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I. Informaț ie de identificare a cursului  
 

Facultatea: Drept şi Ştiinţe Sociale 

Catedra: Drept 

Domeniul general de studiu: 38 Drept 

Domeniul de formare profesională la ciclul I/II: 381Drept 

Denumirea specialităţii/specializării: 381.1 Drept 

Administrarea unităţii de curs: 
 

 

Titular: Dănoi Ion lect. univ., dr., e-mail – danoiion@gmail.com 

II. Integrarea cursului în programul de studii  
În sistemul de învăţământ studierea dreptului şi educarea conştiinţei juridice ocupă un loc 

independent: fiecare tânăr trebuie să cunoască mecanismele de bază de reglementare a vieţii juridice a 

societăţii, drepturile, libertăţile şi obligaţiile sale, organele la care să se adreseze în caz de violare a 

intereselor legitime, să aibă o imagine clară despre corelaţia dintre drept şi putere, despre necesitatea 

creării statului de drept. 

Cercetarea fenomenului juridic roman este necesară întrucât problema formării şi evoluţiei 

dreptului nostru reprezintă unul din aspectele procesului de formare a însuşi poporului român, în 

condiţiile fuziunii ce s-a realizat pe plan etnic şi instituţional după ocuparea Daciei de romani. 

Problema importanţei dreptului roman a intrat în preocupările romaniştilor din toate timpurile. 

Aceste preocupări îşi au explicaţia în faptul că dreptul roman nu a rămas un simplu document 

arheologic, aşa cum este cazul altor legislaţii din antichitate ci a trăit o viaţă proprie, a depăşit sub 

aspectul formei sale limitele societăţii care l-a generat şi a exercitat o influenţă hotărâtoare asupra 

dreptului de mai târziu. 

Multe din conceptele şi categoriile juridice actuale îşi au originea în dreptul roman, care a reuşit 

să le dea o asemenea elaborare, încât să poată fi utilizată pe scară universală. Amintim în acest sens, 

conceptul de obligaţie contractuală, obligaţie delictuală, transferul sau stingerea obligaţiilor, contractul, 

termenul, condiţia şi nenumăratele altele. 

Romanii au reuşit asemenea performanţe în elaborarea unor contracte, încât au rămas aproape 

neschimbate, sub aspectul modului de formare, elementelor sau efectelor. Tot aşa numeroase principii 

pe care romanii le-au formulat, în special în materia bunurilor şi obligaţiilor au rămas valabile şi în 

prezent. 

 

III. Competenț ele dezvoltate în cadrul cursului  
 

2.1. La nivel de cunoaştere şi înţelegere 

 Să cunoască importanţa studiului dreptului roman. 

 Să determine originea regulilor juridice. 

 Să cunoască importanţa dreptului roman. 

 Să analizeze situaţia actuală a dreptului roman. 

 Să cunoască unele noţiuni fundamentale, precum: drept, dreptate, legalitate, legiferare, 

jurisprudenţă. 

Codul 

unităț ii de 

curs 

Credite 

ECTS 

Total ore Repertizarea orelor zi / f/r Forma de 

evaluare 

Limba de 

predare 

Curs. Sem. LI 

 

F.01.O.02 

 

5 – zi 
  5 – f/r 

 

150  
 

 

45/24 

 

30/6 

 

75/120 

 

Examen 

 

Română 
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 Să cunoască unele elemente de istorie juridică a Romei. 

 Să cunoască principiile fundamentale instituite de dreptul roman. 

 

2.2. La nivel de aplicare 

 Să determine conţinutul dreptului privat şi al dreptului public. 

 Să aplice metode de analiză, sinteză şi gândire logică la dezbaterea unor probleme de drept. 

 Să compare soluţiile practice cu cele doctrinare, propuse de ştiinţa dreptului roman. 

 Să ia decizii în situaţii contradictorii de drept. 

 

2.3. La nivel de integrare 

 Să stabilească rolul dreptului roman în formarea viitorului jurist. 

 Să aprecieze influenţa dreptului roman asupra sistemelor actuale de drept. 

 Să elaboreze comentarii asupra reglementărilor diferitor instituţii în dreptul roman. 

 Să elaboreze proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul dreptului roman.  

