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TITLUL I 
INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMERCIAL 

CAPITOLUL I 
DREPTUL COMERCIAL ÎN SISTEMUL UNITAR  

AL DREPTULUI PRIVAT ROMÂN  

Sec iunea I 

Fundamente 

1. Dreptul comercial în sistemul unitar al dreptului privat român. În 
mod tradi ional, dreptul privat român a fost caracterizat ca un sistem de drept 
dualist, dualitate dat  de principalele sale diviziuni: drept civil i drept comercial. 
Concep ia s-a consolidat i s-a men inut timp de 124 de ani, cel pu in în perioada 
cuprins  între adoptarea Codului comercial român de la 18871, al turi de Codul 
civil român de la 1864, i pân  la intrarea în vigoare a actualului Cod civil român, 
respectiv pân  la 1 octombrie 2011.  

Pornind de la primele reglement ri comerciale cuprinse în Codul Calimach 
din 1817, i mai ales, în Regulamentul organic al Munteniei (aplicabil i în 
Moldova) adoptat în anul 1831 i în Condica de Comerciu din 1840, aceasta din 
urm  reprezentând traducerea Codului comercial francez, putem concluziona c  
reglement rile speciale comerciale au o istorie de aproape 200 de ani.  

F r  îndoial , dreptul comercial are o existen  autonom  istoric  nu numai 
în ara noastr , dar i în majoritatea sistemelor de drept. 

Dup  aproximativ 200 de ani procesul codific rii dreptului românesc a 
condus la adoptarea formal  a sistemului unit ii dreptului privat, f r  eliminarea 
complet  a dihotomiei drept civil i drept comercial, chiar dac  aceasta se 
realizeaz  dintr-o alt  perspectiv . 

Codul civil din 2009, adoptat prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil2 i 
pus în aplicare prin Legea nr. 71/20113, are ca obiectiv unificarea dreptul privat 
român, f r  a reu i realizarea acestui obiectiv exorbitant i nerealist. 

                                                 
1 Codul comercial român a fost promulgat la 10 mai 1887, a intrat în vigoare la  

1 septembrie 1887, publicat în M. Of. din 10 mai 1887. 
2 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil a fost publicat  în M. Of. nr. 511 din 24 iulie 

2009, a fost modificat  i rectificat  prin Legea nr. 71/2001; republicat  în M. Of. nr. 505 din 
15 iulie 2011, cu modific rile i complet rile ulterioare. Codul civil român a intrat în vigoare 
la 1 octombrie 2011, în temeiul Legii nr. 71/2011. 

3 Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 
publicat la data de: 10 iunie 2011 în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011. 
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Astfel, prin art. 2 C. civ. se stabile te c  dispozi iile Codului civil regle-
menteaz  raporturile patrimoniale i nepatrimoniale dintre persoane, subiecte de 
drept civil, i, mai ales, c  el constituie dreptul comun pentru toate domeniile la 
care se refer  litera sau spiritul dispozi iilor sale. 

Suplimentar, prin art. 3 alin. (1) C. civ. se precizeaz  c  dispozi iile Codului 
civil se aplic  i raporturilor dintre profesioni ti, precum i raporturilor dintre 
ace tia i orice alte subiecte de drept civil.  

În viziunea Codului civil, sunt profesioni ti to i cei care exploateaz  o între-
prindere, iar, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, în sfera de cuprindere 
a no iunii de „profesionist” vom include: comercian ii, întreprinz torii, operatorii 
economici, precum i alte persoane autorizate s  desf oare activit i economice 
i profesionale. 

Dintre aceste texte ale Codului civil, art. 3 alin. (1) constituie „cheia de 
bolt ” a unit ii dreptului privat român. 

Unitatea dreptului privat nu trebuie în eleas  în sensul reunirii într-un singur 
corp de norme juridice, cum este Codul civil, a tuturor regulilor juridice 
aplicabile raporturilor juridice de drept privat i subiectelor de drept privat, 
pentru c  o astfel de concep ie este ne tiin ific  i imposibil de realizat în 
practic . 

Unitatea dreptului privat în epoca post-modern  implic  existen a unui corp 
unitar de norme juridice esen iale, generale, aplicabile raporturilor juridice i 
subiectelor de drept privat; în acest sens trebuie în eleas  concep ia actualului 
Cod civil.  

