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Rezumat: Am ales ca temă  de studiu drepturile persoanei la viață și sănătate, întrucât fiecare ființă 

umană, fără distincție de rasă, religie sau credință, are drepturi inalienabile și sacre. 

O atenție specială a fost acordată protecției drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente 

personalității umane, având convingerea că subiectul implicațiilor sale juridice sunt departe de a fi epuizate 

și cu speranța că ne vom putea aduce contribuția la înțelegerea acestei instituții juridice complexe. 

Metodologia cercetării presupune aprofundarea noțiunilor privind drepturile persoanei la viață și 

sănătate, statuând că: „Orice persoană are dreptul la viață, sănătate, la integritate fizică și psihică.” Și 

folosind metodă cantitativă prin intermediul căreia sunt consultate și stocate informații din tratate, cursuri, 

studii publicate  referitoare la problematica abordată. 

În concluzie, susținem faptul că nouă reglementare civilă în materie, deși perfectibilă, se impune că 

un instrument absolut necesar șiesențial pentru garantarea și apărarea drepturilor personalității, sub 

aspectul valorilor intrinseci oricărei ființe umane.  

Cuvinte cheie: Drepturile persoanei, dreptul la viață, dreptul la sănătate, integritate fizică, 

integritate psihică. 

Abstract: We have chosen as a subject the study of the person's rights to life and health, because 

every human being, without distinction of race, religion or faith, has inalienable and sacred rights. 

1 Grefier Tribunal județul Brăila, România.
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Special attention has been paid to the protection of fundamental civil rights and freedoms inherent in 

the human personality, believing that the subject of its legal implications are far from exhausted and with the 

hope that we can contribute to understanding this complex legal institution. 

The research methodology involves deepening the notions regarding the person's rights to life and 

health, stating that: "Everyone has the right to life, health, physical and mental integrity." And using the 

quantitative method through which information from treaties, courses, published studies on the issues 

addressed are consulted and stored. 

In conclusion, we argue that the new civil regulation in this area, although perfectible, is required as 

an absolutely necessary and essential tool for guaranteeing and defending the rights of personality, in terms 

of the intrinsic values of any human being. 

 

Cercetarea de față și-a propus analiza instituțiilor juridice ale persoanei fizice și drepturile acesteia la 

viața și sănătate. 

O atenție speciala a fost acordată protecției drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente 

personalității umane, consacrate în reglementările internaționale, astfel ca inspirându-se din diversele 

legislațiistrăine deja in vigoare, legiuitorul roman reglementează aceste drepturi conform codului civil în 

vigoare. 

Termenul de „persoana” provine din cuvântul latin „persona”, ce reprezentă masca ce o purtau pe 

scenă actorii la teatru, sugerând rolul său în piesă. 

Prin preluarea acestui cuvânt în drept s-a urmărit sa se evidențieze rolul omului de actor pe scena 

vieții juridice. 

Citând un autor afirmam ca dreptul civil se raportează acum la ființa umana, la persoana fizica in 

integritatea sa. 

In sec. al XX-lea asupra conceptelor de persoană fizică și persoană juridică, curentele filozofice, 

sociologice, psihologice și psihanalitice au avut un aport semnificativ, de asemeni o influenta importanta a 

avut si  Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Subiect de drept, persoana, se distinge de obiectele de drept asupra cărora își exercită puterea. A 

spune că numai persoanele sunt deținătoare de drepturi și sunt supuse obligațiilor, implică determinarea celor 

care sunt recunoscuți prin lege.  

Acestea sunt persoane fizice, aceste ființe făcute din carne și sânge, dar și persoane juridice care sunt 

entități abstracte care nu au realitate biologică.  

Prin identificarea persoanei fizice înțelegem individualizarea sa in raporturile juridice civile cu 

ajutorul unor elemente ce caracterizează omul ca subiect de drept civil, care ii sunt proprii în ansamblul 

relațiilor sociale la care ia parte și in fiecare dintre asemenea relații in parte. 

 Este indiscutabil că omul nu se individualizează numai in raporturile de drept civil, ci in toate 

celelalte raporturi juridice in care el apare ca subiect de drept. De aceea, identificarea persoanei fizice este o 

instituție juridică complexă.  

Din punct de vedere juridic interesează aceste aspecte de drept ale identificării persoanei fizice, dar nu 

putem scăpa din vedere că omul se identifică nu numai in raporturile juridice civile, ci și in alte domenii ale 

dreptului, și chiar în afara acestuia.  

Individualizarea sau identificarea persoanei fizice se impune pentru a se putea distinge o persoanăde 

alte persoane. 

Omul nu se poate situa nici un moment in afara vieții juridice, aceasta avândcaracter de permanenta. 

De aceea, si individualizarea persoanei fizice apare ca o necesitate permanenta, de la naștere si pana la 

moarte. 

Odată identificați, oamenii trebuie protejați. Identificarea face posibilă identificarea elementelor care 

individualizează persoana în societate și o disting de alte persoane (nume, domiciliu, sex).  

Termenul „persoană fizică” se referă la o ființă umană vie, cu anumite drepturi și responsabilități în 

temeiul legii.  

