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INTRODUCERE  

În concep ia contemporană, un stat puternic şi aplecat asupra problemelor cetă enilor 
săi se compune din combina ia a trei for e: for a progresistă a concuren ei, suprema ia drep-
tului şi valorile ideale ale societă ii1. Stabilitatea unei democra ii şi a unei economii de pia ă 
are nevoie de instrumente juridice de control al inechită ilor existente în societate şi 
generate de asumarea unor pozi ii dominante de către anumi i comercian i sau indivizi afla i 
în căutarea maximizării profiturilor cu orice risc.  

Sistemele din lumea contemporană se deosebesc de cele încă existente în secolul  
al XIX-lea prin aceea că gradul de libertate asigurat de cadrul juridic general nu mai implică 
din capul locului deosebiri între oameni sau entită i comerciale. Cu toate acestea, în 
contemporaneitate lipsa de garan ii juridice pentru proprietatea cetă eanului generează o 
temere fa ă de investi ii. Când aceste garan ii sunt codificate în sistem constitu ional sau 
normativ ritmul de dezvoltare a păturilor sărace ale societă ii se accelerează, diferen ele de 
venituri de reduc, iar economia în ansamblul ei devine mai dinamică 2 . Orice sistem 
economic îşi poate crea propria ordine juridică. Sistemele dictatoriale creează un aparat 
coercitiv înzestrat cu reglementări prohibitive pentru a descuraja orice încercare a cetă-
enilor de a ieşi din conduita economică, socială şi politică impusă de autorită i.  

Economia de pia ă este strâns legată de conceptul de „stat de drept”. Expresia „stat de 
drept” nu reprezintă doar o formulă juridică abstractă, ci desemnează o realitate concretă, acea 
formă de organizare a puterii de stat ra ionalizată prin raportarea ei constantă şi efectivă la 
sistemul de legi şi la principiul respectării libertă ilor individuale. Dacă în mod curent 
expresia stat de drept este folosită doar pentru a exprima opozi ia dintre regimurile demo-
cratice şi dictatoriale, teoria statului de drept evocă un sistem în care statul reprezintă 
personificarea unei ordini juridice ce are la bază principiul ierarhizării normelor. Termenul de 
stat de drept este traducerea din limba germană a termenului Rechtstaat introdus de O. Bähr. 
În concep ia fondatorilor teoriei statului de drept, acesta este un stat în care puterea este 
subordonată dreptului, toate manifestările statale trebuind să fie legitimate şi limitate prin 
drept. Ideile esen iale ale statului de drept pot fi considerate următoarele: libertă ile persoanei 
umane reclamă garan ii ale securită ii şi dreptă ii, prin primatul dreptului şi în special al 
Constitu iei, moderarea exercitării puterii reclamă organizarea şi adaptarea func iilor 
organelor etatice şi un sistem normativ ierarhizat. Doctrina statului de drept s-a dezvoltat în 
jurul câtorva principii complementare: subordonarea guvernan ilor fa ă de lege şi subordo-
narea statului fa ă de drept. Statul de drept corespunde unei ordini juridice de tip 
legal-ra ional, care limitează puterea autorită ii etatice prin norme juridice, oferind garan ii 
pentru exerci iul drepturilor fundamentale ale omului în limita legii şi ordinii constitu ionale, 

                                                 
1 M. Wolf, Märkte, Demokratie und Frieden, în: Revista Internationale Politik nr. 3/2005, p. 7. 
2  L. Balcerowicz, Libertate şi dezvoltare. Economia pieţei libere, Bucureşti, Ed. Compania, 1998,  

p. 15-16.  
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care încearcă să realizeze o conciliere între libertate şi autoritate. Dacă în elegem statul ca o 
comunitate socială, aceasta poate să fie constituită doar printr-o ordine normativă1. 

Cultul legii implică o nouă viziune asupra democra iei, care nu mai este doar un 
instrument între altele, ci devine în societă ile contemporane o formă de participare a 
cetă enilor la luarea deciziilor şi de garantare a drepturilor şi libertă ilor. Statul de drept 
devine astfel un element esen ial al unei democra ii lărgite, în care noi actori îşi fac sim ită 
prezen a. Însă orice ordine juridică este lipsită de suport în măsura în care nu îşi găseşte 
fundamentul în societate2. 

Afacerile, tranzac iile comerciale sunt de esen a economiei de pia ă. Statul nu 
intervine, de regulă, ca actor în lumea afacerilor. El se mărgineşte la a prestabili cadrul în 
care antreprenorul îşi desfăşoară afacerile, supraveghează respectarea principiilor 
concuren ei loiale şi intervine în momentul în care sunt încălcate normele legale imperative. 

