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INSTITUŢII DE DREPT CIVIL ŞI DE DREPT PENAL 
 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 
 

 
 
 

INSTITUŢII DE DREPT CIVIL 
 

 
PARTEA I  
 INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI CIVIL  
 
CAPITOLUL I - Raportul juridic civil 
 
1. Izvoarele raportului juridic civil concret 
2. Structura raportului juridic civil concret  

A. Conținutul 
B. Obiectul 
C. Subiectele 

a) Categorii  
b) Determinare  
c) Pluralitate  
d) Schimbare 

 
CAPITOLUL II - Actul juridic civil 
 
1. Definiţia actului juridic civil.  
2. Clasificarea actelor juridice civile 
3. Condiţiile (elementele) actului juridic civil 
 A. Capacitatea de a încheia actul juridic 
 B. Consimţământul 
 C. Obiectul actului juridic civil 
 D. Cauza (scopul) actului juridic civil 
4. Forma actului juridic civil 
 A. Forma cerută ad validitatem 
 B. Forma cerută ad probationem 
 C. Forma cerută pentru opozabilitatea față de terţi 
5. Modalităţile actului juridic civil 
 A. Termenul 
 B. Condiţia 
 C. Sarcina 
6. Nulitatea actului juridic civil 
 A. Clasificarea nulităţilor actului juridic civil 
 B. Cauzele de nulitate 

a) Cauze de nulitate absolută 
b) Cauze de nulitate relativă 

     C.   Regimul juridic al nulităţii 
        a) Regimul juridic al nulităţii absolute 
        b) Regimul juridic al nulităţii relative 
 



3 

 

CAPITOLUL III - Prescripţia extinctivă 
 

A. Generalități 
B. Domeniu de aplicare 
C. Termene 
D. Cursul prescripției 

a) Început 
b) Suspendare  
c) Întrerupere 
d) Repunere în termen 

E. Întreruperea prescripției extinctive 

 
CAPITOLUL IV – Decăderea 

A. Noțiune 
B. Clasificarea termenelor de decădere 
C. Domeniul de aplicare 
D. Regimul juridic al termenelor de decădere 
E. Efectele decăderii 

 
 

PARTEA A II-A  
DREPTURILE REALE  
 
CAPITOLUL I - Patrimoniul 
 
1. Definiţie și caractere juridice 
2. Funcțiile patrimoniului 
 
CAPITOLUL II - Dreptul de proprietate 
 
1. Definiţia dreptului de proprietate 
2. Conţinutul şi caracterele juridice ale dreptului de proprietate 
 A. Conţinutul dreptului de proprietate 
 B. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 
3. Structura dreptului de proprietate 
4. Formele dreptului de proprietate 
 A. Dreptul de proprietate privată 
 B. Dreptul de proprietate publică 
 C. Exproprierea pentru cauză de utilitate publică 
5. Modalităţile dreptului de proprietate 
 A. Proprietatea rezolubilă 
 B. Proprietatea anulabilă 
 C. Proprietatea comună 

a) Proprietatea comună pe cote-părţi - Proprietatea comună pe cote-părţi obţinută - 
Coproprietatea forţată şi perpetuă 

   b) Proprietatea comună în devălmăşie 
 D. Proprietatea periodică 
6. Dezmembrămintele dreptului de proprietate 
 A. Dreptul de uzufruct 
 B. Dreptul de uz şi abitaţie 
 C. Dreptul de servitute 
 D. Dreptul de superficie 
7. Apărarea dreptului de proprietate prin acţiunea în revendicare 
 A. Caracterele juridice ale acţiunii în revendicare 
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  B. Titularii acţiunii în revendicare 
 C. Obiectul acţiunii în revendicare 
 D. Dovada proprietăţii asupra bunului revendicat 
 E. Efectele acţiunii în revendicare  
  a) Acţiunea în revendicare imobiliară 
  b) Acţiunea în revendicare mobiliară 