În viziunea Codului civil, dreptul privat este dreptul civil ca drept general, 
comun pentru toate celelalte diviziuni sau ramuri ale dreptului privat. 

Aceast  ultim  semnifica ie a unit ii dreptului privat i a viziunii Codului 
civil nu exclude, ci implic , existen a reglement rilor juridice speciale sau 
complementare în domeniile nereglementate de dreptul privat general, respectiv 
de Codul civil. 

A adar, unitatea dreptului privat nu exclude, ci implic , existen a dife-
ritelor ramuri ale dreptului privat, precum: dreptul interna ional privat, dreptul 

comercial, dreptul muncii, dreptul propriet ii intelectuale, dreptul comer ului 
interna ional i  dreptul familiei.  

 
*** 

 
Eventualele controverse privind denumirea ramurilor dreptului privat, 

asimilat dreptului civil, sunt nesemnificative i, de cele mai multe ori, ele vor fi 
tran ate de speciali tii fiec rui domeniu, prin utilizarea unor criterii realiste, 
func ionale i adecvate cerin elor tiin ei Dreptului, în oricare din formele sale 
concrete de manifestare: cercetare, predare i aplicare practic .  

Cu toate acestea, întrucât controversa doctrinar  a existat numai în materia 
dreptului comercial, apreciem c  aceasta a fost, mai degrab , o chestiune 
conjunctural , decât una tiin ific .  
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*** 
 
Activitatea comercial  este o realitate faptic  i economic  incontestabil , 

iar dreptul nu poate face abstrac ie de ea, deoarece dreptul reprezint  un 

ansamblu de norme juridice care reglementeaz  anumite aspecte ale vie ii 

sociale, ale activit ilor sociale, într-un cuvânt: realitatea.  
În acest sens, reamintim concep ia simpl , dar plin  de substan  revelatoare 

a prof. Matei Cantacuzino care scria c : „Dreptul este o disciplin , adic  o 
autoreglementare a ac iunilor omene ti, întrucât aceste ac iuni privesc în chip 
direct sau indirect raporturile omului cu al i oameni sau cu grupul social sau mai 
exact cu diferitele grupuri sociale din care face parte”1. 

Complexitatea activit ii comerciale face imposibil  i inadecvat  regle-

mentarea ei doar prin intermediul dispozi iilor Codului civil, iar acest aspect se 
reflect  prin existen a legilor speciale aplicabile raporturilor juridice speciale 

n scute în desf urarea activit ii comerciale, institu iilor juridice specifice 

activit ii comerciale, statutului juridic al participan ilor la activitatea comer-

cial , obliga iilor profesionale ale comercian ilor etc. 
În concret, Codul civil reglementeaz  unitar doar o parte din materia obliga-

iilor – inclusiv contracte2 –, dar nu reglementeaz  toate regulile speciale 
aplicabile obliga iilor izvorâte din contracte comerciale, multe dintre contractele 
speciale i garan ii comerciale, obliga iile profesionale ale comercian ilor: publi-
citatea prin registrul comer ului, registrele comercian ilor, concuren a comercial , 
comer ul electronic, contractele de consum, regulile privind protec ia consuma-
torilor, regimul juridic al comercian ilor persoane fizice, regimul juridic al socie-
t ilor comerciale generale i speciale – institu ii de credit, societ i de asigurare, 
societ i de investi ii, regimul juridic al grupurilor (europene) de interes econo-
mic, societ ile europene, fondurile de investi ii, fondul de comer , transferul de 
afacere, uzan ele comerciale, titlurile de valoare: cambia, biletul la ordin i cecul, 
insolven a etc. 

Existen a i con inutul dreptului comercial sunt independente de (ne)codifi-
carea regulilor speciale comerciale; dreptul comercial este un drept existen-

ialist, cum spunea profesorul Yves Guyon în 19943, existen a sa precedându-i 

esen a, respectiv obiectivarea prin norme de drept pozitiv. 
Cu deosebit  acurate e tiin ific , profesorul Hamangiu ar ta c  „[d]reptul 

civil este dreptul privat general (...). Leg tura dintre dreptul civil i dreptul 
comercial este foarte strâns , a a încât se poate chiar spune c  dreptul comercial 

                                                 
1 Matei B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All, Bucure ti, 1998, p. 1. 
2 V. Gh. Piperea, Drept Comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC, Ed. C.H. 

