
 

 

 

 

Sorana POPA 
 
 
 

DREPT COMERCIAL 

Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sorana POPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DREPT COMERCIAL 

Introducere. Persoana fizică. Persoana juridică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universul Juridic 
Bucureşti 

-2014- 



Editat de S.C. Universul Juridic S.R.L. 

Copyright © 2014, S.C. Universul Juridic S.R.L. 

 
Toate drepturile asupra prezentei ediţii aparţin  
S.C. Universul Juridic S.R.L. 

Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al  
S.C. Universul Juridic S.R.L. 

 

NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI 
COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOŢIT DE SEMNĂTURA 
ŞI ŞTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL 
ULTIMEI COPERTE. 

 

 

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
POPA, SORANA 
         Drept comercial : introducere, persoana fizică, persoana juridică / Sorana 
Popa. - Bucureşti : Universul Juridic, 2014 
        Bibliogr. 
        ISBN 978-606-673-386-1 
 
347(498)(075.8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACÞIE: tel./fax: 021.314.93.13 
 tel.: 0732.320.666 
 e-mail: redactie@universuljuridic.ro 
   

DEPARTAMENTUL tel.: 021.314.93.15 
DISTRIBUÞIE: fax: 021.314.93.16 

 e-mail: distributie@universuljuridic.ro 

 

www.universuljuridic.ro 



Capitolul I. Introducere  5 
 

 

Capitolul I 

INTRODUCERE 

Subcapitolul 1 

Definirea dreptului comercial, obiectul reglementării  

 şi relaţia cu alte ramuri de drept 
 

1.1. Preliminarii. Concepţia monistă a Codului civil actual cu privire la 

raporturile de drept privat. Odată cu adoptarea şi intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil1 s-a realizat unificarea regulilor de bază din dreptul privat, inclusiv în 
ceea ce priveşte renunţarea la diviziunea tradiţională în raporturi juridice civile şi raporturi 
juridice comerciale2. Reglementând atât raporturile patrimoniale, cât şi pe cele 
nepatrimoniale dintre persoanele fizice şi/sau juridice, Codul civil actual „constituie dreptul 
comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale” [art. 2 
alin. (2) C. civ.]. S-a încercat, astfel, prin abrogarea Codului comercial3 şi adoptarea 
concepţiei moniste asupra dreptului privat, o restructurare a materiei obligaţiilor, dar şi 
reformularea unor concepte şi principii referitoare la activitatea persoanelor care exercită 
activităţi comerciale. În ceea ce priveşte reglementarea regimului general al obligaţiilor, aşa 
cum se arată în Expunerea de motive cu privire la proiectul Legii nr. 287/20094, a fost avută 
în vedere inclusiv necesitatea asigurării unei protecţii corespunzătoare a subiectelor de drept 
aflate pe poziţii de inferioritate economică. Din această perspectivă au fost redactate 
dispoziţiile referitoare la formarea contractelor, integrarea clauzelor standard în contract, 
reducerea clauzei penale, repararea prejudiciului nepatrimonial etc. Ca o consecinţă a 
abandonării dualismului Cod civil - Cod comercial, se mai arată în Expunerea de motive, 
s-a impus, în mod logic, includerea în Codul civil a cât mai multor contracte, inclusiv a 
celor considerate ca fiind apanajul exclusiv al comercianţilor. Astfel, se regăsesc în 

                                                            
1 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of., Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009, a fost 

modificată prin Legea nr. 71/2011 pentru punerea sa în aplicare, rectificată în M. Of., Partea I, nr. 427 din 17 
iunie 2011 şi în M. Of., Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011 şi republicată în M. Of., Partea I, nr. 505 din 15 iulie 
2011. Codul civil actual a intrat în vigoare la 1 octombrie 2011, abrogând astfel Codul civil de la 1864, Codul 
comercial şi alte acte normative.  

