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CAPITOLUL 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE
&1. Noţiuni generale
Ca ramură de drept şi ca disciplină juridică de studiu,
dreptul afacerilor, exprimă o reglementare juridică cu caracter
specific, un ansamblu de norme şi instituţii juridice care privesc
comerţul.
Dezvoltarea economiei de piaţă a marcat o nouă abordare
a realităţii comerciale, ca realitate socială, în sensul
perfecţionării întregului mecanism economico-juridic care
guvernează comerţul, în complexitatea şi dinamica sa.
În sens etimologic, termenul de comerţ provine din
latinescul „commercium”care, la rândul său, reprezintă o
juxtapunere a cuvintelor „cum” şi „merx”ceea ce înseamnă
activităţi cu marfă.
Deci, comerţul ar însemna operaţiuni cu mărfuri.
Termenul de commercium din dreptul roman era folosit ca
noţiune tehnică pentru a desemna facultatea unei persoane fizice
de a încheia acte juridice şi de a constitui contracte valabil
încheiate, iar aceste bunuri erau ,,in commercio” sau „,,extra
commercium”.
În acelaşi spirit, în Codul civil român se prevedea în
dispoziţiile art. 963 că ,,numai lucrurile care sunt în comerţ pot
face obiectul unui contract”.
Din această perspectivă, noţiunea de comerţ are un
conţinut complex în sensul că înglobează în obiectul său
cumpărarea de bunuri, servicii şi valori în scopul revânzării în
acelaşi stadiu fizic sau transformate, dar la o valoare superioară.
În această situaţie sunt şi industriaşii care au calitatea de
comercianţi.
15
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În sens economic, comerţul se defineşte ca fiind acea
activitate având ca scop schimbul de bunuri şi servicii, prin
aceasta realizându-se circulaţia de la producător la consumator.
Cu alte cuvinte, prin comerţ se înţelege activitatea
economică de mijlocire între producţie şi consum (însumând
practic orice operaţiune cuprinsă dintre momentul producerii
mărfurilor şi intrării lor în circulaţie, până în momentul ajungerii
acestora la consumatori).
Aceste operaţii sunt realizate de comercianţi – persoane
fizice, denumiţi negustori, precum şi de către persoane juridice
– societăţi comerciale (agenţi economici diferiţi de producătorii
mărfurilor).
Bunurile economice sau mărfurile sunt acele lucruri
susceptibile de a satisface o nevoie de consum, în înţelesul cel
mai larg al cuvântului. În prezent, prin amploarea sa comerţul nu
se mai limitează la tranzacţiile cu mărfuri, ci cuprinde în sfera sa
şi comerţul cu servicii, circulaţia simbolică a valorilor şi a
drepturilor încorporate, titlurile de credit, mişcarea de capitaluri,
fuziunile, divizările unor societăţi comerciale sau privatizarea
acestora.
De asemenea, au apărut şi s-au dezvoltat constant
investiţiile ca modalităţi de pătrunde cu noi tehnologii, pe noi
pieţe şi a realiza beneficii.
În accepţiunea actuală comerţul modern mai cuprinde, în
afară de circulaţia şi distribuţia bunurilor economice şi acele
instituţii de drept care au fost create pentru a efectua şi accelera
circulaţia acestora (bănci, burse de mărfuri, camere de comerţ şi
industrie, societăţi de asigurare, intermediere, etc.).
În concluzie, putem afirma că dreptul afacerilor
reglementează prin norme juridice activitatea privind
interpunerea şi circulaţia mărfurilor de la producători la
consumatori.
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În sens juridic, noţiunea de comerţ cuprinde nu numai
operaţiunile de interpunere (între producător şi consumator) şi
circulaţia mărfurilor, pe care o realizează comercianţii, dar şi
operaţiile de producere a mărfurilor, prin transformarea
materiilor prime şi a materialelor în vederea obţinerii unor
rezultate de o valoare mai mare, operaţii pe care le efectuează
fabricanţii sau, în general, întreprinzătorii din sfera producţiei.
Prin urmare, în această concepţie largă cu privire la
noţiunea de comerţ, dreptul comercial are o sferă mai
cuprinzătoare, el reglementând atât producţia cât şi distribuţia
(circulaţia) mărfurilor.
Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 3, 4, 6 din Codul
comercial român erau considerate fapte de comerţ (deci intrau în
sfera de reglementare a dreptului comercial) nu numai actele de
vânzare-cumpărare prin care se realizează circulaţia mărfurilor
ci şi actele organizate şi desfăşurate în anumite condiţii şi cu o
anumită finalitate sub formă de fabrici, manufacturi, imprimerii,
spectacole etc., operaţii care vizează producţia.
Nu lipsite de interes erau şi acele activităţi conexe,
considerate de legiuitor ca fiind comerciale şi care prin natura
lor, aveau un caracter accesoriu în raport cu obligaţiile
principale care se nasc în sfera producţiei şi a circulaţiei
(operaţiuni bancare, bursiere, asigurări, etc.).
În concluzie, comerţul includea cuprindea în sfera sa o
mare parte din activitatea economică. Nu erau incluse însă în
această categorie activităţi precum cele agricole, artizanale,
profesii liberale, etc.
&2. Noţiunea şi definiţia dreptului afacerilor
Pentru definirea dreptului afacerilor afirmam că acesta
reprezintă acea ramură a dreptului privat care reglementează
relaţiile sociale patrimoniale şi personal nepatrimoniale din sfera
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activităţii de comerţ, relaţii care se nasc de regulă între persoane
care au calitatea de comerciant si care se află pe poziţie de
egalitate juridică.
În schimb, în ceea ce priveşte noţiunea de afacere aceasta
nu a fost analizată amănunţit, putând vorbi de mai multe
accepţiuni. Sensul comun al noţiunii de afacere, utilizat în
limbaj curent provine din limba franceză (affaire) şi reprezintă:
- o activitate legală din domeniul agricol, industrial,
comerţ, financiar etc. desfăşurată în scopul obţinerii de profit;
- o întreprindere cu rezultat favorabil;
- o acţiune (importantă), îndeletnicire, ocupaţie.
În limbaj juridic, termenul afacere poate fi utilizat în sens
restrâns, ca un echivalent al activităţii comerciale1. În acest sens,
dreptul afacerilor este privit ca o denumire actuală a dreptului
comercial, care a fost eliminat din noile reglementări intervenite
odată cu adoptarea noului cod civil (N.C.C.)
În sens larg, noţiunea de afacere include pe lângă noţiunea
de activitatea comercială în sine şi orice alte norme juridice de
drept public sau private care intervin în incidente afacerii (drept
bancar, drept financiar, fiscal, dreptul muncii, dreptul penal ala
afacerilor, etc.).
Încercând o definiţie constatăm că dreptul afacerilor
reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează
organizarea şi funcţionarea activităţii profesioniştilor
persoane fizice sau juridice, precum şi raporturile juridice la
care participă aceştia ca subiecţi ai dreptului civil2.
1

S. Chatillon, „Droit des affaires internationale”, Ed. Librairie Vuibert, 2
edition, Paris, 1999, p.6, apud Ioana Nely Militaru, „Dreptul afacerilor.
Introducere în dreptul afacerilor. Raportul juridic de afaceri. Contractul”,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 17
2
Conform dispoziţiilor art. 3 din Codul civil „dispoziţiile prezentului cod se
aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre
aceştia şi alte subiecte de drept”.
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Potrivit noului Codului civil norma juridică se aplică cu
prioritate subiectului de drept şi numai în subsidiar raportului
juridic, în timp ce potrivit vechiului cod comercial normele
juridice priveau faptele, actele şi operaţiunile juridice.
Totodată, trebuie menţionat faptul că în art. 192 Cod civil
se prevede că „persoanele juridice legal înfiinţate se supun
dispoziţiilor aplicabile categoriei din care face parte, precum şi
celor cuprinse în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede
altfel”.
Având în vedere cele mai sus menţionate considerăm că
dreptul afacerilor reprezintă într-adevăr, aşa cum se menţionează
şi în literatura de specialitate3 un drept al profesioniştilor, al
celor care exploatează o întreprindere, fie ei comercianţi sau nu.