Beck, Bucure ti, 2012, p. 5; Stanciu D. C rpenaru, Tratat de Drept Comercial Român,  
ed. a IV-a actualizat , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2014, p. 22. 

3 Citat de Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC,  
Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2012, p. 8. 
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nu este decât o ramur  special  a dreptului civil”1, iar aceast  concep ie este pe 
deplin aplicabil  în actualul context legislativ.  

Ca atare, dreptul civil reprezint  norma general , norma de drept 
comun pentru dreptul comercial, respectiv pentru „materia comercial ”2, al 
c rei con inut foarte amplu îl vom prezenta i analiza în cartea de fa . 

 
*** 

 
În concluzie, în sistemul unit ii dreptului privat român, dreptul comercial 

este o ramur  a dreptului privat care reglementeaz  activitatea 

comercial /economic , raporturile juridice la care particip  comercian ii, 

precum i regimul juridic al comercian ilor.  
Izvoarele dreptului comercial sunt: Codul civil, legile speciale na ionale, 

europene i interna ionale, uzan ele comerciale, principiile generale ale 
dreptului comercial i jurispruden a obligatorie. 

 
*** 

 
Dreptul comercial nu poate fi un drept al întreprinderilor comerciale, deoarece 

activitatea comercial  include i alte, multe i complexe, institu ii juridice.  
Ca atare, men inerea actualei denumiri a dreptului comercial s-a dovedit a fi 

cea mai adecvat , prin sugestivitate i sfera de cuprindere pe care o implic , fiind 
un drept dedicat întregii activit i comerciale, în toate formele sale concrete de 
manifestare. 

Aceasta este direc ia i realitatea dreptului privat în toate sistemele na ionale 
de drept caracterizate prin unitatea dreptului privat care au fost utilizate ca surs  
de inspira ie pentru autorii Codului civil român. 

 
*** 

Analiza comparat  a modalit ilor în care se face cercetarea i predarea 
dreptului privat i a disciplinelor/ramurilor componente ale dreptului privat în 
câteva state ale c ror legisla ii au reprezentat principalele surse de inspira ie 

pentru elaborarea Codului civil român i adoptarea sistemului unit ii dreptului 
român, respectiv Italia, Olanda, Elve ia, Canada – Provincia Quebec, relev  

faptul c , în toate aceste state, în condi iile unit ii dreptului privat, dreptul 

comercial s-a men inut ca ramur  a dreptului privat i, desigur, ca materie de 

                                                 
1 C. Hamangiu, I. Rosetti-B l nescu, Al. B icoianu, Tratat de drept civil român,  

vol. 1, Ed. All, Bucure ti, 1996, p. 9. 
2 Cesare Vivante, Principii de drept comercial, Ed. Cartea Româneasc , Bucure ti, 1928, 

p. 10. 
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studiu în înv mântul superior juridic i economic, în ambele cicluri ale 

înv mânt, respectiv licen  i master. 

Mai mult, în toate aceste state cu sistem unitar al dreptului privat, în 
con inutul dreptului comercial sunt incluse i „contractele comerciale”1 i 
„garan iile comerciale”, f r  nicio rezerv  în indicarea comercialit ii 
opera iunilor juridice. 

Totodat , pentru a r spunde exigen elor mediului de afaceri, în statele cu 
sistem unitar al dreptului privat, jurisdic iile comerciale au fost men inute sau 
(re)create fie prin intermediul sec iilor speciale/comerciale ale instan elor statale, 
fie prin tribunalele sau cur ile (de apel) comerciale. Cel mai recent exemplu este 
cel al Olandei care înfiin eaz  tribunalele comerciale i Cur ile de apel 
comerciale2. 

 
2. Criterii de determinare a domeniul dreptului comercial. Sistemul 

Codului comercial român 
Determinarea domeniului dreptului comercial s-a realizat în func ie de 

op iunea legiuitorului pentru una dintre cele dou  concep ii sau teorii: concep ia 
obiectiv  i concep ia subiectiv , ce con in criterii diferite de stabilire a comer-
cialit ii actelor, faptelor i opera iunilor juridice i de calificare a subiectelor de 
drept ca comercian i. 

 În concep ia subiectiv  dreptul comercial este rezervat persoanelor ce au 
calitatea de comercian i. În temeiul acestei concep ii, comercian ii sunt defini i 
prin înregistrarea într-un registru profesional sau comercial sau prin organizarea 
întreprinderii lor; actele comerciale sunt definite, în mod subsidiar, ca acte pe 
care le s vâr e te o persoan  ce are calitatea de comerciant. 

