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… în loc de prefaţă…

Lucrarea „Drept comercial” – elaborat într-un interval relativ scurt de timp de la
abrogarea Codului comercial şi intrarea în vigoare a Noului Cod civil – con ine analiza
institu iilor clasice prin prisma noilor fundamente ale dreptului comercial şi analiza elementelor de noutate aduse de recentele reglement ri raportate la noua realitate normativ .
Noul Cod civil a adus nout i cu influen major ce vizeaz atât ramura dreptului
comercial, cât şi alte ramuri ale dreptului privat. Reglement rile con in o lung serie de
modific ri legislative şi de nout i, de la logodn , locuin a familiei, protec ia drepturilor
personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice, schimb rile din rela ia între
institu iile de credit şi împrumuta i la cele privind reglementarea principiului impreviziunii
prin dispozi iile art. 1271 NCC, lista putând continua şi deveni atât de lung , încât nu ar mai
putea folosi nim nui, expus în acest context. Vom sublinia aici doar c noile reglement ri
vor influen a vizibil nenum rate planuri, Noul Cod civil consacrând principiile care stau la
baza legisla iei civile şi comerciale.
Deşi a trecut pu in timp de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil – vechea reglementare datând din timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, iar Codul comercial
guvernând mai mult de un secol dreptul comercial românesc – controversele privind noile
reglement ri nu au întârziat s apar , primele controverse fiind cele legate chiar de
modalitatea de adoptare a Noului Cod civil.
Sus in torilor opiniei c aprobarea prin procedura asum rii r spunderii Guvernului în
fa a Parlamentului nu este cea mai potrivit modalitate de adoptare a unui act de o
asemenea anvergur şi importan pentru to i concet enii noştri li s-a r spuns cu argumente
la fel de puternice, invocându-se Codul civil francez din 1804 care, deşi adoptat într-o
modalitatea similar , a rezistat mai bine de dou secole f r a suferi modific ri majore.
Controversele – de la abord ri terminologice pân la apari ii de noi ramuri de drept –
au continuat şi vor continua, în mod firesc spunem noi, reputa i specialişti care anun au
dispari ia dreptului comercial şi trimiterea acestuia în istorie primind replica altor distinşi
colegi ce afirmau c o reglementar unitar a raporturilor de drept privat nu conduce în mod
automat la dispari ia, ci doar la schimbarea fundamentelor dreptului comercial.
Respectul fa de colegii teoreticieni şi practicieni ne determin s evit m ralierea la o
tab r sau alta, preferând s le apreciem rezultatele ce ne confer deja o ampl imagine
asupra schimb rilor din dreptul comercial şi considerând mai potrivit exprimarea
propriului nostru punct de vedere pe parcursul lucr rii.
F r discu ie, adoptarea Noului Cod civil opereaz o reform fundamental a dreptului
privat – sistemul dualist bazat pe Vechiul Cod civil şi pe Codul comercial fiind înlocuit cu
sistemul unitar întemeiat pe Codul civil – realizându-se astfel o apropiere de practica vie ii
socio-economice interne şi de tendin a manifestat şi în alte state cu economie liber de
pia , de adoptare a concep iei moniste în reglementarea raporturilor juridice.
Dihotomia drept comercial – drept civil este înlocuit cu un sistem unitar de reglementare, Noul Cod Civil nemaifiind aplicabil doar „simplilor particulari”.
Reglementarea raporturilor de drept privat într-un cod unic în care sunt incluse toate
dispozi iile cu privire la persoanele fizice şi juridice, rela iile comerciale şi rela iile de
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familii, constituie de fapt o schimbare de paradigm a sistemului juridic românesc care
conduce nu la dispari ia dreptului comercial, ci mai degrab la un efect contrar, de
expansiune a acestuia.
Privitor la prezenta lucrare, vrem s preciz m c nu am inten ionat elaborarea unei
lucr ri exhaustive, dorin a noastr fiind aceea de a pune la îndemâna celor interesa i –
vizând aici cu prec dere studen i ai facult ilor de drept, dar şi ai facult ilor ce au în
program studiul acestei discipline – un material care s faciliteze în elegerea unor mai
vechi institu ii prin prisma noilor reglement ri aflate ast zi deja în vigoare.
