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CUVÂNT ÎNAINTE

Lucrarea de faţă a fost elaborată cu scopul de a oferi în primul rând studenţilor de
la facultăţile de drept şi de la facultăţile de ştiinţe economice un material de studiu cât mai
complet privind „dreptul comercial“. Materialul prezentat se impune şi ca un instrument de
lucru util practicienilor din domeniul juridic şi economic, prin îmbinarea aspectelor
teoretice cu cele practice, privitoare la materia comercială, domeniu de maximă actualitate.
Prezenta lucrare reprezintă o variantă actualizată a primei ediţii, publicată în anul 2009.
Noutăţile acestei ediţii privesc reglementarea unitară a raporturilor de drept privat
în condiţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, lege care a abrogat Codul comercial.
În trecut, delimitarea raporturilor comerciale de raporturile civile avea la bază
conceptul de fapte de comerţ (art. 3 C.com.) şi a celui de comerciant (art. 7 C.com.).
În prezent, delimitarea raporturilor comerciale de cele civile are la bază conceptul
de întreprindere şi cel de profesionist (art.3 C.civ.).
Forma juridică de desfăşurare a unei activităţi cu caracter profesional este
întreprinderea.
Definiţia dată de Codul civil exploatării unei întreprinderi are caracter general şi
priveşte orice activitate organizată indiferent de natura şi scopul acesteia.
Pentru a caracteriza o întreprindere trebuie să avem în vedere obiectul ei de
activitate şi scopul activităţii.
În cazul în care o întreprindere desfăşoară o activitate economică (comercială) în
scopul obţinerii unui profit înseamnă că este o întreprindere economică (comercială).
Dacă întreprinderea are ca obiect o activitate neeconomică şi nu urmăreşte
obţinerea profitului atunci ea este o întreprindere civilă.
Profesionistul care exploatează o întreprindere economică (comercială) are calitatea de comerciant. În acest sens art. 8 alin.(1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în
aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil prevede că 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, la data intrării în vigoare a
Codului civil. Profesionistul comerciant care exploatează o întreprindere economică
(comercială) săvârşeşte acte juridice, fapte juridice şi operaţiuni economice care pot fi
calificate drept acte juridice comerciale întrucât obiectul de activitate al întreprinderii
economice (comerciale) este activitatea comercială al cărui scop este obţinerea unui profit.
Regimul juridic al acestor acte este cel prevăzut de Codul civil şi legile speciale.
Problematica complexă a dreptului comercial este analizată în cadrul celor opt
capitole, pornindu-se de la aspectele generale privind ramura de drept comercial, ca ramură
a dreptului privat, continuându-se cu materia comercială, respectiv cu întreprinderea
economică (comercială), subiectele de drept comercial, comercianţii profesionişti care
exploatează o întreprindere economică (comercială),fondul de comerţ, societăţile privind
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activitatea comercială, procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, contractele
privind activitatea comercială şi titlurile de credit.
Lucrarea cuprinde prezentarea amplă şi deosebit de utilă a societăţilor privind
activitatea comercială respectiv constituirea, funcţionarea, modificarea, reorganizarea şi încetarea existenţei societăţilor. Legea nr. 31/1990 în formă modificată prin Legea nr.
76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă (Legea nr. 134/2010),
dispune potrivit art. 77 folosirea terminologiei „societate/societăţi” în locul celei iniţiale de
„societate comercială/societăţi comerciale”. Titlul iniţial al Legii nr. 31/1990, a fost modificat în „Legea societăţilor”.
Pentru a identifica societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 trebuie să avem
în vedere obiectul de activitate al societăţii în cauză.
Considerăm că, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, reprezintă forma
juridică de exploatare a unei întreprinderi economice (comerciale) în condiţiile art. 3 C.civ.
Obiectul de activitate al societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 este
prevăzut la art. 8 alin.(2) din Legea nr. 71/2011 „activităţi de producţie, comerţ sau prestări
de servicii” denumite tradiţional activităţi comerciale.