În concep ia obiectiv  comercialitatea actelor, faptelor i opera iunilor 
juridice izvor te din lege, întrucât legea le calific  ca fiind comerciale sau/ i 
stabile te criteriile comercialit ii acestora.  

În temeiul concep iei obiective, calitatea de comerciant nu se dobânde te 
prin înregistrare într-un registrul profesional sau comercial, ci prin desf urarea 
cu caracter de continuitatea i cu titlu profesional, a actelor, faptelor i opera-
iunilor pe care legea le calific  ca fiind comerciale sau fapte de comer .  

Codul comercial român a adoptat sistemul obiectiv de determinare a sferei 
sale de cuprindere.  

Astfel, Codului comercial român i legile comerciale speciale se aplicau 
raporturilor juridice n scute din s vâr irea actelor, faptelor i opera iunilor 

                                                 
1 În Italia sunt denumite contracte comerciale toate contractele de colaborare între 

întreprinz tori – ca de pild : contractele de joint venture, asocierea în participa ie, consor iile 
etc. –, contractele de distribu ie, agen ie, franciz , consultan ; contractul de leasing i alte 
contracte bancare, contractele de furnizare i sub-furnizarea etc. 

2 Pentru detalii privind aceast  propunere a Guvernului olandez v. 
http://www.mepli.eu/2017/10/reservations-over-the-netherlands-commercial-court/ 
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calificate de lege ca fiind fapte de comer , indiferent de calitatea persoanei care 
s vâr e te aceste fapte de comer . 

Pentru determinarea actelor, faptelor i opera iunilor ce aveau caracter 
comercial se coroborau dispozi iile art. 3, art. 4 i art. 56 C. com. 

În primul rând, prin art. 3 C. com. se preciza, în mod enun iativ, care sunt 
actele, faptele i opera iunile pe care legea le considera a fi fapte de comer  
obiective – activitate comercial  – indiferent de calitatea de comerciant sau 
necomerciant a persoanei care le s vâr ea. 

Pe de alt  parte, conform prevederilor art. 4 C. com., se socoteau: „afar , de 
acestea, ca fapte de comer  celelalte contracte i obliga iuni ale unui comerciant, 
dac  nu sunt de natur  civil  sau dac  contrariul nu rezult  din însu i actul 
(încheiat n.n.)”.  

Prin urmare, prin art. 4 C. com. se instituia prezum ia de comercialitate a 
tuturor contractelor i obliga iunilor unui comerciant, chiar dac  acestea nu erau 
prev zute în enumerarea art. 3 C. com.  

Prezump ia de comercialitate putea fi r sturnat  doar prin dovedirea caracte-
rului esen ialmente civil al actului încheiat de un comerciant, cum ar fi cazul: 
testamentului, recunoa terii unui copil, t gadei paternit ii, sau când caracterul 
civil al actului rezulta din chiar actul încheiat – cum este cazul actului juridic 
încheiat de comerciant în interesul s u personal sau al familiei sale. 

Pe de alt  parte, pentru a elimina orice problem  în determinarea sferei de 
cuprindere a activit ii comerciale, prin art. 5 C. com. erau excluse din 
reglementarea Codului comercial opera iuni ce aveau ca obiect: „cump rarea de 
producte sau de m rfuri ce s-ar face pentru uzul sau consuma ia cump r torului, 
ori a familiei sale, de asemenea, revânzarea acestor lucruri i nici vânzarea 
productelor pe care proprietarul sau cultivatorul le are dup  p mântul s u, sau cel 
cultivat de dânsul”.  

i nu în ultimul rând, toate raporturile juridice n scute din s vâr irea de fapte 
de comer  erau guvernate de legile comerciale, în temeiul dispozi iilor art. 56 C. 
com. prin care se stabilea c : „Dac  un act este comercial numai pentru una din 
p r i, to i contractan i sunt supu i încât prive te acest act, legii comerciale, afar  
de dispozi iunile privitoare la persoana chiar a comercian ilor i de cazurile în 
care legea ar dispune altfel”. 