2 Unificarea dreptului privat s-a realizat inclusiv prin abrogarea unor legi speciale referitoare la alte 
materii, cum sunt raporturile juridice de drept al familiei (reglementate anterior prin Legea nr. 4/1953 – Codul 
familiei), precum şi cele referitoare la prescripţia extinctivă (pentru care sediul materiei îl reprezenta Decretul nr. 
167/1958), de drept internaţional privat (reglementate de Legea nr. 105/1992) etc. Această viziune normativă a 
determinat în literatura de specialitate calificarea Codului civil ca fiind un veritabil „cod al dreptului privat”, care 
„manifestă o tendinţă „integraţionistă” a cât mai multor domenii de „drept substanţial” (...)”, dar care se 
delimitează clar de „dreptul procedural” aferent. A se vedea în acest sens, Duţu, M., Noul Cod civil – o etapă 
importantă în dezvoltarea dreptului privat român, în volumul Noul Cod civil. Studii şi comentarii. Volumul I. 
Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), Academia Română, Institutul de Cercetări Juridice, Departamentul de 
drept privat „Traian Ionaşcu”, Coordonator: prof. univ. dr. Uliescu, M., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 
2012, p. 8-50. 

3 Abrogarea Codului comercial s-a realizat, în temeiul art. 230 lit. c) al Legii nr. 71/2011, la 1 octombrie 
2011, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil. 

4 Pe site : www.just.ro 
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reglementarea în discuţie contractul de comision, de consignaţie, de expediţie, de transport, 
de agenţie, de intermediere, antrepriză, contractul de report, de furnizare, contractul de 
depozit hotelier, precum şi unele contracte bancare. Codul civil propune totodată 
structurarea sistemului societăţilor pe următoarele principii: societăţile pot fi simple sau 
speciale (reglementate de legi speciale); societăţile simple (civile) sunt cele constituite prin 
contractul de societate, exclusiv în condiţiile Codului civil; societăţile speciale sunt toate 
celelalte societăţi, altele decât cele simple, constituite pentru exerciţiul unor activităţi 
economice sau diverse profesii, reglementate de legi speciale. Prevederile Codului civil 
privind societatea simplă constituie dreptul comun şi cu privire la societăţile reglementate 
prin legi speciale. Societăţile simple pot fi cu sau fără personalitate juridică, în funcţie de 
voinţa asociaţilor şi pot dobândi personalitate juridică prin înscrierea în registrul comerţului. 
Toate aceste reglementări au fost preconizate de către autorii Codului civil a avea un impact 
pozitiv asupra mediului de afaceri. 

Noua reglementare propune, aşadar, o abordare unitară a raporturilor obligaţionale. 
Deoarece se renunţă la diviziunea tradiţională în raporturi civile şi raporturi comerciale, 
diferenţieri de regim juridic sunt reglementate în funcţie de calitatea de profesionist1, 
respectiv non-profesionist a celor implicaţi în raportul juridic obligaţional. Cu toate că a fost 
considerat în literatura de specialitate ca fiind un termen specific comerţului la distanţă2, nu 
un termen general, în temeiul art. 3 C. civ., noţiunea de „profesionist” determină aplicarea 
generală a Codului civil, atât raporturilor dintre profesionişti, cât şi raporturilor dintre 
aceştia şi alte subiecte de drept civil. Pentru delimitarea profesioniştilor, se foloseşte 
noţiunea de „întreprindere”, dar şi sintagma „exploatarea unei întreprinderi” [art. 3 alin. (2) 
şi (3) C. civ.]. Astfel, sunt consideraţi „profesionişti”, toţi cei care exploatează o 
întreprindere, în sensul exercitării sistematice a unei activităţi organizate ce constă în 
producerea, administrarea sau înstrăinarea de bunuri ori în prestarea de servicii, indiferent 
dacă întreprinderea are sau nu scop lucrativ. Întrucât, în reglementarea sus-menţionată, toate 
persoanele care exploatează o întreprindere sunt caracterizate ca fiind profesionişti, 
diferenţele de regim juridic aplicabile fiecărei categorii sunt observabile în legislaţia 
specială. Mai mult, în temeiul art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a 
Codului civil, noţiunea de „profesionist” prevăzută la art. 3 C. civ. include categoriile de 
comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane autorizate să 
desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni sunt prevăzute 
de lege. Aşadar, „comercianţi” sunt acei profesionişti, persoane fizice sau juridice, care au 
obligaţia de a se înregistra în registrul comerţului, în temeiul art. 1 din Legea nr. 26/1990 
privind registrul comerţului3 [art. 6 alin. (1) din Legea nr. 71/2011], pentru care se păstrează 
în continuare denumirea de „comerciant”4, şi anume: persoanele fizice autorizate, 