 
 

IV. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR 
 

 Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la curs  

Nr. Tema 

Nr de ore zi / 

f/r 

1 Introducere în studiul dreptului roman 2 

   

2 Izvoarele dreptului roman                                   2/2 

3 Procedura de judecată 4 /2 

4 Persoanele 6/4 

5 Drepturile reale 6/4 

6 Succesiunile 6/4 

7 Obligaţiile 2/1 

8 Contractele formale 2/1 

9 Contractele reale 2/1 

10 Contractele consensuale 4/2 

11 Contractele nenumite. Pactele 2/1 

12 Obligaţii născute din delicte. Obligaţii născute ex variis causarum figuris. 2/1 

13 Efectele obligaţiilor 2/1 

14 Stingerea obligaţiilor. Transferul obligaţiilor 2 

15 Garanţii personale şi reale 1 

 

b) Tematica şi repartizarea orientativă a orelor la seminar. 

N. Tema 

Nr de ore zi / 

f/r 

1 Introducere în studiul dreptului roman 2  

2 Izvoarele dreptului roman                                   2 /2 

3 Procedura de judecată 4  

4 Persoanele 6/2 

5 Drepturile reale 6/2 

6 Succesiunile 6 

7 Obligaţiile 2 
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8 Contractele formale 2 

9 Contractele reale 2 

10 Contractele consensuale 4 

11 Contractele nenumite. Pactele 2 

12 Obligaţii născute din delicte. Obligaţii născute ex variis causarum figuris. 2 

13 Efectele obligaţiilor 2 

14 Stingerea obligaţiilor. Transferul obligaţiilor 2 

15 Garanţii personale şi reale 1 

 

 

V. CONŢINUTURI 

 

CONŢINUTUL DISCIPLINEI OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 
I.  INTRODUCERE ÎN STUDIUL 

DREPTULUI ROMAN 
1. Obiectul dreptului roman. 
2. Importanţa dreptului roman. 
3. Elemente de istorie juridică a Romei. 
- Regalitatea 
- Republica 
- Imperiul 
4. Diviziunile dreptului roman 
- Dreptul civil şi dreptul ginţilor 
- Dreptul natural 
- Dreptul pretorian 
- Dreptul public şi dreptul privat 
- Dreptul scris şi nescris  

 Să definească obiectul dreptului roman 

 Să determine importanţa dreptului roman 

 Să precizeze care este situaţia actuală a dreptului 
roman 

 Să identifice formele de organizare ale statului roman 

 Să identifice epocile dreptului roman 

 Să descrie Regalitatea ca formă de organizare a 

statului roman 

 Să argumenteze importanţa reformei regelui Servius 

Tulius 

 Să descrie Republica ca formă de organizare a 

statului roman 

 Să caracterizeze Imperiul ca formă de organizare a 

statului roman sub cele două faze: Principatul şi 

Dominatul 

 Să analizeze noţiunea de drept civil şi dreptul ginţilor 

 Să definească conceptul de drept natural 

 Să determine raportul dintre dreptul civil şi dreptul 

pretorian 

 Să facă distincţie între dreptul civil de dreptul privat 

2. IZVOARELE DREPTULUI ROMAN  
1. Cutuma (obiceiul) 
2. Legea 
3. Edictele magistraţilor 
4. Senatus-consultele 

5. Constituţiile imperiale 

6. Ştiinţa dreptului (iurisprudentia) 

7. Codificarea lui Iustinian 

8. Dreptul roman după Iustinian 

 Să definească termenul de izvor de drept 

 Să identifice categoriile izvoarelor dreptului roman 

 Să definească cutuma ca izvor de drept roman 

 Să definească legea ca principal izvor din perioada 

republicană 

 Să evidenţieze caracterele Legii celor XII Table 

 Să determine importanţa edictelor magistraţilor 

 Să determine calitatea de izvor de drept a senatus-

consultelor 

 Să enumere şi să caracterizeze constituţiile imperiale 

 Să analizeze calitatea de izvor de drept al 

jurisprudenţei 

 Să determine importanţa operei legislative a lui 

Iustinian 

 Să caracterizeze dreptul roman după Iustinian 

 Să analizeze metodele de receptare a dreptului roman 
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 3. PROCEDURA DE JUDECATĂ  
1. Evoluţia procedurii civile romane 
2. Procedura legis-acţiunilor 
2.1. Organizarea judecătorească 
2.2. Desfăşurarea procesului 
2.3. Procedura de executare.  
3. Procedura formulară. 
3.1. Formula. 