Ca atare, din perspectiva Codului comercial, calitatea de comerciant se 
stabilea prin raportare la tipul de activitate desf urat , în sensul c  desf urarea 
unei activit i comerciale – s vâr irea de fapte de comer , în condi iile legii, 
genera dobândirea calit ii de comerciant. În acest fel, potrivit art. 7 C. com., erau 
considera i comercian i toate persoanele fizice „care fac fapte de comer  având 
comer ul ca profesiune obi nuit , i societ ile comerciale”. 
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Sec iunea II 

Obiectul, con inutul i defini ia dreptului comercial 

1. Obiectului dreptului comercial. Dreptul comercial reglementeaz  
„materia comercial ”, respectiv activitatea comercial  - sub aspectul con inutului 
concret al acesteia - i regimului juridic al comercian ilor (profesioni ti-co-
mercian i). 

 
2. Preciz ri terminologice i conceptuale. Codul civil i Legea nr. 71/2011 au 

„meritul” de a genera neclarit i i dificult i în abordarea no iunilor specifice 
dreptului comercial i mediului economic.  

Vom avea în vedere no iunea „activitate comercial  (economic )” i 
criteriile de determinare a con inutului general al acesteia, precum i no iunile de 

întreprindere comercial /economic  i de profesionist-comerciant sau comer-

ciant prin care sunt desemna i profesioni tii persoanele fizice i juridice care 
desf oar  activitate comercial  sau economic . 

3. Activitatea comercial  sau economic . Legea nr. 71/2011 a înlocuit 
sintagmele „fapte de comer ” i „acte de comer ” – utilizate sub imperiul Codului 
comercial – cu sintagma: „activit i de produc ie, comer  sau prest ri de 

servicii”.  
Utilizarea sintagmei „[activit i] de comer ” într-o enumerare corespondent  

faptelor de comer , al turi de activit ile de produc ie i prest rile de servicii, ne 
indic  c  legea a avut în vedere semnifica ia economic  a no iunii de „comer ”, 
respectiv activitate de (interpunere în) circula ie a m rfurilor i a valorilor1. 

Din punct de vedere juridic, activit ile de produc ie, de comer  i prestarea 

de servicii desf urate în scop lucrativ reprezint  activitate comercial . 

Pe de alt  parte, din textul art. 3 alin. (3) C. civ. reiese c  activitatea 

economic  const  în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau 

în prestarea de servicii cu scop lucrativ. 

În legisla ia special  european  i na ional  se utilizeaz  i no iunea de 
„tranzac ii comerciale”, i exemplific m cu Directiva 2011/7/UE privind 
combaterea întârzierii în efectuarea pl ilor în tranzac iile comerciale; îns  Legea 
nr. 72/2013 – de transpunere în plan na ional a Directivei 2011/7/UE – nu preia 
expresia „tranzac ii comerciale” din directiva men ionat , ci o înlocuie te cu 
sintagma „contracte încheiate între profesioni ti”. 

Corespondentul economic al sintagmei: „activitate comercial ” este acela de 
„activitate economic ”, f r  a exista o deosebire de substan  între cele dou , i 

                                                 
1 Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprindere în reglementarea NCC, op. cit., p. 6. 
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vom (putea) utiliza ambele variante pentru a indica acela i con inut: întreaga 
sfer  de activit i din economie. 

Prin excep ie, în legisla ia special , respectiv în O.U.G. nr. 44/2008 privind 
desf urarea activit ilor economice de c tre persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale i întreprinderi familiale1, activitatea economic  era 
definit  ca reprezentând „activitatea agricol , industrial , comercial , desf -
urat  pentru ob inerea unor bunuri sau servicii a c ror valoare poate fi 

exprimat  în bani i care sunt destinate vânz rii ori schimbului pe pie ele 
organizate sau unor beneficiari determina i ori determinabili, în scopul ob inerii 
unui profit.” – art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 44/2008. 

Prin aceast  reglementare sectorial  activitatea comercial  era inclus  în 
activitatea economic , concept de gen care include ca specii activitatea comer-
cial , activitatea agricol  i activitatea industrial .  

Prin ultima modificare a O.U.G. nr. 44/20082 aceast  defini ie a fost 
înlocuit , stabilindu-se c  activitatea economic  reprezint  o activitate cu scop 

lucrativ, constând în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri 

sau în prestarea de servicii – art. 2 lit. a) din O.U.G. nr. 44/2008, activit ile 
economice fiind activit ile din economia na ional , prev zute în Codul CAEN3. 