                                                            
1 Termenul de „profesionist” este preluat din dreptul consumatorului, unde se opune termenului de 

„consumator”, şi are în vedere „orice persoană fizică sau juridică care, în contractele de vânzare sau în 
contractele de prestări servicii, acţionează în cadrul activităţii sale profesionale private sau publice”. A se vedea, 
Cornu, G., Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2008, citat şi în Uliescu, M., Despre legea civilă, în volumul Noul 
Cod civil. Studii şi comentarii, Volumul I, Cartea I şi Cartea a II-a (art. 1-534), Coordonator: Prof. univ. dr. 
Marilena Uliescu, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 64. 

2 Idem. 
3 Republicată în M. Of., Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998. 
4 A se vedea Legea nr. 60/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri 

necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M. Of., Partea I, nr. 255 din 17 
aprilie 2012.  
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întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale (a căror activitate este reglementată de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale1), 
societăţile comerciale, reglementate de Legea nr. 31/1990, companiile naţionale şi 
societăţile naţionale, regiile autonome, grupurile de interes economic, societăţile 
cooperative, organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative 
europene, grupurile europene de interes economic (dacă au sediul în România), precum şi 
alte persoane fizice sau juridice prevăzute de lege. Tot în categoria „comercianţilor” intră şi 
persoanele a căror activitate este reglementată în alte legi aplicabile unor domenii speciale, 
precum protecţia consumatorilor, pomicultura, mărcile şi indicaţiile geografice. Aceste 
dispoziţii se întregesc cu prevederile Codului civil referitoare la profesionişti2. De altfel, 
aceste categorii de persoane fizice şi juridice rămân supuse acestui „drept (comercial) 
special”3, raportat la dreptul privat general cuprins în Codul civil. „Comercianţii, în sensul 
specific atribuit prin diverse acte normative, rămân supuşi reglementărilor acestora”4. 

În legătură cu noţiunea de „profesionist”, se observă inclusiv faptul că legiuitorul 
foloseşte criteriul formal al obligaţiei de înmatriculare în registrul comerţului, în 
detrimentul criteriului tradiţional, obiectiv, de calificare a comercianţilor5, deşi nu toate 
aceste persoane desfăşoară activităţi de comerţ, ci activităţi pur civile (spre exemplu, 
grupurile de interes economic ori societăţile cooperative care au ca obiect activităţi civile). 
Mai mult, comerciantul însuşi poate desfăşura, datorită includerii sale în sfera 
profesioniştilor, şi activităţi de producţie ori de prestări servicii, astfel încât folosirea acestui 
criteriu formal, procedural pentru determinarea comercialităţii a generat în literatura 
juridică română folosirea sintagmei „profesionişti-comercianţi”, care desemnează o 
categorie specială de profesionişti, în contextul în care activităţile de producţie, comerţ sau 
de prestări servicii pot fi exercitate atât de către comercianţi, cât şi de către alţi profesionişti, 
respectiv de persoanele care exploatează o întreprindere6. Vom folosi şi noi în cele ce 
urmează aceeaşi expresie în vederea delimitării acestei categorii profesionale şi a regulilor 
special aplicabile activităţilor profesionale desfăşurate de către comercianţi. 

În contextul existenţei unor neclarităţi la nivelul Codului civil actual, dificultatea 
delimitării noţiunilor alimentează discuţiile din doctrina de specialitate referitoare la 
raporturile dintre dreptul civil şi dreptul comercial, aşa cum sunt reglementate unele 
instituţii în acest act normativ. O parte a doctrinei consideră încă dreptul comercial ca 
„ramură de drept privat, parte integrantă a sistemului de drept românesc”7, în timp ce alţi 

                                                            
1 Publicată în M. Of., Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008. 
2 A se vedea prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 71/2011. 
3 Duţu, M., op. cit., p. 43. 
4 Idem. 
5 Angheni, S., Drept comercial. Profesioniştii – comercian i, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 4. 
6 Idem. Autoarea citată arată că operaţiunile pe care le desfăşoară comercianţii sunt reglementate pe de o 

parte de către Codul civil, iar regimul juridic al comercianţilor este cel stabilit prin legi speciale, precum O.U.G. 
nr. 44/2008, Legea nr. 31/1990, Legea nr. 85/2006 etc. 