În condiţiile actualei reglementări legale pentru a individualiza societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 trebuie folosită denumirea de „societăţi privind activitatea
comercială”, astfel cum am intitulat Capitolul V al lucrării de faţă.
În capitolul VI, ne referim la procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă care conţine aspecte de detaliu privind condiţiile necesare pentru aplicarea acestora,
organele care le aplică, participanţii la procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, efectele deschiderii procedurilor etc. în lumina reglementării actuale a acestei
instituţii a dreptului comercial român potrivit Legii nr. 85/2014.
Întrucât activitatea agenţilor economici se materializează în acte juridice
comerciale, în principal în contracte care sunt izvoare de obligaţii, un loc aparte în lucrare îl
ocupă contractele privind activitatea comercială, prezentate în capitolul VII.
Ultimul capitol al lucrării este consacrat problematicii titlurilor de credit pentru
rolul pe care-l au ca mijloc de plată şi de garanţie în relaţiile de colaborare dintre
profesioniştii comercianţi. Şi această problematică ţine cont de modificările şi completările
aduse legislaţiei în materie prin: Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a C.pr.civ. şi
respectiv Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal.
Lucrarea conţine şi un set de teste-grilă pentru verificarea cunoştinţelor în
domeniul dreptului comercial, de către cei interesaţi.
Prin întregul conţinut de idei şi prin forma de prezentare, dorim ca lucrarea de faţă
să fie de un real folos celor cărora le este adresată.
Autorii
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LISTĂ DE ABREVIERI
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O.I.M. – Organizaţia Internaţională a Muncii
op. cit. – opera citată
p. – pagina
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PR – Pandectele romane, repertoriu de doctrină, jurisprudenţă şi legislaţie
R.D.C. – Revista de drept comercial
R.R.D.A. – Revista română de drept al afacerilor
s. – secţia (a tribunalului / curţii de apel)
s.com – secţia comercială
s.ec. – secţia economică
sent. – sentinţa
s.n. – sublinierea noastră (sublinierea autorului)
s.u. – secţiile unite
supra – mai sus (deasupra)
T.(M.)B. – Tribunalul (municipiului) Bucureşti
T.S. – Tribunalul Suprem
urm. – următoarele
vol. – volumul
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CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE
PRIVIND DREPTUL COMERCIAL
1.1. Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial
1.1.1. Noţiunea dreptului comercial
Dreptul comercial este o ramură a dreptului privat, care cuprinde ca orice
altă ramură de drept un ansamblu unitar de norme juridice privind activitatea
comercială.
Activitatea comercială presupune activitatea consacrată comerţului.
Comerţul este o îndeletnicire care, prin specificul ei de practică îndelungată şi repetată, a dobândit caracteristicile unei profesiuni.
Noţiunea de comerţ este folosită în trei sensuri: etimologic, economic şi
1
juridic.
În sens etimologic, expresia de comerţ provine din cuvântul latinesc
commercium, care, la rându-i, reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx,
ceea ce înseamnă „cu marfă”.2 Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri.
În sens economic, comerţul este definit ca o activitate al cărei scop este
schimbul şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Comerţul ar
consta în operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor
şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii acestora la consumatori.
Aceste operaţiuni sunt realizate de comercianţi, cunoscuţi şi sub denumirea de
negustori, care sunt agenţi economici diferiţi de producătorii mărfurilor. Folosind
această accepţiune a noţiunii de comerţ, care este şi cea uzuală, dreptul comercial
ar putea fi definit ca totalitatea normelor juridice privind interpunerea şi circulaţia
mărfurilor de la producători la consumatori.
În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al
noţiunii definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi circulaţie a mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile
de producere a mărfurilor, pe care le efectuează fabricanţii, precum şi executarea
de lucrări şi prestarea de servicii, pe care le realizează antreprenorii, respectiv
prestatorii de servicii sau, în general, întreprinzătorii.
1
2