Pe de alt  parte, într-o manier  mult mai simpl  i complet , putem califica 
ca activitate comercial  toate actele, faptele i opera iunile s vâr ite de un 
(profesionist) comerciant, în exploatarea unei întreprinderi comerciale. 

În concluzie, activitatea comercial  sau economic  cuprinde activit ile de 

produc ie, comer , prest ri de servicii i executare de lucr ri desf urate cu 

scop lucrativ sau, din perspectiva Codului civil, activit ile de producere, 

administrare ori înstr inare de bunuri sau de prestare de servicii cu scop 

lucrativ. 

 
4.  Comercian ii sau profesioni tii comercian i sunt persoanele care 

desf oar  activitate comercial /economic  cu titlu de profesie, i care au 

obliga ia de a se înregistra în registrul comer ului. 
Codul civil a consacrat un concept unitar: „profesionistul”, independent de  

tipul de activitate: comercial  sau ne-comercial  desf urat  de acesta, prin 
raportare la no iunea de întreprindere, fiind profesionist cel care exploateaz  o 
întreprindere.   

                                                 
1 O.U.G. nr. 44/16 aprilie 2008 privind desf urarea activit ilor economice de c tre 

persoanele fizice autorizate întreprinderile individuale i întreprinderi familiale, publicat  în  
M. Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modific rile i complet rile ulterioare. 

2 Ultima modificare i completare a O.U.G. nr. 44/2008 a intervenit prin Legea  
nr. 182 din 19 octombrie 2016 de aprobare a O.U.G. nr. 44/2008, i a intrat în vigoare în  
19 ianuarie 2017.  

3 Art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 44/2008. 
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Pe de alt  parte, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 precizeaz  c  no iunea 
de profesionist utilizat  în art. 3 C. civ. include i categoriile de comerciant, 
întreprinz tor, operator economic, agent economic, precum i orice alte persoane 
autorizate care desf oar  activit i economice ca profesioni ti. 

Pentru dreptul comercial prezint  interes i obiect de reglementare ( i) 

regimul juridic al comercian ilor sau profesioni tilor comercian i,  profesioni ti 

care exploateaz  o întreprindere comercial  sau economic , adic , în esen , 
persoana care î i asum  riscurile unei afacerii. 

Comercian ii sunt cei care au, conform prevederilor art. 3 din Legea  
nr. 26/1990 a registrului comer ului, obliga ia înmatricul rii în registrul 
comer ului:  

„Comercian ii cer înmatricularea la oficiul registrului comer ului 
din jude ul sau din municipiul Bucure ti, unde î i au sediul.”1 

Prin Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a Codului civil este permis  
(expres) utilizarea no iunii de comerciant în legisla ia na ional  dedicat  
concuren ei, protec iei consumatorilor, raporturilor dintre comercian i i consu-
matori .a. Se men ine astfel, spre exemplu, utilizarea no iunii de comerciant 
din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea în el toare i publicitatea compa-
rativ   cu urm toarea semnifica ie: 

„Comerciantul este orice persoan  fizic  sau juridic  care, în 
practicile comerciale ce fac obiectul prezentei legi (Legea  
nr. 158/2008 n.n.), ac ioneaz  în cadrul activit ii sale comerciale, 
industriale sau de produc ie, artizanale ori liberale, precum i orice 
persoan . care ac ioneaz  în acela i scop, în numele sau pe seama 
acesteia.” 2 

Prin urmare, profesionistul-comerciant, comerciantul, întreprinz torul 

comercial, operatorul economic, agentul economic sunt termeni sinonimici i 

reprezint  o specie a conceptului de gen: profesionistul3. 

În modalitate similar  legiuitorului na ional i european, dar i pentru c  este 
cea mai adecvat  i cunoscut , în întreaga lucrare vom utiliza cu prioritate 

no iunea de comerciant, dar i oricare dintre termenii sinonimici comer-
ciantului, cum ar fi: profesionist comerciant, operator economic, agent econo-
mic, întreprinz tor sau întreprinz tor comercial. 