3.2. Desfăşurarea procesului în sistemul 

procedurii formulare 

3.3. Acţiunile în sistemul procedurii formulare. 

3.4.Efectele sentinţei în sistemul procedurii 

formulare. 

4. Procedura extraordinară 

 Să descrie modul de apariţie a procedurii de judecată statală 

 Să definească noţiunea de procedură civilă romană 

 Să identifice caracterele procedurii legis-acţiunilor 

 Să caracterizeze organizarea judecătorească în sistemul 

procedurii legis-acţiunilor 

 Să analizeze desfăşurarea procesului în sistemul procedurii 

legis-acţiunilor 

 Să analizaze legis-acţiunile de judecată 

 Să expună procedura de executare 

 Să determine premisele apariţiei procedurei formulare 

 Să analizeze structura formulei 

 Să descrie procedura în faţa magistratului (in iure) 

 Să analizeze felurile acţiunilor 

 Să descrie procedura în faţa judecătorului (in iudicio) 

 Să analizeze efectele hotărârii 

 Să expună procedura de executare  

 Să identifice condiţiile apariţiei procedurei extraordinare 

 Să analizeze desfăşurarea procesului  în sistemul procedurii 

extraordinare 

 Să analizeze hotărârea judecătorească 

4.  PERSOANELE  
1. Noţiunea de persoană şi de capacitate 
2. Sclavii 
3 Dezrobiţii 
4. Oamenii liberi cu o condiţie juridică specială 

5. Colonii. 
6. Oamenii liberi 
7. Status familiae (Familia romană) 

8. Patria potestas (Puterea părintească) 

9. Căsătoria romană 

10. Adopţiunea şi legitimarea 

11. Stingerea puterii părinteşti 

12. Capitis deminutio (pierderea capacităţii 

juridice) 

13. Persoanele juridice 

14. Tutele şi curatela 

 Să definească noţiunea de persoană 

 Să definească noţiunea de capacitate în sens juridic roman 

 Să analizeze poziţia juridică a sclavilor în statul roman 

 Să definească izvoarele sclaviei 

 Să caracterizeze modurile de dezrobire a sclavilor 

 Să analizeze situaţia juridică a dezrobiţilor 

 Să identifice stările de semisclavie 

 Să deosebească oamenii liberi cu o condiţie juridică specială 

 Să definească colonatul 

 Să determine categoriile de oameni liberi 

 Să definească familia romană 

 Să definească persoanele sui iuris şi persoanele alieni iuris 

 Să descrie categoriile de rudenie 

 Să definească şi să descrie puterea părintească 

 Să analizeze condiţiile de fond ale căsătoriei 

 Să specifice formele căsătoriei romane 

 Să descrie efectele căsătoriei 

 Să definească  adopţiunea şi legitimarea 

 Să analizeze modurile de stingere a puterii părinteşti 

 Să determine cauzele şi efectele pierderii capacităţii juridice 

 Să descrie apariţia şi dezvoltarea conceptului de persoană 

juridică 

  Să analizeze tutela şi curatela 

 5.  DREPTURILE REALE 
1. Lucrurile 
2. Proprietatea. 
3. Posesiunea 
4. Coproprietatea şi coposesiunea 
5. Modurile de dobândire a proprietăţii 
6. Stingerea dreptului de proprietate 
7. Apărarea proprietăţii 
8 Drepturile reale asupra bunurilor străine 

 

 Să definească noţiunea lucru 

 Să definească noţiunea de patrimoniu; 

 Să deosebească lucrurile patrimoniale de cele 

extrapatrimoniale; 

 Să prezinte criteriile de clasificare a lucrurilor patrimoniale; 

 Să determine apariţia proprietăţii şi a dreptului de proprietate 

 Să definească noţiunea proprietăţii 

 Să descrie formele proprietăţii private romane şi caracterele 

acestora 

 Să definească noţiunea de posesiune 

 Să caracterizeze elementele posesiunii 

 Să analizeze tipurile de posesiune 
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 Să descrie coproprietatea şi coposesiunea 