Acesta este unul dintre motivele care ne-au determinat ca, pe alocuri, s punem mai
mult în eviden anvergura de care se bucur anumite norme ale dreptului comercial,
înf işându-le în contextul unor scurte incursiuni istorice.
Am considerat, de asemenea, c anumite subiecte – pentru o în elegere cât mai exact
în raport cu schimb rile (unele radicale chiar) – s le prezent m potrivit noilor reglement ri,
dar comparativ cu reglement rile Codului comercial şi cu alte acte normative care au
guvernat ani de-a rândul via a socio-economic a societ ii româneşti, înainte de intrarea în
vigoarea a noilor reglement ri con inute de actualul Cod civil.
În fine, am tratat anumite subiecte relativ sumar, încercând chiar s oferim pe alocuri
aşa-numitele „pastile de drept” (am zice noi, dac ne este permis aici un limbaj comercial,
câteva elemente de teasing), sperând c în felul acesta s stârnim apetitul asupra studiului
acestei discipline. Aşa dup cum am mai subliniat, în ciuda pu inului timp scurs de la
abrogarea Codului comercial şi intrarea în vigoare a noilor reglement ri, exist deja lucr ri
de referin în domeniu ale unor distinşi colegi, lucr ri ce sper m c se vor reg si pe viitor
în aten ia celor care studiaz prezenta lucrare.
Mai mult, ne-am bucura dac studen ilor şi persoanelor de specialitate li s-ar al tura în
lecturarea acestei c r i şi „simpli cet eni”, sperând c vor g si aici explica ii menite s
înl ture anumite semne de întrebare provocate de aceleaşi realit i tr ite şi reg site acum
sub imperiul unor noi reglement ri.
Schimb rile manifestate pe plan legislativ, dar şi „aşezarea” punctelor de vedere asupra
celor expuse în continuare, ne determin s „v promitem o reîntâlnire” prilejuit de apari ia
unei edi ii viitoare. Dorim ca eventualele erori, imperfec iuni sau omisiuni – care sper m c
ne vor fi scuzate – s nu r mân date uit rii, fapt pentru care îi rug m pe to i cititorii noştri
s ne semnaleze eventualele nepl ceri întâlnite în studiul acestei lucr ri, mul umindu-le deja
pentru asta.
Autorul
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CAPITOLUL I
INTRODUCERE ÎN STUDIUL DREPTULUI
COMERCIAL ROMÂN
Secţiunea I
Noţiunea şi obiectul dreptului comercial
§1. Precizări prealabile
Dreptul comercial, ca disciplin juridic de studiu, s-a n scut din necesitatea obiectiv
de reglementare prin norme de drept a unei activit i economice existente în societatea
omeneasc care este comerţul.
Din punct de vedere etimologic, no iunea de comer îşi are originea în expresia latineasc
commercium, care este un cuvânt compus, format din formele „cum” şi „merxe”, ceea ce
înseamn în traducere româneasc „cu marf ”. Activitatea de comer este exercitat , de
regul , de un comerciant (merx – mercator).
Din punct de vedere economic, comer ul reprezint o activitate, care se realizeaz prin
schimbul şi circula ia m rfurilor de la produc tori la consumatori. Altfel spus, comer ul
const de fapt în toate activit ile întreprinse de persoanele fizice ori persoanele juridice –
cunoscute cu denumirea de comercian ii sau negustorii – în intervalul dintre momentul
producerii m rfurilor şi intr rii lor în circuitul economic pân în momentul în care acestea
ajung la consumatori.
În sens juridic, no iunea de comer cuprinde o gam de activit i mult mai larg în care
pe lâng opera iunile de interpunere în circula ia m rfurilor, specifice negustorilor, sunt
cuprinse toate activit ile desf şurate în procesul de producere a bunurilor pe care le
realizeaz fabrican ii, precum şi întreaga sfer a prest rilor de servicii1.