Din punct de vedere al întrepătrunderii între drept şi economie, anii ’60 au adus o 
serie de clarificări şi au generat organizarea disciplinelor „Analizei economice a dreptului”. 
În anul 1961 au apărut două articole care au schimbat lumea gândirii juridice. Când Roland 
Coase de la University of Chicago şi Guido Calabresi de la University of Yale au publicat 
articolele lor „The problem of Social Coast”, respectiv „Some Thoughts on Risk 
Distribution and the Law of Torts” , lumea juridică a în eles esen a mesajului comun al unui 
jurist şi al unui economist. Analiza economică a dreptului încearcă să explice dreptul 
plecând de la definirea economiei de pia ă. Sus inătorii acestei discipline analizează 
principiul optimalei alocări a resurselor pentru aplicarea coerentă şi eficientă a dreptului. 
„Costurile sociale” trebuie internalizate, iar costurile tranzac iilor trebuie minimalizate3. 

Pentru economiştii mişcării drepturilor de proprietate, dreptul nu este altceva decât o 
activitate socială al cărei scop este de a contribui la creşterea surplusului economic prin 
definirea regulilor care contribuie la scăderea nivelului costului tranzac iilor în interiorul 
societă ii4. 

Deşi apărută în SUA, disciplina „Analizei economice a dreptului” a cunoscut o 
dezvoltare foarte puternică în Europa şi în special în Germania. Cele mai importante lucrări 
apar in lui Peter Behrens, Die ökonomische Grundlagen des Rechts (1986), Horst 
Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip (1998). Una din ultimele lucrări în domeniu care 
sintetizează experien a americană şi adaugă pragmatismul german este Michael Adams, 
Oekonomische Theorie des Rechts. Konzepte und Anwendungen, Peter Lang Verlag, 2002.  

Michael Adams a devenit profesor de drept al economiei în 1986 la Facultatea de 
Economie a Universită ii din Hamburg. Stilul lui Adams este de a aplica concret formule 
economice pentru a analiza eficien a măsurilor legale. Ori de câte ori se face apel la 
reglementarea juridică a afacerilor, doctrina încearcă să găsească formule justificative de 
definire a faptelor sau actelor de comer  pentru a integra ansamblul reglementărilor privind 
afacerile în categorii cum sunt: dreptul comercial, dreptul afacerilor, dreptul economiei etc.  

                                                 
1 I. Deleanu, Drept constituţional şi instituţii politice, Bucureşti, Ed. Europa Nova, 1996; H. Kelsen, 

Doctrina pură a dreptului, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2001. 
2 A se vedea teoretizarea statului de drept în: C. Pârvulescu, Politici şi instituţii politice, Ed. Trei, 

Bucureşti, 2002, p. 50-51 şi teoretizarea conceptului de „Rechtsstaat” în: J. Ipsen, Staatsrecht I 

Staatsorganisationsrecht, Luchterhand Verlag, Neuwied, 2001, p. 177-237. 
3 Colectiv, BGB Kommentar, Palandt , 55 Aufl., C.H. Beck Verlag, München, 1996, p. 6.  
4 Gh. Popescu, Evoluţia gândirii economice, Ed. George Bari iu, Cluj-Napoca, 2002, p. 1017.  
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 Studen ii economişti trebuie înzestra i cu instrumentele juridice necesare în elegerii 
fenomenului economic şi este necesar să li se prezinte institu iile fundamentale ale dreptului 
privat, dar şi public, pentru a reuşi să deprindă abilită ile de analiză, prospec ie şi anticipare 
a întregului spectru al economiei. Într-un secol în care afacerile se derulează în timp foarte 
scurt este greu de presupus că fiecare manager sau economist se poate consulta în timp util 
cu un jurist.  

 Cu toate acestea, disciplinele propuse până acum de planurile de învă ământ din 
România, reunite sub denumiri incitante, nu ofereau în fapt decât fundamente teoretice, cum 
sunt definirea faptelor de comer  sau prezentarea societă ilor comerciale.  

Concluzionăm cu o remarcă a celebrului profesor Richard Posner: „Când eram 
student al facultă ii de drept, dreptul îmi semăna cu un ansamblu de reguli, proceduri şi 
institu ii nerela ionate. Ştiin ele economice mi-au relevat «structura profundă» a dreptului 
care genera coeren ă”1.  