 Să analizeze modurile de dobândire a proprietăţii 

 Să analizeze modurile de apărare a proprietăţii 

 Să definească drepturile reale asupra bunurilor străine 

6.  SUCCESIUNILE  
1. Noţiuni fundamentale 

2. Succesiunea legitimă 

3. Succesiunea testamentară 

4. Acceptarea şi renunţarea la succesiune 

5. Acţiunile succesorale 

 Să definească dreptul succesoral 

 Să determine importanţa instituţiei succesiunilor 

 Să analizeze istoricul dreptului succesoral roman 

 Să determine sistemele de transmitere a bunurilor pentru cauză 

de moarte cunoscute de romani 

 Să identifice deosebirile între succesiunea legitimă şi 

succesiunea testamentară 

 Să analizeze succesiunea legitimă potrivit normelor dreptului 

civil roman 

 Să determine importanţa reformelor pretorului în materie 

succesorală 

 Să analizeze reforma dreptului succesoral în dreptul imperial 

 Să definească testamentul 

 Să caracterizeze formele de testament 

 Să definească capacitatea testamentară 

 Să analizeze cuprinsul testamentului 

 Să identifice cauzele de ineficacitate a testamentului 

 Să definească şi să analizeze legatele şi fideicomisele 

 Să caracterizeze condiţiile acceptării şi renunţării la 

succesiune 

 Să determine importanţa acţiunilor succesorale 

7.  OBLIGAŢIILE  
1. Originea şi noţiunea de 

obligaţie 

2. Izvoarele obligaţiilor 

3. Clasificarea obligaţiilor 

4. Contractele 

 

 

 Să determine originea obligaţiei 

 Să definească noţiunea de obligaţie 

 Să identifice elementele obligaţiei 

 Să analizeze criteriile de clasificare a obligaţiilor 

 Să definească noţiunea de contract 

 Să caracterizeze elementele esenţiale ale contractelor 

 Să determine elementele accidentale ale contractelor 

8.  CONTRACTELE FORMALE  
1. Nexum 

2. Contractul verbal 

3. Stipulaţiunea pentru altul 

4. Promisiunea pentru altul 

5. Contractul literal 

 

 Să identifice contractele formale 

 Să definească contractul nexum 

 Să analizeze specificul contractului verbal 

 Să determine importanţa stipulaţiei pentru altul şi promisiunii 

pentru altul 

 Să diferenţieze stipulaţia pentru altul şi promisiunea pentru 

altul 

 Să caracterizeze contractul literal 

9.  CONTRACTELE REALE  
1. Mutuum 

2. Fiducia 

3. Comodatul 

4. Depozitul 

5. Gajul 

 

 Să analizeze specificul contractelor reale 

 Să definească şi să caracterizeze contractul mutuum 

 Să definească şi să caracterizeze fiducia 

 Să definească şi să caracterizeze comodatul 

 Să diferenţieze contractul mutuum de comodat 

 Să definească şi să caracterizeze contractul de depozit 

 Să definească şi să caracterizeze contractul de gaj  

10.  CONTRACTELE CONSENSUALE 
1. Vânzarea-cumpărarea 

2. Locaţiunea 

3. Societatea 

4. Mandatul 

 

 Să analizeze specificul contractelor consensuale 

 Să diferenţieze contractele consensuale de contractele reale 

 Să identifice contractele consensuale 

 Să definească contractul de vânzare-cumpărare 

 Să determine elementele contractului de vânzare-cumpărare 

 Să analizeze efectele vânzării 

 Să definească contractul de locaţiune 

 Să analizeze efectele contractului de locaţiune 
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 Să identifice felurile locaţiunii 

 Să definească şi să caracterizeze contractul de societate  

 Să analizeze probleme reprezentării în dreptul roman 

 Să definească contractul de mandat 

11. CONTRACTELE NENUMITE. 

PACTELE 
1. Noţiunea şi categoriile de 

contracte nenumite 

2. Noţiunea şi categoriile de 

pacte 

 