CAPITOLUL III - Posesia - noţiune 
 
1. Caracterele posesiei 
2. Elementele posesiei 
3. Posesia şi detenţia precară 
4. Dobândirea şi pierderea posesiei 
5. Dovada posesiei 
6. Calităţile şi viciile posesiei 
7. Efectele posesiei 
8. Apărarea posesiei prin acţiunile posesorii  

 
 

PARTEA A III-A 
TEORIA GENERALĂ A OBLIGAŢIILOR  
 
CAPITOLUL I - Contractul civil - izvor de obligaţii 
 
1. Noţiunea şi clasificarea contractelor civile 
 A. Condiţiile pentru validitatea contractului 
  B. Libertatea contractuală 
 C. Clasificarea contractelor 
2. Încheierea contractului 
 A. Oferta 
 B. Acceptarea 
 C. Momentul şi locul încheierii contractului 
3. Efectele contractului civil 
 A. Principiile care guvernează efectele contractului civil ( Principiul forţei obligatorii a 
contractului, Principiul relativităţii efectelor contractului) 
 B. Excepţii de la principiul relativităţii si a opozabilităţii efectelor contractului  
  a) Stipulaţia pentru altul  
  b) Simulaţia 
 C. Efectele speciale ale contractelor sinalagmatice  
  a) Excepţia de neexecutare  
  b) Rezoluţiunea si rezilierea contractului  
  c) Riscul contractului 

 
CAPITOLUL II - Fapta licită ca izvor de obligații  
 
1. Plata nedatorată 
2. Îmbogățirea fără justă cauză 
3. Gestiunea de afaceri 

 
CAPITOLUL II – Răspunderea civilă delictuală 
 
1. Noţiunea şi formele răspunderii civile delictuale 
2. Răspunderea pentru fapta proprie a persoanei 
 A. Prejudiciul 
  B. Fapta ilicită 
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 C. Raportul de cauzalitate 
 D. Vinovăţia şi culpa 
3. Răspunderea pentru fapta altuia 
 A. Răspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicţie 
 B. Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi 
4. Răspunderea pentru prejudicial cauzat de animale sau de lucruri 
 A. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale 
 B. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri 
 C. Răspunderea pentru ruina edificiului 

 
 

PARTEA A IV-A  
CONTRACTE SPECIALE 
 
1. Contractul de vânzare 
 A. Noţiunea şi caracterele juridice ale contractului de vânzare 
 B. Condiţiile de validitate ale contractului de vânzare 
 C. Efectele contractului de vânzare 
 D. Varietăţii de vânzare 
2. Contractul de donaţie 
 A. Noţiunea si caracterele juridice ale contractului de donaţie 
 B. Condiţiile de validitate ale contractului de donaţie 
 C. Efectele contractului de donaţie 
 D. Donaţii simulate, indirecte si darurile manuale 
 E. Raportul şi reducţiunea donaţiilor 
3. Contractul de locaţiune 
 A. Noţiunea, caracterele juridice şi condiţiile de validitate ale contractului de locaţiune 
 B. Efectele contractului de locaţiune 
 C. Încetarea locaţiunii 
 D. Contractul de sublocaţiune şi de cesiune a locaţiunii 
4. Contractul de mandat 

A.   Noţiunea si caracterele juridice ale contractului de mandat  
B.   Condiţiile de validitate ale contractului de mandat 

 C. Efectele contractului de mandat 
 D. Încetarea contractului de mandat 
 E. Efectele încetării mandatului 
 
 

PARTEA A V-A 
DREPTUL LA MOŞTENIRE 
 
1. Cerinţele legale pentru a moşteni 
 A. Capacitatea succesorală 
 B. Nedemnitatea succesorală 
 C. Vocaţia (chemarea succesorală) 
 
2. Moştenirea legală 
 A. Devoluţiunea legală a moştenirii 
 B. Principiile devoluţiunii legale a moştenirii 
 C. Reprezentarea succesorală 
 D. Reguli speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali 
 