Categoriile de comercianţi incluse în noţiunea de
„profesionist” sunt precizate de art. 8 alin. (1) Legea nr.
71/2011 (comerciant, întreprinzător, operator economic, precum
şi orice alte persoane autorizate să desfăşoare activităţi
economice sau profesionale), acestora fiindu-le aplicabile atât
dispoziţiile noului cod cât şi prevederile legilor speciale
Exploatarea unei întreprinderi reprezintă exercitarea
sistematică a unei activităţi organizate ce constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de
servicii, indiferent dacă are sau nu ca scop obţinerea de profit.
&3. Obiectul dreptului afacerilor
Concepţia clasică despre dreptul afacerilor a consacrat
două sisteme de adoptare a legislaţiei comerciale, care permit
determinarea obiectului dreptului comercial:
3

Ioana Nely Militaru, „Dreptul afacerilor. Introducere în dreptul afacerilor.
Raportul juridic de afaceri. Contractul”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2013, p. 18
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- sistemul subiectiv, potrivit căruia dreptul afacerilor este
considerat ca având drept obiect normele juridice la care sunt
supuşi comercianţii. Acest criteriu constă în a atribui prin lege
caracter de acte comerciale numai acelor acte care sunt săvârşite
de comercianţi cu titlu profesional. Prin urmare, din această
perspectivă, dreptul afacerilor reprezintă un drept profesional,
aplicându-se numai persoanelor care au calitatea de comerciant.
- sistemul obiectiv, prin care dreptul afacerilor este
considerat ca având drept obiect normele juridice aplicabile
comerţului, adică acelor fapte, operaţiuni şi acte calificate drept
„fapte de comerţ”, indiferent de persoana care le săvârşeşte.
Practic, în acest sistem fapta de comerţ este noţiunea
primordială iar comerciantul este noţiunea secundară.
- Dispoziţiile art. 3 din fostul Codul comercial, prin care
erau precizate actele şi operaţiunile considerate de lege „fapte de
comerţ” cărora li se aplica dreptul comercial, arătau faptul că
reglementarea comercială română avea la bază, ca principiu,
sistemul obiectiv.
Prin art. 7 din Codul comercial se definea calitatea de
comerciant şi, implicit, sfera de aplicare a legii comerciale
asupra persoanelor care desfăşoară o activitate comercială.
Apărut ca ramură a dreptului privat, dreptul afacerilor, a
fost conceput încă de la început ca un drept special aplicabil
numai anumitor activităţi şi persoane, având un domeniu bine
stabilit în funcţie de concepţia de adoptare a reglementărilor
comerciale, în timp ce conţinutul său îl formează raporturile
juridice patrimoniale care au caracter comercial (acte şi fapte de
comerţ) şi, în subsidiar, acele raporturi nepatrimoniale care
interesează activitatea comercială.
În toate aceste raporturi comercianţii - subiecte de drept
privat - se află pe poziţii de egalitate juridică.
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Definirea obiectului dreptului afacerilor este legată de
concepţia care a stat la baza adoptării Codului comercial de
fiecare sistem etatic în parte.
În sistemul de drept românesc evidenţierea obiectului
acestei ramuri s-a realizat în baza dispoziţiilor art. 3 şi 4 din
Codul comercial. român, deoarece în art. 3 erau enumerate
operaţiunile considerate drept fapte de comerţ.
O consecinţă fundamentală a acestui fapt era că regulile
Codului comercial se aplicau operaţiunilor comerciale indiferent
de persoana care le efectua, în sensul că priveau mai mult
activitatea comercială decât comercianţii.
Prin abrogarea parţială a Codului comercial se pune
problema sistemului4 de abordare a raporturilor comerciale,
considerându-se că nu poate fi vorba decât de un sistem
subiectiv, atâta vreme cât reglementarea ce enumera faptele de
comerţ a fost abrogată.
Prin urmare sistemul subiectiv al dreptului afacerilor
român îşi are fundamentul în prevederile art. 3 Cod civil şi în
cele ale art. 6 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil.
În acest sens, prevederile art. 3 din Codul civil stabilesc că
„dispoziţiile prezentului cod se aplică şi raporturilor dintre
profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi alte
subiecte de drept”.