 

                                                 
1 Art. 3 din Legea nr. 26/1990. 
2 Art. 3 lit. d) din Legea nr. 158/2008 privind publicitatea în el toare i publicitatea 

comparativ . 
3 În acela i sens, v. Gh. Piperea, Drept Comercial. Întreprinderea în reglementarea 

NCC, op. cit., p. 5. 
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5.   Întreprinderea comercial  sau economic , reprezint  forma de baz  
de desf urare a activit ii comerciale i este o entitate economic , organizat  

i autonom , care desf oar  activitatea comercial  (economic ) în mod 

sistematic, organizat i pe riscul unui întreprinz tor.  
Din perspectiva legii române, întreprinderea comercial  nu este subiect de 

drept; întreprinz torul/comerciantul (profesionist) persoan  fizic  sau persoan  
juridic  exploateaz  i are titularitatea întreprinderii comerciale. 

 
6. Defini ia dreptului comercial. Dreptul comercial este un ansamblu de 

norme juridice de drept privat care reglementeaz  activitatea comercial  

(economic ), raporturile juridice la care particip  comercian ii i regimul 

juridic al comercian ilor. 

 Într-o form  mai concis , Profesorul C rpenaru define te dreptul comercial 
ca „un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt aplicabile 
raporturilor juridice la care particip  comercian ii, în calitatea lor de profe-
sioni ti ai activit ii comerciale”1. 

F r  îndoial , dreptul comercial se define te într-o modalitate subiectiv , 
„prin raportare la calitatea de profesionist comerciant a cel pu in uneia dintre 
p r ile raportului juridic analizat”2. 

 
7. Planul general al lucr rii. Aceast  carte este consacrat  comercian ilor, 

celor care desf oar  activitate comercial  sub forma unei întreprinderi, i, prin 
urmare, ea analizeaz  urm toarele titluri principale: întreprinderile i 
întreprinderile comerciale; regimul juridic al comercian ilor persoane fizice i 
persoane juridice; obliga iile profesionale ale comercian ilor, i anume: 
publicitatea prin registrul comer ului, inerea eviden ei contabile a activit ii 
comerciale i concuren a comercial ; societ ile comerciale – reguli generale i 
speciale  aplicabile fiec rei forme de societate comercial . 

                                                 
1 St. D. C rpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a IV-a, op. cit., p. 13. 
2 Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea în reglementarea NCC, op. cit.,  

p. 14-15. 
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CAPITOLUL II 
IZVOARELE DREPTULUI COMERCIAL 

 
1. Preciz ri prealabile. No iuni. Izvoarele dreptului sunt sursele normelor 

juridice1, formele concrete de exprimare a normelor juridice, „moduri de stabilire 
a regulilor juridice”2. 

Primii mari doctrinari ai dreptului românesc indicau ca izvoare principale 
ale dreptului: obiceiul i legea, izvoare ce puteau fi numite i creatoare datorit  
aptitudinii lor de a genera reguli juridice noi i obligatorii, i doctrina i 
jurispruden a, al c ror rol creator este mai redus, motiv pentru care, acestea din 
urma sunt izvoare interpretative ale dreptului3. 

În prezent, în dreptul privat român, sunt izvoare principale, normative, ale 
dreptului civil i, implicit ale dreptului comercial legea, uzan ele i principiile 

generale ale dreptului  – art. 1 alin. (1) C. civ. 
În acest fel, Codul civil consacr , pentru prima dat  în dreptul român, 

uzan ele i principiile generale ale dreptului ca izvoare normative ale dreptului.  
Al turi de izvoarele normative ale dreptului comercial, doctrina i jurispru-

den a reprezint  izvoare interpretative ale dreptului comercial. 
Evolu ia dreptului (comercial) na ional i european a impus o nou  categorie 

de izvoare ale dreptului, cu caracteristici proprii: izvoarele de drept sui generis 

ale dreptului comercial, jurispruden a obligatorie reprezentând un astfel de 

izvor de drept. 

Sec iunea I 

Izvoarele normative ale dreptului comercial 

Subsec iunea 1 
Legea 

1. Legea. În elegem prin lege atât legile na ionale: Constitu ia României, 
Codul civil i legile adoptate de Parlament, cât i ordonan ele i hot rârile 
guvernului, regulamentele, ordinele, normele adoptate de organismele compe-
tente, potrivit legii, precum i întreaga legisla ie european , indiferent de forma 
concret  de manifestare. 

                                                 
1 V. St.D. C rpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a IV-a, op. cit., p. 24. 
2 C. Hamangiu et. al., Tratat de drept civil român, vol. 1, op. cit., p. 10. 
3 Ibidem. 