O persoană fizică este o ființă umană reală, care este diferită de o „persoană artificială”, ce este o 

distincție conform legii pentru a stabili dacă o persoană acționează sau apare ca el însuși.  



Dacă dorim să lămurim raportul dintre drept și subiectele de drept civil suntem obligați să ne referim 

la raportul dintre om și drept. 

Nu se poate nega că dreptul este creat de om, drept care constă în reguli de conduită care privesc 

înseși relațiile dintre oameni, printre care și relațiile civile.  

Chiar dacă dreptul se referă la relații sociale, el nu poate fi considerat sociologie; nici chiar dacă 

studierea raporturilor juridice inclusiv a statutului legal al persoanei fizice - presupune, în mod necesar, 

studiul relațiilor sociale în ansamblu. Este în afară de orice îndoială că ideea de drept raportat la subiectele de 

drept civil nu poate fi concepută fără activități sociale.  

Cu toate acestea, un studiu pur sociologic al instituției subiectelor de drept civil nu este încă un studiu 

juridic. Ori, noi trebuie să  analizăm în această lucrare omul ca subiect de drept civil, să prezentăm omul ca 

participant la relații sociale civile, în limitele regulilor de conduită stabilite de însuși omul.  

In condițiile stabilite de norma juridică, de dreptul obiectiv, totdeauna trebuie să intervină un fapt 

social, care să producă anumite efecte juridice, constând in nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi 

juridice civile concrete. 

Pentru ca o persoană (fizică sau juridică) să devină subiect de drept in  condițiile stabilite de dreptul 

obiectiv trebuie să intervină un fapt social (un eveniment sau un act juridic), care să producă un astfel de 

efect juridic; potrivit legii, omul devine subiect de drept numai in urma nașterii (in anumite condiții a 

concepției), in cazul persoanei fizice, ori a adoptării anumitor acte juridice cerute de lege, in cazul 

persoanelor juridice. 

Dreptul obiectiv determină identitatea individului, ca subiect de drept (civil), avându-l in vedere chiar 

înainte de a se naște, stabilind (anumite) drepturi in seama copilului conceput încă nenăscut, asigurându-i 

paternitatea etc., deși noul subiect de drept este încă  inconștient, lipsit de discernământ, și nu poate să-și 

exercite personal vreun drept al său ori să-și îndeplinească vreo obligație juridică, care – de altfel – nici  nu 

cad în sarcina sa. Din moment ce se naște, viața copilului se desfășoară, sub aspect juridic, in condițiile 

stabilite de lege.  

Înaintând in vârstă, fiecare etapă a vieții omului este reglementată expres de lege, trecerea timpului 

aducând după sine schimbări importante in privința calității de subiect de drept (civil) a omului; statutul său 

juridic se schimbă ca urmarea înaintării în vârstă: la împlinirea de către minor a vârstei de 14 ani și apoi de 

18 ani se schimbă chiar in mod substanțial statutul legal al omului ca subiect de drept (civil), adică pe măsură 

ce trece timpul omul dobândește noi și noi drepturi și asumă noi și noi obligații în diferite sectoare ale vieții-

sociale.  

Dreptul stabilește, deci, statutul legal al omului in calitate de subiect de drept civil, care de-a lungul 

vieții sale este supus mereu unor schimbări, exprimate, in mod obligatoriu, juridic. Aceasta evidențiază 

legătura strânsă dintre drept și subiectele de drept civil. 

Participanții la raporturi de drept civil sunt denumiți subiecți ai unor astfel de raporturi juridice. 

Subiectul de drept civil este definit în literatura de specialitate ca, „acel subiect de drept care este 

titular de drepturi și obligații civile”.Persoanele fizice reprezinta o categorie importantă de astfel de subiecte 

de drept. 

Persoana fizică – omul, care constituie centrul preocupărilor noastre în această lucrare este un subiect 

de drept universal, putând participa la cele mai variate raporturi juridice. 

A fi subiect de drept civil înseamnă a fi participant la raporturi juridice civile, titular de drepturi și 

obligații civile, „concretizată in aptitudinea de a-si pune în valoare drepturile și obligațiile ce-i sunt 

recunoscute, respectiv impuse. Această vocație se fondează pe capacitatea juridică a titularului de drepturi și 

obligații, adică pe o calitate specific umană, care sintetizează două atribute fundamentale ale ființei umane, 

rațiunea și libertatea, dându-le relevanță sub aspect juridic.” 

Aptitudinea generală și abstractă a persoanelor fizice de a avea drepturi și obligații civile prefigurează 

potențial înseși drepturile subiective civile și obligațiile civile ale acestor persoane, constituind premisa 

necesară pentru nașterea unor asemenea drepturi și obligații. 

Capacitata civilă poate să fie examinată științific fundamentat numai dacă pornim de la calitatea de 

subiect de drept civil. O astfel de abordare a problemei este, după părerea noastră, nu numai necesară, dar și 



utilă pentru lămurirea rațiunii care stă la baza reglementărilor legale care stabilesc statutul juridic al omului 

ca subiect de drept civil. 