Aşadar, potrivit noilor reglementări introduse în corpul
Codului civil, norma juridică se aplică cu prioritate subiectului
de drept şi numai în subsidiar raportului juridic, adică relaţiei
juridice.

4

Vasile Nemeş - Drept comercial - Conform noului Cod civil, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2012;
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În lumina Codului comercial aplicat până de curând
normele juridice priveau faptele, actele şi operaţiunile juridice,
în timp ce (după adoptarea noului cod) în Codul civil, normele
juridice se aplică cu precădere subiectelor de drept.
În concluzie, mai întâi trebuie făcută calificarea
subiectelor de drept participante la raportul juridic5, pentru a
stabili norma juridică aplicabilă, iar dacă se constată că
subiectele raportului juridic au calitatea de profesionişti (în
accepţiunea legii civile), se aplică normele juridice aplicabile
profesioniştilor şi, în cazul nostru, profesioniştilor comercianţi,
iar dacă subiectele raportului juridic nu pot fi considerate ca
fiind profesionişti, atunci se vor aplica regulile dreptului comun.
De altfel, Codul civil, prevede în art. 192 că „persoanele
juridice legal înfiinţate se supun dispoziţiilor aplicabile
categoriei din care face parte, precum şi celor cuprinse în
prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel”.
În ceea ce priveşte sistemul de reglementare a relaţiilor
comerciale trebuie avute în vedere şi prevederile art. 6 din Legea
nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009
privind Codul civil, care dispune „În cuprinsul actelor
normative aplicabile la data intrării în vigoare a Codului civil,
referirile la comercianţi se consideră a fi făcute la persoanele
fizice, sau după caz, la persoanele juridice supuse înregistrării
la registrul comerţului, potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr.
26/1990 privind registrul comerţului”, categoriile de entităţi6
5

De ex., dacă subiectele raportului juridic sunt societăţi comerciale,
relaţiilor juridice dintre acestea li se vor aplica cu prioritate Legea nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerţului, etc.
6
Întreprinderile individuale şi cele familiale, persoanele fizice autorizate,
societăţile comerciale, companiile naţionale şi societăţile naţionale, regiile
autonome, grupurile de interes economic, societăţile cooperative,
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obligate să ceară înmatricularea sau, după caz, înregistrarea în
registrul comerţului fiind cele enumerate de art. 1 din Legea nr.
26/1990.
Totodată, art. 8 alin. (1) Legea nr. 71/2011 prevede care
sunt categoriile de comercianţi7 incluse în noţiunea de
„profesionist” prevăzută la art. 3 Cod civil.
Având în vedere cele mai sus menţionate, se poate afirma
că suntem în prezenţa unui sistem subiectiv de reglementare a
raporturilor comerciale, atâta timp cât potrivit noului Cod civil,
noţiunea de profesionist include şi calitatea de comerciant, iar
reglementările se referă la profesioniştii comercianţi, fapt întărit
şi de legislaţia8 specială referitoare la comercianţi.
Totuşi, în completarea sistemului subiectiv de reglementare prin raportarea normelor juridice la calitatea de
profesionist comerciant, vor fi avute în vedere şi normele
referitoare la activităţile de producţie, prestări servicii, comerţ şi
executare de lucrări, adică sistemul obiectiv.
organizaţiile cooperatiste, societăţile europene, societăţile cooperative
europene şi grupurile europene de interes economic cu sediul principal în
România, etc.
7
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.
8
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în M. Of. nr.
1066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările ulterioare, O.G. nr. 51/1997
privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată în M. Of.
nr. 9 din 12 ianuarie 2000, O.G. nr. 52/1997 privind regimul juridic al
francize, republicată în M. Of. nr. 180 din 14 mai 1998, Legea nr. 58/1934
asupra cambiei şi biletului la ordin M. Of. nr. 100 din 1 mai 1934, etc. De
asemenea, art. 8 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, prevede că , 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”.
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În acest sens, prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr.
71/2011, statuează că 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”.