 Să determine raţiunea contractelor nenumite 

 Să identifice categoriile contractelor nenumite 

 Să diferenţieze contactele nenumite de celelalte categorii de 

contracte 

 Să definească noţiunea de pact 

 Să determine importanţa pactelor 

 Să analizeze diferitele categorii de pacte 

12.  OBLIGAŢII NĂSCUTE DIN DELICTE. 

OBLIGAŢII NĂSCUTE EX VARIIS 

CAUSARUM FIGURIS 
1. Privire istorică 

2. Delictele de drept civil 

3. Delictele de drept pretorian 

4. Acţiunile noxale 

5. Gestiunea de afaceri 

6.  Îmbogăţirea fără cauză 

 Să definească noţiunea de delict 

 Să analizeze istoricul obligaţiilor delictuale 

 Să caracterizeze delictele de drept civil 

 Să definească delictele de drept pretorian 

 Să identifice finalitatea acţiunilor noxale 

 Să definească obligaţiile născute ex variis causarum figuris 

 Să definească şi să caracterizeze gestiunea de afaceri ca izvor 

de obligaţii 

 Să definească şi să caracterizeze îmbogăţirea fără justă cauză 

ca izvor de obligaţii 

 

13.  EFECTELE OBLIGAŢIILOR  
1. Consideraţii generale 

2. Obligaţiile naturale 

3. Daunele interese 

4. Forţa majoră şi cazul fortuit 

5. Punerea în întârziere 

6. Culpa 

  Să identifice efectele obligaţiilor 

  Să definească noţiunea de obligaţie naturală 

  Să caracterizeze daunele interese 

  Să analizeze condiţiile de apreciere a daunelor 

interese 

 Să determine cauzele de exonerare a debitorului de la 

plata daunelor interese 

 Să analizeze condiţiile punerii în întârziere 

 Să definească noţiunea de culpă 

 Să analizeze formele culpei în epoca lui Iustinian 

14. STINGEREA OBLIGAŢIILOR. 

TRANSFERUL OBLIGAŢIILOR 
1. Moduri de stingere a 

obligaţiilor după dreptul civil 

2. Moduri de stingere a 

obligaţiilor după dreptul 

pretorian 

3. Cesiunea de creanţă 

 Să evidenţieze modurile de stingere a obligaţiilor 

cunoscute de dreptul roman 

 Să definească plata ca mod de stingere a obligaţiilor 

 Să definească remiterea de datorie ca mod de stingere 

a obligaţiilor 

 Să caracterizeze stingerea obligaţiei prin novaţiune 

 Să definească confuziunea ca mod de stingere a 

obligaţiilor 

 Să caracterizeze renunţarea la datorie ca mod de 

stingere a obligaţiilor 

 Să caracterizeze stingerea obligaţiei prin compensaţie 

 Să compare modurile de stingere a obligaţiilor după 

dreptul civil de modurile de stingere a obligaţiilor 

după dreptul pretorian 

 Să definească cesiunea de creanţă 

 Să caracterizeze procedeele cesiunii de creanţă 

15. GARANŢII PERSONALE ŞI REALE 

  Consideraţii generale 

 Garanţiile personale 

 Garanţiile reale 

 Să definească garanţiile personale şi reale 

 Să determine importanţa garanţiilor 

 Să analizeze formele garanţiilor personale 

 Să analizeze formele garanţiilor reale 

 Să compare garanţiile personale şi garanţiile reale 

 

VI.Lucrul individual cu studenţii 
 

Nr.d/

o 

Conţinutul lucrului individual Nr. de ore 
zi / f/r 
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1.   Să definească obiectul dreptului roman 