Pân la abrogarea Codului comercial, semnifica ia juridic a no iunii de comer se
fundamenta pe dispozi iile art. 3 C. com., articol reglementa întreaga gam de activit i
(acte, fapte juridice şi opera iuni) la care, potrivit art. 7 din acelaşi cod, participau comercian ii persoane fizice şi persoane juridice. Potrivit doctrinei juridice, dreptul comercial
cuprindea normele juridice care reglementau activitatea comercial , adic acele activit i
specifice referitoare la producerea şi circula ia m rfurilor, executarea de lucr ri şi prestarea
de servicii2.
În contextul reglement rilor actuale, pentru definirea no iunii de drept comercial prin
folosirea sensului juridic al no iunii de comer , trebuie s avem în vedere dispozi iile legale
în vigoare.
D. G l şescu-Pyk, Drept comercial, Bucureşti, 1948, p. 62, şi M. de Juglart, B. Ippolito, Cours de droit
commercial, vol. I, Ed. Montchrestien, 1978, p. 5.
2
Ini ial activitatea de produc ie şi comercializare a m rfurilor, executarea de lucr ri şi prestarea de servicii
era denumit generic activitate economic . Potrivit Codului comercial, toate aceste opera iuni sunt considerate
activit i comerciale.
1
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Noul Cod civil reglementeaz totalitatea raporturilor de drept privat, plecând de la
ideea unit ii lui – concep ia monist , încorporând prevederile specifice ramurilor de drept
privat, adic dreptului civil, dreptului familiei, dreptului comercial şi dreptului interna ional
privat. Abrogarea Codului comercial şi adoptarea noului Cod civil aflat acum în vigoare nu
a condus la dispari ia ramurii de drept comercial fiindc , în fapt, nu s-a produs dispari ia
rela iilor sociale specifice acestei ramuri, iar în drept, nefiind înl turate normele juridice
care le reglementeaz . Prin adoptarea Codului civil actual nu s-a avut în vedere absorb ia
ramurii de drept comercial de c tre cea a dreptului civil, ci doar schimbarea sediului
materiei prin actualizarea şi reunirea normelor juridice în Codul civil, existând în continuare
o multitudine de legi speciale aplicabile dreptului comercial. Pentru toate cazurile în care
domeniul dreptului comercial nu con ine reguli de drept aplicabile unor anumite situa ii sau
raporturi juridice nereglementate, Codul civil are aşa-numitul rol de drept comun, ca
exemplu elocvent men ionând aici dispozi iile art. 291 din Legea nr. 31/1990 a societ ilor
comerciale: „Prevederile din prezenta lege se completeaz cu dispozi iile Codului civil şi
ale Codului de procedur civil ”.
Fundamentul actelor şi faptelor specifice activit ii comerciale – în contextul actualelor
reglement ri – îl constituie art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, care prevede c : „în toate actele normative în
vigoare, expresiile ‹‹acte de comer ››, respectiv ‹‹fapte de comer ›› se înlocuiesc cu expresia
«activit i de produc ie, de comer sau prest ri de servicii»”.
Noul Cod civil aflat acum în vigoare are în vedere, potrivit dispozi iilor art. 3 alin. (3),
activit ile organizate ce constau în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau
în prestarea de servicii.
Fa de cele precizate mai sus, dreptul comercial cuprinde normele juridice care
reglementeaz activitatea comercial , adic producerea şi circula ia (distribu ia) m rfurilor,
executarea de lucr ri şi prestarea de servicii1.
§2. Obiectul dreptului comercial
În Europa continental sistemul de drept romano-franco-german s-a disjuns în sistemul
obiectiv sau franco-italian şi sistemul subiectiv sau germanic2.
În sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect de studiu normele juridice
aplicabile comercian ilor ca o categorie profesională distinctă, f r a reglementa activitatea
persoanelor care nu au calitatea de comerciant. El este considerat un drept profesional3.
Ini ial, sistemul subiectiv a constituit baza primelor reglement ri legale ale activit ii
comerciale din perioada anterioar marii codific ri a dreptului comercial, de la începutul
1

St.D. C rpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2012, p. 10.