                                                 
1 A se vedea R. Posner, Values and Consequences: An Introduction to Economic Analysis of Law, 

Chicago Working Paper in Law and Economics nr. 53 , 1998, p. 9. 
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Tema I 

Definirea conceptuală a dreptului afacerilor  

Secţiunea 1 

Definirea conceptuală a dreptului afacerilor  

Epoca în care „dreptul comercial” domina planurile de învă ământ ale facultă ilor cu 
profil economic a apus. 

 Dacă privim în evolu ia sa istorică, în perioada interbelică dreptul comercial se 
întâlnea în învă ământul economic sub titulatura „drept industrial”, desemnând un „drept 
autonom în care se integrează şi studiul întreprinderii comerciale pe plan privat, adică 
protec ia proprietă ii industriale, a mărcilor de fabrică şi de comer  a brevetelor de inven ie, 
a numelui comercial etc., raporturile cu personalul auxiliar, concuren a neloială etc.”1.  

Din perioada interbelică sensul de drept industrial a evoluat în cadrul unor noi 
paradigme care pornesc de la studierea dreptului întreprinderii economice ca bază a acti-
vită ii comerciale. Această concep ie porneşte însă de la rolul întreprinderii în contextul 
legisla iei comerciale, existând o serie de state care îşi bazează legisla ia economică pe 
no iunea de întreprindere2. În sistemul german un rol important îl are studierea dreptului 
comercial în interiorul ramurii de drept – dreptul întreprinderii3, cu toate că ramura de drept 
comercial4 func ionează distinct, cuprinzând doar ansamblul normelor juridice care regle-
mentează faptele de comer  ale comercian ilor, contractele comerciale, reprezentarea 
comercială, firma comercială, în timp de dreptul societă ilor comerciale se studiază distinct 
şi cuprinde normele de organizare şi func ionare a societă ilor comerciale5. În Fran a, chiar 
dacă se folosesc denumiri specifice ca dreptul întreprinderii sau drept economic – acesta din 
urmă având o sferă de cuprindere mai largă, termenul cel mai des folosit este de dreptul 
afacerilor. Dreptul afacerilor are menirea de a reprezenta un drept „microeconomic” al 
întreprinzătorului, universul său de instrumente juridice necesare dezvoltării afacerii, în 
opozi ie cu dreptul macroeconomic, care reglementează economia în ansamblul său. El 
cuprinde şi elemente de drept public (drept fiscal, dreptul muncii), însă gravitează în jurul 
nucleului de drept civil, insistând pe normele de desfăşurare a activită ii comerciale6. 

                                                 
1 A se vedea M. Rotondi, Tratatto di diritto industriale, I, Padova, 1929 citat de I.L. Georgescu în Drept 

comercial român , ed. 2002, Ed. All Beck, Bucureşti, p. 104.  
2 A se vedea I.L. Georgescu, op. cit., p. 45, 46.  
3  H. Oppikofer, Das Unternehmensrecht in geschichtlicher- vergleichende r- und rechtspoliticher- 

Betrachtung, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen, 1927. 
4 A se vedea P. Bülow, Handelsrecht, 4. Aufl. 2001, Tübingen. 
5 U. Eisenhardt, Gesellschaftsrecht, Verlag C.H. Beck, München, 1994.  
6 A se vedea lucrările importante: a lui Y. Guyon, Droit des affaires, Tome 1, 8ème ed., Ed. Economica, 

Paris, 1994, p. 1-3 şi Y. Chartier, Droit des affaires, PUF, Paris, 1984, p. 20.  
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A fost rolul doctrinei germane 1  de a readuce în discu ie ideea sau redefinirea 
dreptului economic sau al economiei, aşa cum a fost numit de unii autori. Concep ia clasică 
a dreptului economic este aceea de a reprezenta „ansamblul de reguli care consacră inter-
ven ia statului în economie.”2. Cercetătorii germani au reevaluat sensul de drept economic 
transformându-l într-un sens macroeconomic de drept al economiei.  