G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, vol. I, 13eme édition, 1988, p.1.
În limba latină, merx-cis înseamnă marfă.
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Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, dreptul
comercial este acea ramură de drept care reglementează activităţile de producere şi
circulaţie (distribuţie) a mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.1
Definirea noţiunii dreptului comercial prin folosirea sensului juridic al
noţiunii de comerţ se întemeiază pe dispoziţiile legale privind activitatea de
producţie şi circulaţie a mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii.
Noul Cod civil are în vedere activităţile organizate, constând în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii [art. 3
alin. (3) C. civ.].
Potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil în toate actele normative în vigoare,
expresiile „acte de comerţ” respectiv „fapte de comerţ” se înlocuiesc cu expresia
„activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii”.
În concluzie, dreptul comercial cuprinde normele juridice care reglementează activitatea comercială, adică producerea şi circulaţia (distribuţia) mărfurilor,
executarea de lucrări şi prestarea de servicii.

1.1.2. Obiectul dreptului comercial
În concepţia clasică a dreptului comercial, există două sisteme care permit
determinarea obiectului dreptului comercial, a sferei sale de aplicare.2
Într-un sistem, denumit sistemul subiectiv, dreptul comercial are ca obiect
normele juridice aplicabile comercianţilor. Deci, dreptul comercial este un drept
profesional; el se aplică tuturor persoanelor care au calitatea de comerciant.
După un alt sistem, denumit sistemul obiectiv, dreptul comercial cuprinde
normele juridice aplicabile comerţului, adică acelor acte juridice, fapte şi operaţiuni,
calificate de lege ca fapte de comerţ, indiferent de persoana care le săvârşeşte.
Codul comercial român are la bază3, ca principiu, sistemul obiectiv. Art. 3
C.com. stabileşte actele juridice, faptele şi operaţiunile considerate fapte de comerţ,
cărora li se aplică Codul comercial, indiferent dacă persoana care le săvârşeşte are
sau nu calitatea de comerciant. Totodată, prin art. 7 C.com., se defineşte calitatea
de comerciant şi, implicit, limitele aplicării legii comerciale.
Noul Cod civil a consacrat sistemul subiectiv al dreptului comercial. Astfel,
potrivit art. 3 C. civ., dispoziţiile Codului civil se aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre profesionişti şi alte subiecte de drept civil. Sunt
consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere. Prin profesionişti,
Legea înţelege orice persoană fizică sau juridică care exploatează o întreprindere.
1
D. Gălăşescu-Pyk, Drept comercial, Bucureşti, 1948, p. 62. A se vedea şi M. de Juglart,
B. Ippolito, Cours de droit commercial, vol. I, Ed. Montchrestien, Paris, 1978, p. 5.
2
G. Ripert, R. Roblot, op. cit., vol. I, p. 3-5.
3
Codul comercial a fost abrogat la data de 1 octombrie 2011, data intrării în vigoare a
Codului civil conform art. 220 coroborat cu art. 230 lit. c) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. P.I. nr. 409/10.06.2011).
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Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, „Noţiunea de profesionist prevăzută la
art. 3 din Codul civil 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, la
data intrării în vigoare a Codului civil.”
Profesioniştii activităţii comerciale au calitatea de comerciant, astfel că îi
vom menţiona în lucrarea de faţă cu denumirea de comercianţi profesionişti sau
profesionişti comercianţi.
Prin urmare, dreptul comercial are ca obiect normele juridice referitoare la
activitatea comercială, norme care aparţin dreptului privat, ca şi normele juridice
ale dreptului civil.

1.1.3. Definiţia dreptului comercial
Elementele pe baza cărora se poate defini dreptul comercial, ca ramură a
sistemului nostru de drept, rezultă din cele clarificate în legătură cu noţiunea de
comerţ şi obiectul dreptului comercial.
Dreptul comercial este un ansamblu de norme juridice de drept privat care
sunt aplicabile raporturilor juridice la care participă persoanele care au calitatea de
profesionişti ai activităţii comerciale, comercianţii.1
Elementele acestei definiţii vor fi aprofundate prin cercetarea următoarelor
instituţii ale dreptului comercial: instituţia întreprinderii, instituţia profesionistului
activităţii comerciale – comerciantul, instituţia societăţilor privind activitatea comercială, instituţia procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,
instituţia contractelor privind activitatea comercială şi instituţia titlurilor de credit.