Din sistemul obiectiv, franco-italian s-au inspirat şi s-au format sistemele na ionale de drept comercial din
unele ri ca: Fran a, Italia, Belgia, Luxemburg, Portugalia, Spania, România şi altele. Din sistemul subiectiv,
germanic s-au inspirat şi s-au format sistemele na ionale de drept comercial din unele ri ca: Germania, Austria,
Elve ia, Liechtenstein şi altele. În afar de sistemul european continentul franco-german de drept, în Marea
Britanie şi apoi în SUA s-a dezvoltat sistemul de Common-law, bazat pe practica instan elor judec toreşti.
În rile nordice (scandinave): Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia şi Islanda, dreptul comercial s-a format
pe baza sistemului de drept franco-german cu puternice influen e ale sistemului de Common-law.
3
St.D. C rpenaru, Drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 7.
2
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secolului al XIX-lea. Acest sistem a fost preluat de Codul comercial german din 1900 şi
ulterior de rile europene care au fost influen ate de dreptul german, ri în care este
caracteristic şi ast zi.
Sistemul obiectiv are în vedere reglementarea prin norme juridice a raporturilor de
drept comercial la care particip atât comercian ii, cât şi necomercian ii, deci în acest
sistem aplicându-se normele juridice asupra unei categorii de acte juridice, fapte şi
opera iuni (faptele de comer ), şi nu asupra unei categorii de persoane (comercian i). El a
fost promovat de ideile revolu iei franceze din 1789 şi a stat la baza Codului comercial
francez din 1807. Ulterior sistemul obiectiv a fost preluat de sistemele na ionale de drept
comercial inspirate din dreptul francez printre care şi de dreptul comercial român.
Codul comercial român din 10 mai 1887, ast zi abrogat, a fost construit pe principiul
sistemului obiectiv de drept comercial. Art. 3 C. com. men iona c actelor şi faptelor
juridice, precum şi tuturor opera iunilor considerate ca fapte de comer în dreptul românesc,
li se aplic Codul comercial român, indiferent dac aceste opera iuni sunt s vârşite de
comercian i sau de persoane care nu au aceast calitate profesional .
Calitatea de comerciant a fost definit în art. 7 C. com., men ionându-se c : „sunt
comercian i aceia care fac fapte de comer , având comer ul ca o profesiune obişnuit şi
societ ile comerciale”.
Din coroborarea dispozi iilor art. 3 şi 7 C. com. rom. rezulta c dreptul comercial avea
ca obiect juridic de reglementare faptele de comer şi comercian ii1. Aceast subramur a
dreptului privat guverna, prin urmare, raportul juridic la care participau atât comercian ii,
cât şi necomercian ii.
Prin adoptarea noului Cod civil aflat acum în vigoare s-a consacrat sistemul subiectiv
al dreptului comercial. În dispozi iile art. 3 C. civ. se men ioneaz c sunt aplicabile
reglement rile Codului civil atât raporturilor dintre profesionişti, cât şi raporturilor dintre
profesionişti şi alte subiecte de drept civil.
În accep iunea actualului Cod civil, prin profesionist de în elege orice persoan fizic
sau juridic ce exploateaz o întreprindere, profesioniştii activit ilor comerciale având
calitatea de comercian i.
Aşa cum am mai ar tat, reamintim c normele juridice ale dreptului comercial – ca şi
normele juridice ale dreptului civil – apar in dreptului privat. Cu alte cuvinte, ele privesc
doar actele de afaceri (iure gestionis), şi nu şi actele de putere (iure imperii)2.
§3. Definiţia dreptului comercial
Dreptul comercial reprezint un ansamblu de norme juridice de drept privat care sunt
aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârşirea actelor juridice, faptelor şi
opera iunilor, considerate de lege fapte de comer , precum şi raporturilor juridice la care
participă persoanele care au calitatea de comerciant3.
1

I. Didea, Drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 8.
D. Ciobanu, Drept comercial român, vol. I, Bucureşti, 1991, p. 14.
3
St.D. C rpenaru, op. cit., p. 9. Pentru alte defini ii, a se vedea: I.N. Fin escu, Curs de drept comercial,
vol. I, Bucureşti, 1929, p. 7; I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. I, Ed. „Socec”, Bucureşti, 1946, p. 9;
G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, tome 1, 17ème éd., vol. I, LGDJ, 1998, p. 1; S. Angheni ş.a.,
Drept comercial, ed. a III-a, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 2.
2

