplificăm atât dreptul
patrimonial, dar şi raporturile obligaţionale (materia creaţiei intelectuale sau
cele ce privesc dreptul familiei).
Moment de moment, oamenii săvârşesc o multitudine de acte care sunt
surse, izvoare de raporturi juridice care alcătuiesc, fără tăgadă, ceea ce juridic
numim ,,obiectul teoriei generale a obligaţiilor”.
Libertatea proprietăţii, a persoanei, libertatea de a dispune prin
testamente, libertatea de a dona, ale indivizilor a evoluat constant, chiar dacă
nu a dobândit caracter funcţional numai atunci când s-a conjugat cu condiţiile
în care libertatea de a contracta a fost asigurată juridic.
Contractul, recunoscut oficial ca principal izvor de obligaţii este modul
cel mai uzitat atunci când se dobândeşte dreptul de proprietate sau oricare
alt drept real.
3

G. Plastora, Curs de drept român, vol IV. Obligaţiile, Ed. Cartea Românească, Bucureşti,
1925, p 20 – după Liviu Pop ş.a., op. cit, p. 11; I. Deleanu, S. Deleanu, Mică eciclopedie a dreptului,
adagii şi alocuţiuni latine în dreptul românesc, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 267-269.
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Parcurgând studiul obligaţiilor civile vom constata că aspectele teoretice
şi cele practice sunt la fel de interesante, bogate în logică, dar vom constata şi
o parte evolutivă a materiei (specială) comparativ cu o alta, generală
(apreciată ca fiind mult mai stabilă).
Ştim că esenţa dreptului, „legea” sa fundamentală este evoluţia.
Deci, nicio parte a dreptului nu poate face excepţie. Toate trebuie să se
integreze necesităţii de a se adapta nevoilor sociale, evolutive, schimbătoare.
Aşa s-a întâmplat şi cu teoria obligaţiilor civile.
În ceea ce priveşte partea practică, putem constata că aceasta este
marcată de multitudinea, de complexitatea şi nesfârşita varietate a raporturilor
juridice pe care le declanşează oamenii în activitatea cotidiană.
Din punct de vedere didactic vom împarţi cursul de - Teoria obligaţiilor –
în două părţi: una generală şi una specială.
Partea generală va cuprinde pe de o parte, obligaţiile considerate în ele
însele, neluând în considerare diferitele acte şi fapte juridice care le-au
generat, pentru ca ulterior să cuprindă şi acest aspect al actelor şi faptelor
juridice creatoare de obligaţii. Partea generală o mai putem numi - parte
stabilă a dreptului obligaţiilor - deoarece aceasta a suferit puţine modificări
faţă de dreptul roman.
În partea specială pe care o putem denumi – partea dinamică, schimbătoare
şi mobilă a obligaţiilor – ne vom referi la reglementările aplicabile diferitelor
operaţiuni juridice creatoare de obligaţii.
2. NOŢIUNEA DE OBLIGAŢIE CIVILĂ
Constatăm cu uşurinţă, că în societate există o multitudine şi o
complexitate nesfârşită de raporturi juridice pe care oamenii, sub impulsul
cerinţelor permanente ale vieţii le leagă în fiecare moment, în fiecare clipă.
Cele mai obişnuite acte ale vieţii cotidiene sunt tot atâtea surse de
raporturi juridice care formează raportul teoriei generale a obligaţiilor civile.
Obligaţia civilă - privită sub aspectul său de creanţă, implicând un drept
asupra debitorului, ca garanţie a executării prestaţiilor la care acesta s-a
angajat - constituie o valoare patrimonială a cărei însemnătate este cu atât
mai mare cu cât ea se poate transmite activ sau pasiv.
Spre exemplu, în patrimoniu, alături de dreptul de creanţă se află şi
drepturile reale, dar ştim că şi acestea la rândul lor constituie o impunere tot
prin instrumentul juridic denumit,,obligaţie.’’
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Activitatea economică, încă de la punctul său de plecare şi până la
finalizarea ei se înfăţişează ca o trăsătură complexă de creanţe şi datorii, care
presupune o intensă activitate ce se desfăşoară periodic şi interactiv cu
activitatea juridică. Orice defecţiune, dereglare de ordin juridic, survenită
chiar în existenţa unui simplu contract va stânjeni evident, mai mult sau mai
puţin, activitatea întregii întreprinderi, dar şi activitatea altor jucători
(parteneri) de pe piaţă.
Este evident că, raportul juridic de obligaţie constituie o pârghie importantă
(esenţială, principală) în procesul de realizare a activităţii economice.
Nu greşim când afirmăm că întreaga viaţă economică se pune în mişcare
prin intermediul creanţelor şi obligaţiilor, într-un continuu proces dialectic în
care viaţa juridică este permanent alimentată de însăşi viaţa - în toată
complexitatea ei - de procesele socio-economice, contribuind la dezvoltarea
societăţii în mod substanţial.
Teoretic, studiul obligaţiilor ne permite să reliefăm importanţa pe care o
are datorită gradului înalt de tehnicitate, în construcţia logică a raporturilor
între parteneri (creditori-debitori), dar şi să evidenţiem concepţiile filosofice,
economice, politice, morale existente în conţinutul principiilor ce guvernează
materia obligaţiilor.
Mai mult ca în orice domeniu al dreptului, teoria generală a obligaţiilor
pe baza legăturilor cu viaţa economică a societăţii, dar şi a cerinţelor
permanente ale persoanelor fizice sau juridice a reuşit să înglobeze o
tehnicitate cu un profund caracter ştiinţific, ceea ce a făcut să se impună cu
autoritate în toate ramurile dreptului, în măsura în care acestea cunosc
raporturi juridice de obligaţii. Vom constata că, ori de câte ori, diferitele
ramuri ale dreptului nu cuprind dispoziţii specifice, sunt chemate să aplice
regulile care cârmuiesc obligaţiile civile în general.
De exemplu, actul juridic - ca principal izvor de obligaţii a cărui
reglementare o găsim la teoria generală a obligaţiilor, îşi găseşte aplicare în
mai toate ramurile dreptului (dreptul muncii, familiei, internaţional privat,
public etc.). Solidaritatea pasivă, instituită în materia obligaţiilor civile o
găsim în dreptul familiei, comercial, penal.
Răspunderea civilă - instituţie fundamentală a teoriei generale a obligaţiilor
îşi găseşte aplicaţia în dreptul familiei, dreptul penal, administrativ, dreptul
internaţional privat, public etc.
Nu este lipsit de interes să punctăm următorul aspect - studiul teoriei
generale a obligaţiilor este şi o şcoală de formare a juristului. Dezvoltă
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