1.2. Evoluţia dreptului comercial
1.2.1. Prezentare generală
Apariţia şi evoluţia dreptului comercial poate fi confundată în fapt cu
apariţia şi evoluţia relaţiilor comerciale. Începuturile acestora se regăsesc în comerţul maritim, a cărui practică era supusă şi dirijată de uzuri bazate pe respectarea
înţelegerilor şi pe bună-credinţă. Uzurile aveau caracter internaţional.
1

St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ediţia a III-a, revizuită conform noului
Cod civil, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2012, p. 11; I.N. Finţescu, Curs de drept
comercial, vol. I, Bucureşti, 1929, p. 7. Pentru alte definiţii, a se vedea: I.L. Georgescu, Drept
comercial român, vol. I, Editura „Socec”, Bucureşti, 1946, p. 9; G. Ripert, R. Roblot, op.cit.,
vol. I, p. 1.
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În dreptul roman nu se recunoştea existenţa unor norme comerciale
speciale, astfel dreptul comercial era integrat în dreptul civil. În evul mediu se
intensifică dezvoltarea comerţului maritim, fapt care determină apariţia unui drept
cutumiar. Juriştii din această perioadă istorică foloseau mecanismul contractelor şi
cel al obligaţiilor în înţelegerea anumitor instituţii de drept comercial.
După prăbuşirea Imperiului Roman, concomitent cu apariţia statelor cetăţi
italiene, se poate vorbi şi de o dezvoltare a comerţului terestru, proces care impune
crearea unui sistem propriu de reguli de drept în care îşi află originea multe din
instituţiile comerciale moderne cum ar fi: băncile, societăţile comerciale, falimentul.
De asemenea, o importanţă deosebită în formarea dreptului comercial o are
dezvoltarea schimburilor prin intermediul iarmaroacelor, unde tranzacţiile şi executarea acestora erau reglementate de reguli speciale caracterizate prin celeritatea
procedurilor.
Franţa a fost prima ţară în care a fost legiferat comerţul. Începând cu edictul
lui Carol al IX-lea dat în anul 1563, prin care s-au creat jurisdicţiile consulare –
aplicabile numai comercianţilor –, continuând cu ordonanţele lui Ludovic al XIV-lea,
din 1673 privind comerţul terestru şi cele din 1683 privind comerţul pe mare –
cunoscute sub denumirea de Ordonanţele lui Colbert – opera de legiferare culminează cu adoptarea în anul 1807, în timpul lui Napoleon, a Codului comercial francez.
Acest cod a fost preluat şi de alte ţări dezvoltate din punct de vedere
economic la acea vreme ca Italia, Spania, Olanda, Anglia, conferindu-i acestuia o
recunoaştere valorică prin universalizare.
În Italia, datorită evoluţiei politice, apare un cod comercial care va fi
adoptat în anul 1882, cod ce va sta la baza inspiraţiei în elaborarea Codului
comercial român din 1887. Codul comercial italian îşi încetează aplicabilitatea în
1942 o dată cu adoptarea unui nou Cod civil care cuprinde o reglementare unitară a
dreptului privat, reglementând şi raporturile juridice comerciale, renunţându-se,
astfel, la autonomia dreptului comercial.
În Germania, încă din anul 1900, este în vigoare atât Codul civil cât şi
Codul comercial, acesta din urmă fiind fundamentat pe concepţia subiectivă asupra
dreptului comercial.
În Anglia şi în SUA sistemul juridic este total diferit de cel european, prin
caracterul său cutumiar (common-law), care se aplică atât comercianţilor cât şi
necomercianţilor.

1.2.2. Reglementări în România
Relaţiile comerciale au avut parte de o reglementare care, în linii mari a
urmat evoluţia normativă în domeniu din ţările dezvoltate ale Europei. Astfel, la
început, comerţul era reglementat de obiceiul pământului, iar cu trecerea timpului
au apărut şi unele reglementări scrise cu caracter general, cum sunt : Pravila lui
Vasile Lupu, Îndreptarea legii a lui Matei Basarab.