7 Angheni, S., Drept comercial – între dualism şi monism, în vol. Noul Cod civil. Comentarii, ediţia a 
III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 56; Cărpenaru, St.D., Dreptul comercial în condi iile noului 
Cod civil, în „Curierul judiciar” nr. 10/2010, p. 543-546; Piperea, Gh., Dreptul civil comercial – specie a 
dreptului civil, în „Curierul judiciar” nr. 7-8/2011, p. 363-367. 
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autori1 sunt de părere că „perspectiva monistă în materie nu este decât rezultatul unui proces 
îndelungat de „comercializare” a dreptului civil, până la a ajunge la „topirea” sa în câmpul 
atotcuprinzător al dreptului privat; dreptul comercial, astfel, din dreptul unei clase 
determinate (comercianţii), devine dreptul tuturor şi principiile sale nu mai sunt expresia 
unui drept particular, ci principii de drept comun”. În adevăr, Codul civil actual a preluat şi 
sistematizat o serie de principii şi instituţii din dreptul comercial spre a fi aplicabile 
profesioniştilor-comercianţi, altor categorii de profesionişti şi chiar neprofesioniştilor, 
extinzând aplicarea acestora tuturor raporturilor de drept privat. Astfel, spre exemplu, 
prezumţia de solidaritate reglementată de art. 1446 C. civ. se aplică obligaţiilor contractate 
de către profesionişti – fără nicio distincţie – dacă prin lege nu se prevede altfel; interdicţia 
acordării termenului de graţie şi întârzierea de drept în executarea obligaţiei sunt 
reglementate în privinţa profesioniştilor cu privire la obligaţiile care au ca obiect o sumă de 
bani; curgerea de drept a dobânzilor a fost extinsă la toate raporturile de drept privat în 
temeiul art. 1535 C. civ.; mai mult, este preluată instituţia anatocismului din dreptul 
comercial, astfel încât, în temeiul art. 1489 alin. (2) C. civ., capitalizarea dobânzilor este 
permisă dacă este prevăzută expres de lege sau de contractul încheiat între părţi, dar poate fi 
cerută şi direct în faţa instanţei, caz în care dobânda astfel calculată se va datora de la data 
cererii de chemare în judecată; determinarea preţului în raporturile dintre profesionişti, 
indiferent de categoria din care fac parte, în condiţiile art. 1233 C. civ., prin referire la 
preţul practicat în mod obişnuit (preţul curent din dreptul comercial) sau la preţul rezonabil; 
determinarea locului executării obligaţiilor în cazul în care acesta nu este prevăzut în 
contract se face în funcţie de criteriile stabilite iniţial în Codul comercial şi aplicabile în 
acest moment pentru toate raporturile de drept privat nu numai celor la care participă 
profesioniştii – art. 1494 C. civ.; încheierea contractelor la distanţă, prin adoptarea teoriei 
recepţiunii (art. 1200 C. civ.), folosită în practica dreptului comercial, deşi Codul comercial 
adoptase teoria informaţiunii ş.a. Acestor reglementări li se adaugă instituţii de drept 
comercial care nu şi-au găsit un sediu al materiei în Codul civil, dar care beneficiază de 
prevederi legale proprii, cum sunt societăţile cooperative, societăţile de asigurări, societăţile 
europene, grupurile de interes economic, regiile autonome, diverse categorii de contracte 
speciale (leasing, franciză, factoring etc.), titlurile de valoare, instituţii esenţiale ale 
dreptului comercial care nu au fost încorporate în Codul civil actual.  