În Germania o astfel de disciplină are o tradi ie îndelungată3. Ea a urmat o evolu ie 
marcată mai ales de consacrarea constitu ională a principiului economiei sociale de pia ă 
german care impune statului o serie de obliga ii interven ioniste în economie4. Astfel, în 
construc ia acestui sistem economico-juridic complex a apărut un drept privat al economiei 
şi un drept public al economiei5. Dreptul privat al economiei cuprinde o analiză completă a 
sistemului dreptului privat german, supunând aten iei elemente specifice de drept civil, în 
special teoria actului juridic civil, elemente generale de teoria generală a obliga iilor, 
contracte civile, elemente de drept comercial şi de dreptul societă ilor comerciale6. Dreptul 
public al economiei cuprinde ca bază fundamentală dreptul administrării economiei, rolul 
său fiind acela de a pune în aplicare prevederile prevăzute în constitu ia economică7 şi să 
organizeze mijloacele de constrângere statală în activitatea economică. În sus inerea cer-
cetării ştiin ifice sunt înfiin ate şi institute ale dreptului planificării economice, care 
func ionează în cadrul unor universită i germane8. Această diviziune a dreptului economic 
facilitează predarea modulară a institu iilor de drept în cadrul facultă ilor de profil eco-
nomic, facilitând în elegerea mai facilă a întregului sistem juridic.  

O serie de domenii ale dreptului comercial s-au dezvoltat autonom, cum ar fi dreptul 
bancar, dreptul burselor de valori, dreptul asigurărilor, ele constituind obiecte de studiu 
separate. Odată cu integrarea europeană, o serie de domenii ale dreptului comercial şi-au 
creat o autonomie proprie: dreptul comunitar al afacerilor, dreptul bancar european9 etc. 

În noul context legislativ şi economic, odată cu punerea în aplicare a noului Cod 
civil, în contextul în care lumea afacerilor gravitează între reglementări ale dreptului privat 
şi public, pledăm pentru o redefinire a normelor juridice aplicabile afacerilor, însumate sub 
umbrela generoasă a disciplinei „dreptul afacerilor”. Acesta grupează atât norme apar inând 

                                                 
1 A se vedea lucrarea unuia din marii specialişti germani W. Timm, Handels- und Wirtschaftsrecht, 

Band 1, Band 2, 2. Aufl. 1999.  
2 G. Farjat, Droit économique, PUF, Paris, 1971, citat de St. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All 

Beck, 2002, p. 21.  
3 A se vedea Meyer, Wirtschaftsprivatrecht, 4. Auflage 2002.  
4  A se vedea o analiză a teoriilor despre interven ia statului în economie în gândirea economică 

postbelică germană în S. Mureşan, Ordoliberalism în economia socială de piaţă a Germaniei postbelice,  
Ed. Cartimpex, Cluj-Napoca, 2000.  

5 A se vedea o analiză a evolu iei conceptelor privind dreptul economic şi comercial, precum şi al 
întreprinderii în: F. Fabricius, Grundbegriffe des Handels- Wirtschafts- und Unternehmensrecht, 5. Aufl. 1978.  

6 A se vedea un suport de curs la disciplina Drept privat al economiei pentru economişti, la adresa 
www.jura.uni-mainz.de/~habersack. 

7 Constitu ia economică este în eleasă ca reprezentând ansamblul de reglementări legale care au ca obiect 
reglementarea, func ionarea şi organizarea economiei germane.  

8 A se vedea Institut für Planungsrecht al Universită ii Westfalice din Münster, Germania, condus de 
prof. univ. dr. Hans D. Jarass.  

9 A se vedea B. Sousi-Roubi, Droit bancaire européen, Dalloz, Paris, 1995, p. 1: „dreptul bancar 
european este descrip ia sistemului gra ie căruia institu iile de credit pot să-şi exercite liber activită ile în sânul 
pie ei comune”.  
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dreptului privat, cât şi a celui public, proceduri fiscale atât de necesare evaluării afacerilor, 
dar şi trecerea în revistă a instrumentelor contractuale indisponibile desfăşurării unei afaceri 
de succes.  

Dreptul afacerilor desemnează un ansamblu de reglementări legale care vizează o 
problematică vastă şi se referă la activită ile comerciale în diversitatea lor de manifestare – 
obliga iile comerciale propriu-zise, contractate de către comercian i, mai exact, contractele 
şi documentele comerciale, dar şi obliga iile comerciale profesionale – adică acele îndatoriri 
care revin comercian ilor ca obliga ii profesionale specifice, precum şi alte aspecte în care 
se concretizează sau care condi ionează activitatea din domeniul afacerilor, cum sunt: 
raporturile de muncă, raporturile fiscale la care participă agen ii economici în calitate de 
contribuabili, institu iile publice cu atribu ii în acest domeniu, publicitatea, concuren a 
comercială1. 

În lucrările economice, termenul de „afacere” (considerat sinonim cu termenul 
„business”) desemnează o „activitate exercitată de unită i productive, comerciale, financiare 
din sectorul privat sau public”.  