Personalitatea umană, adică calitatea de subiect de drept civil presupune existența capacității juridice, 

care este aptitudinea abstractă a subiectului de drept de a avea drepturi și obligații. 

In aceasta parte a lucrării avem in vedere caracterele juridice generale deoarece ne referim atât la 

capacitatea de folosința, cat si la capacitatea de exercițiu respectiv la persoana fizica. 

Caracteristicile drepturilor personalității: 

- sunt inerente calității de persoana umana: aparținoricărui individ prin însuși faptul ca este om si

ocrotesc in special caracteristicile fizice si morale ale ființei umane, individualitatea sau personalitatea 

acesteia. 

- nu sunt drepturi patrimoniale: aceasta înseamnă ca viața, demnitatea, onoarea, imaginea, viața

privata nu pot fi evaluate in bani 

- sunt netransmisibile: aparțin doar titularului lor.

Întrucât drepturile omului se pot atașa doar ființelor vii, s-ar putea aștepta ca dreptul la viață în sine să

fie într-un anumit sens primar, deoarece niciunul dintre celelalte drepturi nu ar avea nicio valoare sau utilitate 

fără ea.   

In literatura de specialitate s-a arătat mai de mult că, fiecare om este deopotrivă susceptibil de oricare 

drept privat, sau cu alte cuvinte, fiecare om posedă deplinătatea capacității de folosință. Mai amintim și o altă 

idee exprimată in literatura juridică, după care , in ultimă analiză, capacitatea de folosință prefigurează, 

potențial, toate drepturile subiective pe care le poate dobândi o persoană fizică. Ea nu se confundă cu aceste 

drepturi, ci exprimă numai aptitudinea generală, abstractă, de a le dobândi. 

„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”. 

Caracterul capacități de folosință a persoanei fizice la care ne referim a  fost consacrat in Decretul nr. 

31/1954 in următoarea formulare: 

,,Sexul, rasa, naționalitatea, religia, gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra 

capacității". 

Caracterul egal al capacității de folosință a persoanei fizice este consacrat și pe plan internațional; 

Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului prevăd ca : „Statele părți la prezentul pact 

se angajează să asigure dreptul egal al bărbaților și al femeilor, de a se bucura de toate drepturile civile și 

politice enunțate in prezentul pact.” 

De asemenea, tot in același pact se prevede: „Toate persoanele sunt egale în fața legii și au, fără 

discriminare, dreptul la ocrotire egală din partea legii. In aceasta privința legea trebuie sa interzică orice 

discriminare și să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală și eficace contra oricărei discriminări in 

special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, 

avere, naștere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.” 

Viată, sănătatea si integritatea fizica si psihica a oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod 

egal de lege. Interesul si binele ființei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societății sau al 

științei. Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. 

Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau 

produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege. 

„Nicio persoană nu poate fi privată de viața sau libertatea personală decât în conformitate cu o 

procedură stabilită de lege.” 

„Dreptul de a trăi include dreptul de a trăi cu demnitatea umană și tot ceea ce se asociază cu acesta, și 

anume, necesitățile vitale ale vieții, cum ar fi hrana adecvată, îmbrăcămintea și adăpostul deasupra capului și 

facilități pentru citirea scrisului și exprimarea în diverse forme, dreptul omului de a se mișca liber, și trebuie 

să includă dreptul la necesitățile de bază ale vieții și, de asemenea, dreptul de a desfășura funcții și activități, 

care constituie expresia minimă a demnității umane. ” 

Dreptul la viață constituie un atribut inalienabil al persoanei umane și formează valoarea supremă în 

scara drepturilor omului. 

Dreptul la viață este primul drept al omului luat ca individ, fiind fără îndoială, cel mai fundamental 

dintre toate drepturile.  



Toate celelalte drepturi adaugă calitate vieții în cauză și depind de preexistența vieții în sine pentru 

funcționarea lor.   

Prin ocrotirea persoanei fizice înțelegem ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora 

se asigură recunoaștereașiprotecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, 

precum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice. 

Aproape că nu există instituție sau normă a dreptului civil care să nu reflecte șiocrotească interesele 

legitime ale persoanelor.  

Dreptul civil, prin fiecare din normele sale și prin toate la un loc, contribuie, prin mijloace și 

modalități specifice, la consacrareași apărarea drepturilor subiective ale persoanelor. 

Ocrotirea persoanei fizice se realizează pe calea recunoașteriiși apărării drepturilor subiective ale 

acesteia. 

Conchidem prin a arăta că respectarea vieții private, a integrității fizice și psihice sunt garanțiile pe 

care societatea trebuie să le ofere individului, în vederea unei dezvoltări armonioase și propice, într-o 

societate ce pune în prim plan respectul cuvenit omului. 

Susținem faptul că nouă reglementare civilă în materie, deși perfectibilă, se impune că un instrument 

absolut necesar șiesențial pentru garantarea și apărarea drepturilor personalității, sub aspectul valorilor 

intrinseci oricărei ființe umane.  

Fiecare ființă umană, fără distincție de rasă, religie sau credință, are drepturi inalienabile și sacre.  
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