3. Moştenirea testamentară 
 A. Testamentul. Noţiune; felurile testamentului; condiţiile de fond şi de formă 
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 B. Legatul. Clasificarea legatelor; ineficacitate; caducitate; exheredarea şi efectele ei;  rezerva 
succesorală 

 
4. Dreptul de opţiune succesorală 
 A. Probleme generale 
 B. Acceptarea pură şi simplă a moştenirii 
 C. Acceptarea sub beneficiu de inventar 
 D. Renunţarea la moştenire 

 
TOATE MATERIILE INDICATE VOR FI ABORDATE CONFORM CODULUI CIVIL DIN ANUL 2009 

intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 ( Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) 
 
 
 
BIBLIOGRAFIE  
 
 Fodor Maria, Popa Sorana, Drept civil – Teoria generală. Persoanele. Note de curs, Editura 

Universul Juridic, București, 2017 
 Turianu Corneliu, Duțu Andrei, Drept civil – Compendiu. Introducere. Persoanele. Drepturi reale. 

Teoria generală a obligațiilor. Contracte speciale. Moșteniri. Liberalități, Editura Universul Juridic, 
București, 2016 

 Uliescu Marilena (coordonator), Noul Cod civil. Studii şi comentarii, vol. II, Cartea a III-a şi Cartea a 
IV-a, Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Departamentul de drept privat „Traian 
Ionaşcu”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013 

 Boroi Gabriel, Pivniceru Mona - Maria, Fișe de drept civil. Partea generală. Drepturi reale. 
Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, Editura Hamangiu, București, 2016 

 Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală, Ediția a 2-a, 
Editura Hamangiu, București, 2012 

 Marcusohn Victor, Drept civil. Contracte speciale, Editura Universul Juridic, București, 2016 
 Uliescu Marilena (coordonator), Noul Cod civil. Studii şi comentarii, vol. I, Cartea I şi Cartea a II-a 

(art. 1-534) Academia Româna. Institutul de Cercetări Juridice, Departamentul de drept privat  
„Traian Ionaşcu”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012 

 Uliescu Marilena, Gherghe Aurelian, Drept civil - Drepturile reale principale, ed. a III-a revăzută și 
adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2014 

 Uliescu Marilena, Gherghe Aurelian, Ţiclea Tiberiu - Teste grilă pentru verificarea cunoştinţelor, 
Editura Universul Juridic, București, 2014 

 Bîrsan Corneliu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013 
 Pop Liviu, Popa Ionuț Florin, Vidu Stelian Ioan., Tratat elementar de drept civil, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti 2012 
 
În măsura în care prezintă interes și conține informații relevante pentru subiectul studiat poate fi 

consultat și orice alt curs de Drept civil. 
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INSTITUŢII DE DREPT PENAL 
 
 

DREPT PENAL - PARTEA GENERALĂ (anul II)  
 
1. Infracţiunea 

 Noţiunea de infracţiune şi conţinutul infracţiunii. 
 Cauze justificative: 

 legitima apărare,  
 starea de necesitate,  
 exercitarea unui drept sau îndeplinirea unei obligaţii,  
 consimţământul persoanei vătămate.  

 Cauzele de neimputabilitate:  
 constrângerea fizică,  
 constrângerea morală,  
 excesul neimputabil,  
 minoritatea făptuitorului,  
 iresponsabilitatea,  
 intoxicaţia,  
 eroarea,  
 cazul fortuit.  

 Formele infracţiunii.   
 Participaţia penală.   
 Unitatea şi pluralitatea de infracţiuni. 

 
2. Pedepsele 

 Categoriile pedepselor.  
 Individualizarea pedepsei:  

 criteriile generale de individualizare a pedepsei,  
 circumstanţele atenuante şi circumstanţele agravante,  
 concursul între cauze de agravare sau de atenuare.  