 Să identifice formele de organizare ale statului roman 

 Să identifice epocile dreptului roman 

 Să analizeze noţiunea de drept civil şi dreptul ginţilor 

 Să facă distincţie între dreptul civil de dreptul privat 

 6/10 ore 

2.   Să identifice categoriile izvoarelor dreptului roman 

 Să determine importanţa operei legislative a lui Iustinian 

 Să definească cutuma ca izvor de drept roman 

 Să definească legea ca principal izvor din perioada republicană 

6/10 ore 

3  Să definească noţiunea de procedură civilă romană 

 Să caracterizeze organizarea judecătorească în sistemul procedurii legis-

acţiunilor 

 Să determine premisele apariţiei procedurei formulare 

 Să identifice condiţiile apariţiei procedurei extraordinare 

6/10 ore 

4  Să definească noţiunea de persoană 

 Să definească noţiunea de capacitate în sens juridic roman 

 Să definească familia romană 

 Să analizeze condiţiile de fond ale căsătoriei 

 Să specifice formele căsătoriei romane 

 Să determine cauzele şi efectele pierderii capacităţii juridice 

8/10  ore 

5  Să definească noţiunea lucru 

 Să definească noţiunea de patrimoniu 

 Să definească noţiunea proprietăţii 

 Să definească noţiunea de posesiune 

 Să analizeze tipurile de posesiune 

 Să analizeze modurile de dobândire a proprietăţii 

7/10 ore 

6  Să definească dreptul succesoral 

 Să identifice deosebirile între succesiunea legitimă şi succesiunea 

testamentară 

 Să analizeze succesiunea legitimă potrivit normelor dreptului civil roman 

 Să definească testamentul 

 Să caracterizeze formele de testament 

 Să caracterizeze condiţiile acceptării şi renunţării la succesiune 

6/10  ore 

7  Să definească noţiunea de obligaţie 

 Să analizeze criteriile de clasificare a obligaţiilor 

 Să definească noţiunea de contractSă caracterizeze elementele esenţiale ale 

contractelor 

 Să determine elementele accidentale ale contractelor 

6/10  ore 

8  Să identifice contractele formale 

 Să definească şi să caracterizeze contractul mutuum 

 Să definească şi să caracterizeze comodatul 

6/10  ore 

9  Să definească contractul de vânzare-cumpărare 

 Să definească contractul de locaţiune 

 Să definească şi să caracterizeze contractul de societate  

 Să definească contractul de mandat 

 Să diferenţieze contactele nenumite de celelalte categorii de contracte 

6/10  ore 

10  Să definească noţiunea de delict 

 Să caracterizeze delictele de drept civil 

 Să definească şi să caracterizeze gestiunea de afaceri ca izvor de obligaţii 

 Să definească şi să caracterizeze îmbogăţirea fără justă cauză ca izvor de 

obligaţii 

6/10  ore 

11  Să definească noţiunea de obligaţie naturală 

 Să caracterizeze daunele interese 
6/10  ore 
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 Să determine cauzele de exonerare a debitorului de la plata daunelor interese 

 Să definească noţiunea de culpă 

12  Să definească plata ca mod de stingere a obligaţiilor 

 Să definească remiterea de datorie ca mod de stingere a obligaţiilor 

 Să caracterizeze stingerea obligaţiei prin novaţiune 

 Să definească confuziunea ca mod de stingere a obligaţiilorSă definească 

cesiunea de creanţă 

6/10  ore 

  Total 

75/120 ore 

 

 

VII.  TEMATICA ORIENTATIVĂ A TEZELOR DE AN / TEZELOR DE LICENŢĂ 

 

1. Izvoarele dreptului privat roman 

2. Opera legislativă a lui Iustinian 

3. Procedura civilă romană 

4. Căsătoria romană 

5. Tutela şi curatela în dreptul roman 

6. Dreptul de proprietate privată romană 

7. Posesiunea în dreptul privat roman 

8. Drepturile reale asupra bunurilor străine 

9. Dreptul succesoral roman 

10. Noţiunea de obligaţie 

11. Contractele formale în dreptul roman 

12. Contractele reale în dreptul roman 

13. Contractele consensuale în dreptul roman 

14. Obligaţii născute din delicte 

15. Efectele obligaţiilor 

16. Stingerea obligaţiilor 

 

 

             VIII. Evaluare  

 
1. Evaluări sumative periodice: lucrări de control; testări. 

 

Model: 

În itemii 1-4 încercuiţi varianta(ele) corectă(e) de răspuns(uri) 
1.  Dreptul privat roman se compune din următoarele părţi: 

 a.    dreptul civil, dreptul penal, dreptul natural; 

 b.    dreptul civil, dreptul administrativ, dreptul internaţional public; 

 c.    dreptul civil, dreptul ginţilor, dreptul natural; 

 d.    dreptul ginţilor, dreptul administrativ, dreptul penal; 

  

2. Citarea pârâtului la proces: 

a.    se făcea, în procedura legis-acţiunilor, de către reclamant; 

b.    se făcea, în procedura extraordinară, de către reclamant; 

c.    nu era, în vechiul drept roman, de competenţa organelor statului; 

d.    se făcea în faza in iudicio a soluţionării litigiului. 

 

3.     Formula de judecată:  

a. era întocmită de către pretor, cu concursul părţilor; 
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b. era întocmită de către judecător; 

c. conţinea indicaţii ce trebuiau urmate de către judecător în faza a doua a procesului; 

d. se întocmea în faza in iudicio a soluţionării litigiului. 