În concluzie, cu toate că reglementările din Codul civil în vigoare reprezintă dreptul 
comun pentru toate ramurile de drept privat, există în paralel o bogată legislaţie specială 
care reglementează regimul juridic al comercianţilor, în principal Legea nr. 31/1990, 
republicată şi modificată, O.U.G. nr. 44/2008, Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului etc.2, legislaţie care, alături de 
cea specială dedicată profesioniştilor-necomercianţi, constituie un argument hotărâtor în 
privinţa legitimităţii dreptului comercial sau al profesioniştilor, nu ca drept autonom, ci ca 
disciplină de studiu şi astfel, dreptul comercial nu ar face obiectul unei autonomii 
legislative, dar conservă, totuşi, o autonomie ştiinţifică şi didactică, iar specificul 
                                                            

1 Duţu, M., op. cit., p. 46. În legătură cu unitatea dreptului privat, a se vedea şi Buta, Gh., Noul Cod civil 
şi unitatea dreptului privat în volumul Noul Cod civil. Comentarii, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 65. 

2 Angheni, S., op. cit., 2011, p. 91. 
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raporturilor juridice aferente anumitor mijloace de satisfacere a nevoilor pieţei diferenţiază 
această ştiinţă a dreptului comercial faţă de ştiinţa dreptului civil1. 

 
1.2. Definirea dreptului comercial. Din punct de vedere etimologic, cuvântul 

„comerţ” reprezintă esenţa noţiunii de „drept comercial” şi îşi are originea în latinescul 
commercium. Acesta, la rândul său, este obţinut prin juxtapunerea cuvintelor „cum” şi 
„merx” (marfă), ceea ce sugerează operaţiuni efectuate cu o marfă. 

În epoca modernă, sfera noţiunii de „comerţ” şi, implicit, a noţiunii de „drept comer-
cial”, s-a lărgit şi nu se limitează la activitatea de schimb de marfă, alături de această opera-
ţiune fiind incluse şi producţia de bunuri, prestarea de servicii ori executarea de lucrări2. 

Putem defini astfel dreptul comercial ca fiind un ansamblu de norme juridice, care 

reglementează raporturile juridice născute între persoane fizice şi/sau juridice în legă-
tură cu acte şi fapte juridice săvârşite în calitatea lor de comercian i (profesionişti-
comercian i). 

 
1.3. Obiectul reglementării dreptului comercial, subiectele, metoda de 

reglementare. Dreptul comercial reglementează, cu precădere, raporturile patrimoniale3 de 
drept privat. Aceste raporturi juridice aveau ca izvor actele şi faptele juridice definite de 
către Codul comercial ca fiind fapte de comerţ. În prezent abrogat, Codul comercial 
enumera în mod exemplificativ, în art. 3, actele şi faptele de comerţ cărora li se aplica legea 
comercială şi circumscria noţiunii de „comerciant” modul de efectuare a acestor fapte. 
Aşadar, în dreptul comercial român, stabilirea obiectului reglementării avea la bază sistemul 
obiectiv4. Având în vedere concepţia monistă adoptată în temeiul Codului civil actual, 
specificitatea obiectului dreptului comercial, cel puţin ca disciplină de studiu, suntem de 
părere că subzistă în unele instituţii juridice, precum: statutul juridic al comercianţilor 
(profesioniştilor-comercianţi), regimul juridic aplicabil obligaţiilor izvorâte din activitatea 
profesională a acestora, contractele speciale – aferente desfăşurării activităţii profesionale a 
comercianţilor, titlurile de credit, precum şi procedura insolvenţei5. 

Subiectele raporturilor juridice de drept comercial sunt persoanele fizice sau 
persoanele juridice, care au calitatea de profesionist-comerciant. Totodată, statul, ca subiect 
de drept privat (de jure gestionis), aflat pe o poziţie de egalitate juridică faţă cealaltă parte, 

                                                            
1 Idem, şi bibliografia acolo citată. 
2 Pentru detalii, a se vedea Cărpenaru, St.D., Drept comercial român, ediţia a VI-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2007, p. 7. 
3 Raporturile juridice de drept comercial sunt în majoritate patrimoniale. Chiar şi drepturile cu un conţinut 

personal-nepatrimonial – cum sunt drepturile asupra firmei ori emblemei – dobândesc o latură patrimonială, 
deoarece încălcarea acestor drepturi este apărată printr-o acţiune patrimonială în despăgubiri. Astfel, cum s-a 
statuat în jurisprudenţă, dacă încălcarea obliga iilor contractuale a produs păr ii vătămate un prejudiciu moral 
(de exemplu, fapta a determinat compromiterea numelui comercial, afectarea reputa iei şi a prestigiului 
comerciantului pe pia ă), organul arbitral poate acorda despăgubiri pentru acoperirea prejudiciului. A se 
vedea, în acest sens, Hotărârea C.A.B. nr. 174 din 25 noiembrie1985, în Repertoriu, C.A.B., 1987, p. 23. 

