TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT 2011

DREPT CIVIL
I. Introducere în dreptul civil şi subiectele dreptului civil
A.
-

Actul juridic civil
noţiune şi clasificare;
condiţiile actului juridic civil;
efectele actului juridic civil;
nulitatea actului juridic civil.

B.
-

Prescripţia extinctivă
noţiunea şi efectul prescripţiei extinctive;
domeniul prescripţiei extinctive;
termenele de prescripţie extinctivă;
începutul prescripţiei extinctive;
suspendarea şi întreruperea prescripţiei extinctive;
repunerea în termenul de prescripţie extinctivă;
împlinirea prescripţiei extinctive.

II. Teoria generală a obligaţiilor
A. Actul juridic ca izvor de obligaţii
- contractul;
- efectele contractului.
B. Faptul juridic ca izvor de obligaţii
- faptul juridic licit ca izvor de obligaţii;
- răspunderea civilă delictuală.
C.
-

Efectele obligaţiilor
noţiune;
executarea directă (în natură) a obligaţiilor;
executarea indirectă a obligaţiilor;
drepturile creditorului asupra patrimoniului debitorului.

D. Moduri de stingere a obligaţiilor
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E.
-

Garantarea obligaţiilor
noţiune;
utilitate;
clasificare;
garanţii reale.

F. Executarea garanţiilor reale mobiliare, reglementată în Titlul VI, capitolul 5 al
Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice.

III. Drepturile reale
A. Patrimoniul
B. Clasificarea drepturilor în drepturi reale şi drepturi de creanţă
C.
-

Dreptul de proprietate
definiţie;
caractere juridice;
conţinut;
condiţii generale de exercitare.

D. Dreptul de proprietate publică
E. Dreptul de proprietate privată
F. Modalitățile juridice ale dreptului de proprietate
G. Posesia
H. Dezmembrămintele dreptului de proprietate
I.

Publicitatea imobiliară în sistemul Legii nr. 7/1996

IV. Contracte
A. Contractul de vânzare-cumpărare
B. Contractul de locaţiune
C. Contractul de închiriere a suprafeţelor locative
D. Contractul de mandat
E. Contractul de împrumut (împrumutul de folosință și împrumutul de consumație)
F. Contractul de întreținere
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DREPT PROCESUAL CIVIL
A. Despre executarea silită
B. Proceduri speciale
- despre oferte de plată şi consemnaţii;
- măsurile asigurătorii.

DREPT COMERCIAL
A.
-

Societăţile comerciale
noţiunea societății comerciale;
elemente specifice ale contractului de societate care stă la baza societății comerciale;
formele societăţilor comerciale și clasificarea lor;
reguli speciale aplicabile fiecărei forme de societate comercială.

B. Obligaţiile comerciale
- reguli privind executarea obligațiilor comerciale.
C.
-

Titlurile comerciale de valoare
cambia;
biletul la ordin;
cecul.

ORGANIZAREA PROFESIEI DE EXECUTOR JUDECĂTORESC
A.
Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi
completările ulterioare.
B. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti,
aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările
ulterioare.
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