 

4.   În sistemul procedurii extraordinare sentinţa de condamnare poartă asupra:  

 a.   unei sume de bani; 

 b.   obiectului cererii reclamantului; 

 c.   averii creditorului; 

 d.   averii debitorului. 

 

Completaţi următoarele prepoziţii în itemii 5 - 10 
5.  Legea, ca izvor de Drept roman, cuprinde următoarele părţi: ____________________ 

 

6. Explicaţi în ce constă dualitatea drept civil – drept pretorian: ____________________ 

 

7. Enumeraţi şi definiţi cele trei părţi constitutive ale dreptului privat roman: _______________ 

 

8.  Definiţi procedura civilă romană: ____________________ 

 

9.   Caracterul formalist al procedurii legisacţiunilor decurge din faptul că: ____________________ 

 

10. În faţa magistratului, care erau atitudinile pe care pârâtul le putea adopta faţă de pretenţiile 

reclamantului şi care erau efectele acestora: ____________________ 

 

 

2. Evaluarea sumativă finală. 
 

Model: 
 

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi 

Facultatea de Drept ș i Ș tiinț e Sociale 

Catedra de Drept 

 

Aprob                                                                     Şef Catedră  E. Botnari 

                                                                                                    ______________ 

Test ____ 

 

Pentru susţinerea examenului la dreptul roman 
Anul I, grupa _________ 
 

 

Încercuiţi variantele de răspuns pe care le consideraţi corecte:        
1. Căsătoria romană 

a. se putea încheia, conform vechiului drept roman, numai prin mijloace formaliste; 

b. se putea desface prin divorţ; 

c. era un izvor al puterii părinteşti; 

d. beneficia de acelaşi tratament juridic ca şi concubinajul. 

 

2. Testamentul 

a. a apărut ulterior succesiunii legitime (legale); 
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b. conform dreptului civil, se putea face în faţa adunării populare curiate; 

c. este un contract; 

d. este, în dreptul clasic şi postclasic, un act juridic revocabil. 

 

3. Locatarul 

a. este un detentor, faţă de bunul primit în locaţiune; 

b. este un posesor, faţă de bunul primit în locaţiune; 

c. are obligaţia de a garanta pentru viciile ascunse ale bunului dat în locaţiune; 

d. nu poate beneficia de ocrotire posesorie din partea pretorului. 

 

4. Citarea pârâtului la proces 

a. se făcea, în procedura legis-acţiunilor, de către reclamant; 

b. se făcea, în procedura extraordinară, de către reclamant; 

c. nu era, în vechiul drept roman, de competenţa organelor statului; 

d. se făcea în faza in iudicio a soluţionării litigiului. 

 

5. Conform dreptului roman, următoarele categorii nu aveau capacitate juridică: 

a. sclavii; 

b. prizonierii de război; 

c. femeia căsătorită cum manu; 

d. femeia intrată prin căsătorie în puterea soţului. 

 

6. Proprietatea 

a. nu era cunoscută în dreptul roman clasic; 

b. este un drept real; 

c. se putea exercita atât asupra lucrurilor patrimoniale, cât şi asupra celor extrapatrimoniale. 

d. se pierdea de către proprietarul care nu se folosea de bunul său 

 

7. Posesiunea 

a. este sinonimă cu proprietatea; 

b. exista când se întruneau elementul material (corpus) şi cel intenţional (animus); 

c. era ocrotită de consul prin acordarea de interdicte posesorii; 

d. era ocrotită de pretor prin acordarea de interdicte posesorii. 

  

8. Contractul de locaţiune 

a. este un contract consensual; 

b. obligă pe chiriaş să garanteze pentru evicţiune; 

c. nu transferă proprietatea de la locator la locatar; 

d. generează obligaţii pentru locator şi locatar. 

 

9. Uzucapiunea  

a. se poate aplica atât la bunurile mobile cât şi la cele imobile; 

b. este un mod de dobândire a proprietăţii bazat pe trecerea unui interval de timp fixat prin lege; 

c. se referă numai la bunurile mobile, la cele imobile aplicându-se accesiunea; 

d. reprezintă unirea unui lucru principal cu unul accesoriu. 

 

10 Contractul de comodat 

a. este un contract consensual; 

b. obligă pe comodant să garanteze pentru evicţiune; 

c. nu obligă pe comodatar să facă vreo plată pentru folosinţa lucrului; 

d. este destinat realizării împrumutului de folosinţă.  
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