4 Sistemul obiectiv a stat la baza Codului comercial din Franţa (1807), fiind inspirat de doctrina 
Revoluţiei franceze de la 1789, în spiritul egalităţii de drepturi. Spre deosebire de acest sistem, sistemul subiectiv 
este un sistem profesional, raportându-se la normele juridice aplicabile comercianţilor. Pentru detalii, a se vedea 
Ripert, G., Roblot, R., Traité de droit commercial, vol. I, 13ème ed., 1988, p. 1 şi urm.; Cărpenaru, St.D., op. cit., 
2007, p. 8. 

5 A se vedea, în acelaşi sens, Angheni, S., op. cit., 2013, p. XXIII. 
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poate avea calitatea de subiect al raportului juridic comercial. Statul nu poate dobândi însă 
şi calitatea de comerciant. 

Metoda de reglementare în ramura dreptului comercial, atât în situaţia în care la 
raporturile juridice participă numai persoane fizice sau juridice, cât şi atunci când la aceste 
raporturi participă şi statul, ca subiect de drept privat, este egalitatea juridică a părţilor. 

Subcapitolul 2 

Evoluţia dreptului comercial în dreptul român 
 

1. Perioada antică 
Forma primitivă a comerţului, caracterizată de ideea de schimb, a apărut în strânsă 

legătură cu ideea de proprietate. Diversificarea şi creşterea volumului schimburilor datorate 
creşterii producţiei au determinat apariţia şi, ulterior, intensificarea circulaţiei monedelor. 
Iniţial, geto-dacii au folosit monede greceşti şi romane (tetradrahme, dinari), pentru ca mai 
apoi aceştia să folosească şi monede proprii. Intensificarea schimburilor comerciale şi a 
circulaţiei monedei proprii a dacilor a implicat şi existenţa unor norme specifice în materia 
obligaţiilor şi a contractelor, dar nu s-au transmis până la noi informaţii cu privire la 
acestea1. 

Situaţia reglementărilor în materie comercială în perioada stăpânirii romane în Dacia 
a reflectat pe deplin specificul reglementărilor din imperiu. Romanii aplicau iniţial legea 
civilă în comerţ deoarece nu schimburile comerciale reprezentau principala sursă de 
îmbogăţire pentru cetăţenii romani, ci, în special, războaiele şi bogăţiile teritoriilor cucerite, 
iar pe timp de pace, agricultura. 

În Dacia, obligaţiile contractuale au fost supuse unui regim juridic complex, format 
din elemente de drept civil, drept al ginţilor şi drept autohton. Influenţele au fost reciproce 
în sensul diminuării formalismelor din dreptul roman în materia actelor juridice şi a 
aplicării pe scară largă a principiului bunei-credinţe sub presiunea exercitată de normele 
locale2. 

Primele elemente de drept, cu o identitate daco-romană proprie, distinctă atât de 
dreptul civil roman, cât şi de dreptul ginţilor, sunt prezente în actele juridice conţinute în 
Tripticele din Transilvania, descoperite între anii 1786–1855, la Roşia Montană (Alburnus 
Maior). Acestea conţin reglementări originale în materia contractelor de vânzare, a 
contractelor de societate, a contractelor de depozit, dar şi a contractelor de împrumut, 
precum şi un proces-verbal de desfiinţare a unei asociaţii funciare ori acte juridice ce 
consfinţesc raporturile de muncă. Actele juridice descoperite au fost datate în sec. II d.Chr. 

 

2. Perioada feudală 
Creşterea producţiei a determinat înlesnirea schimburilor comerciale pe întreg 

teritoriul locuit de români – popor a cărui identitate s-a afirmat în secolele IX-XIV, fiind 

                                                            
1 Cernea, E., Molcuţ, E., Istoria statului şi dreptului românesc, Casa de Editură şi Presă „Şansa” - S.R.L., 

Bucureşti, 1992, p. 16. 
2 Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae observă faptul că, după retragerea aureliană, „legile romane 

au început să se strice şi să se schimbe de către Daci” (Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Editura C. 
Măciucă, Bucureşti, 1961, p. 135). 
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descoperite monede, obiecte din argint provenind din Imperiul Bizantin, Ungaria, Balcani, 
chiar şi din ţinuturile controlate de mongoli. 