 Individualizarea pedepsei sub aspectul executării acesteia:  
 renunţarea la aplicarea pedepsei,  
 amânarea aplicării pedepsei,  
 suspendarea executării pedepsei sub supraveghere,  
 liberarea condiţionată. 

 
3. Măsurile de siguranţă 

 Scopul măsurilor de siguranţă. 
 Măsurile de siguranţă:  

 obligarea la tratament medical,  
 internarea medicală, 
 interzicerea ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii,  
 confiscarea specială,  
 confiscarea extinsă. 

 
4. Minoritatea făptuitorului 

 Regimul răspunderii penale a minorului şi consecinţele acesteia în dreptul penal român. 
 Măsurile educative:  

Regimul măsurilor educative neprivative de libertate .  
 stagiul de formare civică,  
 supravegherea,  
 consemnarea la sfârşit de săptămână,  
 asistarea zilnică.  

Regimul măsurilor educative privative de libertate 
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 internarea într-un centru educativ,  
 internarea într-un centru de detenţie. 

 
5. Răspunderea penală a persoanei juridice  

 Condiţiile răspunderii penale a persoanei juridice  
 Pedepsele aplicabile persoanei juridice 

 
6. Cauze care înlătură răspunderea penală 

 Amnistia,  
 Prescripţia răspunderii penale,  
 Lipsa plângerii prealabile,  
 Retragerea plângerii prealabile, 
  Împăcarea. 

 
7. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei  

 Graţierea,  
 Prescripţia executării pedepsei. 

 
8. Cauzele care înlătură consecinţele condamnării:  

 Reabilitarea de drept, 
 Reabilitarea judecătorească. 

 
 

DREPT PENAL - PARTEA SPECIALĂ (anul III)  
 
1. Infracţiuni contra persoanei: 

 Infracţiuni contra vieţii:  
 omorul,  
 omorul calificat,  
 uciderea la cererea victimei,  
 uciderea din culpă. 

 Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii:  
 lovirea sau alte violențe,  
 vătămarea corporală,  
 lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte,  
 vătămarea corporală din culpă,  
 relele tratamente aplicate minorilor. 

 Agresiuni asupra fătului:  
 Întreruperea cursului sarcinii,  
 vătămarea fătului.  

 Infracţiuni contra libertăţii persoanei:  
 lipsirea de libertate în mod ilegal,  
 ameninţarea,  
 şantajul. 

 Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile:  
 traficul de persoane,  
 traficul de minori,  
 proxenetismul,  
 folosirea unui minor în scop de cerșetorie.  

 Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale:  
 violul, 
 agresiunea sexuală,  
 actul sexual cu un minor. 

 Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private:  
 violarea de domiciliu,  
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 violarea vieţii private,  
 violarea sediului profesional. 

 
2. Infracţiuni contra patrimoniului 

 furtul, 
 furtul calificat,  
 tâlhăria,  
 tâlhăria calificată,  
 abuzul de încredere,  
 bancruta frauduloasă,  
 gestiunea frauduloasă,  
 înşelăciunea,  
 înşelăciunea privind asigurările,  
 distrugerea,  
 tulburarea de posesie. 

 
3. Infracţiuni privind autoritatea şi frontiera de stat 

 Infracţiuni contra autorităţii:  
 ultrajul,  
 sustragerea sau distrugerea de înscrisuri,  
 sustragerea de sub sechestru,  
 traficul de migranţi. 

 
4. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei 

 inducerea în eroare a organelor judiciare,  
 tăinuirea,  
 mărturia mincinoasă,  
 omisiunea sesizării,  
 obstrucţionarea justiţiei,  
 favorizarea infractorului,  
 cercetarea abuzivă,  
 evadarea,  
 răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei,  
 influenţarea declaraţiilor,  
 nerespectarea hotărârilor judecătoreşti,  
 represiunea nedreaptă. 

 
5. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu 

 Infracţiuni de corupţie:  
 luarea de mită,  
 darea de mită,  
 traficul de influenţă, 
 cumpărarea de influenţă. 

