tematica generală a volumului
Partea sau teoria generală
- Aplicarea legii civile în timp...........................................................................33
- Raportul juridic de drept civil. Noţiune. Caractere sau trăsături specifice.
Elemente structurale (subiecte, conţinut, obiect).....................................................44
- Actul juridic civil. Noţiune şi clasificări. Structura actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul şi viciile sale (eroarea, dolul,
violenţa şi leziunea); obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil. Forma
actului juridic civil. Modalităţile actului juridic civil (condiţia şi termenul). Nulitatea
actului juridic civil (definiţie, reglementare în noul Cod civil, cauzele nulităţii, clasificarea nulităţilor, regimul juridic al nulităţilor absolute şi al nulităţilor relative,
efectele nulităţii actelor juridice civile).................................................................109
- Prescripţia extinctivă. Definiţie. Reglementare. Domeniul de aplicare. Efectul
prescripţiei extinctive. Termenele de prescripţie extinctivă. Cursul prescripţiei
extinctive (început, suspendare, întrerupere, repunere în termen).........................243
Persoanele
- Persoana fizică. Reglementare. Capacitatea civilă a persoanei fizice (capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu)............................................................289
- Persoana juridică. Reglementare. Noţiune şi elemente constitutive. Înfiinţarea
persoanei juridice. Capacitatea civilă a persoanei juridice. Identificarea persoanei
juridice. Reorganizarea şi încetarea persoanelor juridice......................................315
Drepturile reale principale
- Dreptul de proprietate privată. Definiţie. Conţinut. Caracterele juridice ale
dreptului de proprietate privată..............................................................................332
- Dreptul de proprietate publică. Definiţie. Caractere juridice. Obiectul dreptului de proprietate publică. Titularii dreptului de proprietate publică. Exercitarea
dreptului de proprietate publică (dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi
dreptul real de folosinţă gratuită)...........................................................................338
- Proprietatea comună. Proprietatea pe cote-părţi. Proprietatea în devălmăşie... 350
- Dezmembrămintele dreptului de proprietate. Dreptul de uzufruct. Dreptul de
servitute. Dreptul de superficie..............................................................................372
- Apărarea dreptului de proprietate. Acţiunea în revendicare a dreptului de proprietate. Acţiunea confesorie..................................................................................400
Teoria generală a obligaţiilor
- Obligaţia civilă. Definiţie. Reglementare. Izvoarele obligaţiilor. Clasificarea
obligaţiilor după obiectul lor..................................................................................420
9

DREPT Civil
- Contractul - izvor de obligaţii. Noţiune. Încheierea contractului. Reglementarea
negocierilor precontractuale în noul Cod civil. Oferta şi acceptarea. Efectele contractului între părţi şi faţă de terţi. Consecinţele neexecutării contractului potrivit
noului Cod civil (remediile neexecutării contractului): termenul suplimentar de executare; excepţia de neexecutare a contractului; rezoluţiunea şi rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului...................................................433
- Faptele juridice licite – izvoare de obligaţii. Gestiunea de afaceri. Plata nedatorată. Îmbogăţirea fără justă cauză.......................................................................502
- Faptele ilicite şi celelalte fapte juridice extracontractuale cauzatoare de
prejudiciu - izvoare de obligaţii civile (Răspunderea civilă delictuală). Noţiune.
Reglementare. Răspunderea pentru fapta proprie. Răspunderea pentru prejudiciile
cauzate prin fapta altuia. Răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri în general, de animale şi de ruina edificiului. Efectele răspunderii civile delictuale (raportul
de obligaţii civile delictuale; principiile care guvernează dreptul şi îndatorirea corelativă de reparare a prejudiciului; repararea prejudiciului prin echivalent bănesc;
repararea prejudiciilor corporale cauzate victimei imediate, precum şi a prejudiciilor
prin ricoşeu sau reflectare).....................................................................................519
- Efectele obligaţiilor. Executarea voluntară în natură a obligaţiilor (plata).
Executarea silită în natură a obligaţiilor. Executarea indirectă sau prin echivalent a
obligaţiilor (daunele-interese)................................................................................590
- Dinamica obligaţiilor. Cesiunea de creanţă. Subrogaţia în drepturile creditorului. Preluarea datoriei. Novaţia..............................................................................620
- Compensaţia – mod de stingere a obligaţiilor..............................................644
Contracte speciale
- Contractul de vânzare-cumpărare.................................................................648
- Contractul de locaţiune.................................................................................719
- Contractul de antrepriză................................................................................741
- Contractul de mandat....................................................................................755
- Contractul de societate civilă........................................................................773
- Contractul de întreţinere...............................................................................800
- Contractul de tranzacţie................................................................................807
Succesiuni
- Moştenirea legală..........................................................................................814
- Rezerva succesorală, cotitatea disponibilă şi reducţiunea liberalităţilor
excesive..................................................................................................................843
Bibliografie.....................................................................................................857

10