În doctrina comercială de dată recentă, conceptul de „afacere” a fost explicat în 
sensul că semnifică, într-o accep iune restrânsă, actele de comer  sau o opera iune comer-
cială; în sens larg, s-a statuat că afacerea vizează „via a unei întreprinderi de la înfiin are 
până la încetarea existen ei sale”2. 

Am dori să reliefăm importan a dreptului pentru economişti citându-l pe profesorul 
dr. jur. Harald Hermann3 de la Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg.  

„Economiştii nu studiază dreptul pentru a deveni nişte jurişti de o clasă inferioară, ci 
pentru a deprinde informa iile juridice necesare în activitatea comercială pentru buna 
desfăşurare a afacerii. Ei nu vor fi puşi în situa ia de a învă a dreptul succesiunilor sau 
dreptul familiei, ci vor aprofunda dreptul afacerilor, dreptul întreprinderii şi dreptul muncii, 
pentru a le fi un sprijin în activitatea practică.”  

                                                 
1 A se vedea A. Miff, Dreptul afacerilor şi legislaţie în turism. Note de curs, Ed. Efes, Cluj-Napoca, 

2005. 
2 C. Vivante, Principii de drept comercial, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1928, p. 10. 
3 Şeful catedrei de drept privat şi drept economic. 
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Tema II  

La început a fost… „IDEEA”  

Orice afacere începe cu procesul de decizie personală a individului, a antrepre-
norului, care se hotărăşte să rişte, să sacrifice timpul sau să facă op iuni de investi ie a 
capitalului.  

Potrivit prevederilor legale, no iunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul 
civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice 
alte persoane autorizate să desfăşoare activită i economice sau profesionale, astfel cum 
aceste no iuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. Din punctul 
nostru de vedere, profesionist este cel care ia ini iativa de a desfăşura o activitate lucrativă, 
adică antreprenorul care dezvoltă o întreprindere comercială sau o activitate cuprinsă în 
sfera profesiilor liberale.  

Potrivit noii legisla ii inaugurate de Noul Cod civil, în toate actele normative în 
vigoare, expresiile „acte de comer ”, respectiv „fapte de comer ” se înlocuiesc cu expresia 
„activită i de produc ie, comer  sau prestări de servicii”. Misiunea economică a antrepre-
norului este de a crea din simple acte de comer  activită i de produc ie, comer  sau prestări 
de servicii, transformând ideea în sursă de prosperitate şi beneficii financiare. Profesionistul 
transformă ideea de afaceri într-o activitate profitabilă constând în exploatarea unei 
întreprinderi, adică exercitarea sistematică, de către una sau mai multe persoane, a unei 
activită i organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în 
prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. 

Ideile de afaceri iau o formă concretă prin definirea cadrului legal de structurare a 
acestora, fiind codificate în Clasificarea Activită ilor din Economia Na ională (denumită în 
cele ce urmează CAEN). Astfel, orice idee de afaceri trebuie să fie codificată sub forma 
unui cod de trei cifre desemnând domeniul principal de activitate sau un cod de patru cifre 
desemnând obiectul principal sau/şi obiectele secundare de activitate. Aceste informa ii vor 
fi ulterior disponibile fiecărei persoane interesate în Certificatul constatator eliberat de 
Oficiul Registrului Comer ului – pentru cei care au obliga ia să se înscrie la Registrul 
Comer ului şi defineşte capacitatea de exerci iu a persoanei juridice, adică abilitatea dată 
prin lege de a încheia acte juridice şi de a exercita fapte juridice cu scopul realizării 
obiectului principal sau secundar de activitate.  

CAEN constituie cadrul unitar de interes general, a cărei utilizare este obligatorie 
pentru ordonarea informa iilor referitoare la activită ile economice şi sociale. CAEN se 
aplică în toate domeniile de activitate economică şi socială şi este obligatorie pentru toate 
organele administra iei publice şi locale, unită i bugetare, agen i economici, indiferent de 
forma de proprietate, organiza ii patronale, sindicale, profesionale şi politice, funda ii, 
asocia ii şi alte persoane fizice şi juridice, la completarea documentelor oficiale ori de câte 
ori se cere precizarea activită ii. Această clasificare a fost proiectată pentru a permite 
gruparea pe criterii de omogenitate a datelor referitoare la „unită i statistice”, cum ar fi, de 
exemplu, o uzină sau un grup de uzine ce constituie o entitate economică, o întreprindere. 