 Infracţiuni de serviciu:  
 delapidarea,  
 purtarea abuzivă,  
 abuzul în serviciu,  
 neglijenţa în serviciu,  
 conflictul de interese. 

 
6. Infracţiuni de fals 

 Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori:  
 falsificarea de monede,  
 falsificarea de titluri de credit sau de instrumente de plată,  
 falsificarea de timbre sau de efecte poştale. 

 Falsuri în înscrisuri:  
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 falsul material în înscrisuri oficiale,  
 falsul intelectual,  
 falsul în înscrisuri sub semnătură privată,  
 uzul de fals,  
 falsul în declaraţii,  
 falsificarea unei înregistrări tehnice,  
 falsul informatic. 

 
7. Infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice 

 punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
 conducerea unui vehicul fără permis de conducere,  
 conducerea vehiculului sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe,  
 refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. 

 
8. Infracţiuni contra siguranţei şi integrităţii sistemelor şi datelor informatice 

 accesul ilegal la un sistem informatic,  
 alterarea integrităţii datelor informatice,  
 transferul neautorizat de date informatice 

 
9. Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială. 

 Infracţiuni contra ordinii şi liniştii publice:  
 constituirea unui grup infracţional organizat,  
 instigarea publică şi pornografia infantilă.  

 Infracţiuni contra familiei:  
 abandonul de familie,  
 nerespectarea măsurilor privind încredinţarea minorului. 

 
 
BIBLIOGRAFIE  
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 Constituţia României  din 1991, modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei 
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 Dobrinoiu Vasile, Neagu Norel, Drept Penal. Partea Specială, Teorie şi practică judiciară, Ed. 

Universul Juridic, Bucureşti, 2011. 
 Dobrinoiu Vasile, Pascu Ilie, Hotcă Mihai Adrian, Chiș Ioan, Păun Costică, Gorunescu Mirela, 

Neagu Norel, Dobrinoiu Maxim, Sinescu Mircea Constantin – Noul Cod penal comentat, vol.II 
Partea specială, Ediţia a II-a  Editura Universul Juridic, București, 2014 

 Dobrinoiu Vasile, Pascu Ilie, Hotcă Mihai Adrian, Chiș Ioan, Păun Costică, Gorunescu Mirela, 
Neagu Norel, Dobrinoiu Maxim, Sinescu Mircea Constantin – Noul Cod penal comentat, vol.II 
Partea specială, Editura Universul Juridic, București, 2012 
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 Hotcă Mihai Adrian (coord.), Buneci Petre ș.a., Instituţii de Drept penal, Ed. Universul Juridic, 
Bucureşti, 2014 

 Lefterache Lavinia Valeria, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011 
 Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal. Partea generală, ediţia a 2-a, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016 
 Pascu Ilie, Buneci Petre, Drept Penal. Partea Specială, volumul I, Infracțiuni contra persoanei. 

Infracțiuni contra patrimoniului. Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat. Infracțiuni contra 
înfăptuirii justiției,  Editura Hamangiu, Bucureşti, 2017 

 Pascu Ilie, Gorunescu Mirela, Drept Penal. Partea Specială, ediţia a 2-a, Editura Hamangiu, 
Bucureşti, 2009 

 Pascu Ilie, Uzlău Andreea Simona, Muscalu Gheorghe, Drept penal. Partea generală, ediţia a 4-a, 
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016 

 Predescu Ovidiu, Hărăstășanu Angela – Drept penal. Partea specială – Examinare comparativă 
Codul penal – Noul Cod penal, Editura Universul Juridic, București, 2012 

 Toader Tudorel - Drept penal român. Partea speciala, Ediţia a IV-a, Editura Hamangiu, 2010 
 Toader Tudorel şi alţii – Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, 2014 
 

În măsura în care prezintă interes și conține informații relevante pentru subiectul studiat poate fi 
consultat și orice alt curs de Drept penal. 

 
 

 