Dezvoltarea ideii de proprietate privată, creşterea cantităţii de mărfuri produse în 
târguri şi centre orăşeneşti au dus la practicarea mai intensă a raporturilor contractuale, 
acesta fiind începutul dreptului comercial. 

Aşa cum s-a subliniat, „normele juridice obişnuite care s-au cristalizat în perioada 
feudalismului timpuriu au format un ansamblu unitar care s-a numit de către români Legea 
ării, cu sensul de drept al unei societăţi organizate politic în ţări.”1 

Legea ării a consacrat ca izvor de obligaţii contractele – contractul de 
vânzare-cumpărare fiind cel mai răspândit – şi delictele, precum şi o formă specială de 
răspundere (în afară de răspunderea personală), răspunderea colectivă, cu implicaţii în 
domeniul comercial. Astfel, „despăgubirea de la altul” a reprezentat o astfel de răspundere 
colectivă prin care domnii ărilor Române îşi asigurau executarea propriilor obligaţii către 
diverşi beneficiari din fonduri aparţinând unor negustori români care făceau negoţ în ţări 
străine. Aceşti negustori îşi recuperau sumele plătite la întoarcerea în ţară de la adevăraţii 
datornici. 

Această practică a fost înlocuită în dreptul modern cu procedura exequaturului, prin 
care se asigură executarea unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în străinătate. 

Primele legiuri scrise în limba română – Pravila Sfin ilor Apostoli (tipărită de 
diaconul Coresi la Braşov între 1560 – 1562), Pravila Sfin ilor după învă ătura Marelui 
Vasile, Pravila aleasă (1632), Pravila de la Govora (1640), Cartea românească de 
învă ătură (1646) şi Îndreptarea Legii (1652) – deşi reglementează bunurile mobile şi 
imobile, modurile de dobândire a proprietăţii, izvorul obligaţiilor, nu conţin dispoziţii 
speciale în materie comercială. 

În perioada domniei lui Alexandru Ipsilanti, prin Pravilniceasca condică (1780) s-au 
introdus elemente noi în ceea ce priveşte regulile de judecată referitoare la faliment şi 
judecarea comercianţilor de către arbitrii, precum şi vânzarea la licitaţie publică („mezat”). 

Odată cu apariţia Manualului juridic al lui Andronache Donici (1814), s-au introdus 
elemente noi de drept comercial, precum regulile referitoare la „daravelile comerciale” şi 
„iconomicosul faliment”. Prevederi sumare în materie se găsesc şi în Codul Calimachi2 şi 
Legiuirea Caragea (1818). 

Astfel, Legiuirea Caragea sancţiona negustorii care se declarau în mod fraudulos în 
încetare de plăţi în scopul fraudării drepturilor creditorilor. Aceştia – denumiţi „mofluzi 
mincinoşi” – erau condamnaţi ca faliţi frauduloşi, fiind supuşi oprobriului public şi chiar 
pedepselor fizice. 

Există, de asemenea, câteva dispoziţii referitoare la anumite operaţii comerciale. De 
exemplu, este reglementată cambia („poliţa”), definită ca „un fel de împrumutare de bani 
sau de preţ în bani împrumutaţi aici ca să-i luăm aiurea”3 (din alt loc – n.n., S.P.). 

                                                            
1 Cernea, E., Molcuţ, E., op. cit., p. 58. 
2 Din comisia alcătuită pentru redactarea codului au făcut parte Flechtenmacher Cristian, Donici 

Andronache, Cuzanos Anania. Varianta în limba greacă a apărut în 1817, iar în limba română – în 1833. A fost 
în vigoare până în anul 1865. Pentru amănunte, a se vedea Cernea, E., Molcuţ, E., op. cit., p. 152-153. 

3 Gerota, D.D., Istoricul legisla iei comerciale de la origini până la Codul din 1887, în „Revista de drept 
comercial” nr. 7-8/1999, p. 218. 