Principalul sistem de reglementare al dreptului afacerilor
este la momentul actual sistemul subiectiv, prin normele
aplicabile profesioniştilor comercianţi, şi, în completare, se
aplică sistemul obiectiv, alcătuit din normele ce privesc
operaţiunile de producţie, comerţul, prestarea de servicii şi
executarea de lucrări.
&4. Evoluţia istorică a dreptului comercial
Dreptul afacerilor are o istorie strâns legată de istoria
comerţului iar analiza genezei şi evoluţiei acestora permite
punerea în lumină a unor caracteristici care s-au permanentizat
de-a lungul timpului.
Forma primitivă a schimbului a fost trocul, primele
manifestări ale „schimbului” de produse apar, e adevărat, într-o
formă primitivă, odată cu naşterea ideii de proprietate, respectiv
pe bază de obiceiuri. Oamenii au început să schimbe produse
între ei pentru satisfacerea necesităţilor zilnice, primele mijloace
cunoscute prin care se garantau obligaţilor comerciale au fost
cuvântul dat şi strângerea mânii.
Pe măsură ce nevoile oamenilor au crescut şi s-au
diversificat s-a resimţit necesitatea asigurării unor condiţii
pentru ca oamenii să se poată întâlni într-un număr mai mare, la
anumite perioade şi în locuri determinate. Aşa au apărut
„târgurile”, care au jucat un rol determinant în naşterea şi
înflorirea comerţului.
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Babilonienii au adoptat unele din primele legislaţii
comerciale, respectiv Codul lui Hammurabi9, primul cod săpat
în piatră în urmă cu aproximativ 2000 de ani î.d.Hr. şi care
cuprindea dispoziţii comerciale referitoare la vânzare, depozit,
împrumut, societate, etc.
Ulterior, fenicienii au preluat şi dezvoltat o serie de
instituţii comerciale, cum ar fi mandatul de plată, garanţia,
obligaţia abstractă, depozitul ş.a..
Grecii s-au ocupat intens cu comerţul de-a lungul
coastelor Mării Mediterane şi au fost cei dintâi care au instituit
anumite reguli pentru activitatea comercianţilor, denumite
Legile lui Solon din Atena (594 î.d.Hr.) care reglementau
moneda, măsurile, greutăţile şi dobânda.
La romani, comerţul nu a prezentat o importanţă prea
mare, deoarece ei agoniseau bogăţia nu prin comerţ, ci prin
agricultură şi mai ales prin război şi anexiune. De aceea, pentru
comerţ erau considerate ca fiind suficiente regulile dreptului
civil.
Doar mai târziu (în epoca de înflorire a Romei), apar unele
instituţii juridice ale căror urme le regăsim consacrate în
instituţii ale dreptului comercial.
Astfel, unele acţiuni instituite de pretor (actio institutoria
şi actio exercitoria) constituie bazele exercitării comerţului prin
reprezentanţi. Apoi, în cadrul legilor civile erau cuprinse şi
reguli speciale pentru comercianţi, îndeosebi în materie
maritimă (avarii, răspunderea armatorului, împrumut etc.) şi în
sfârşit, prin unele instituţii se recunoaşte din punct de vedere
juridic uzul comercial (uzanţa comercială) precum şi executarea

9

Hammurabi 2000 î.d.Hr. sau 1800, cel de-al VI-lea rege din prima dinastie
de Babilon fondată de către Sumu-abu - dinastia amoreană.
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forţată,întemeiată pe unele principii care, mai târziu, au fost
incluse în instituţia falimentului.
Prăbuşirea imperiului roman a dus la fărâmiţarea puterii
politice şi implicit a determinat o restrângere a activităţii
comerciale fără a însemna dispariţia comerţului. Dezvoltarea
comerţului după perioada marilor migrări s-a manifestat în
bazinul mediteranean care a determinat formarea statelor-cetăţi
italiene (Veneţia, Genova, Florenţa, Pisa, Milano etc.).
Drept consecinţă, în locul unui drept uniform aplicabil în
materie comercială, statele cetăţi au adoptat şi reguli de drept
proprii. Comercianţii, pentru a-şi promova interesele şi a-şi
apăra drepturile, s-au organizat în corporaţii care, cu timpul, vor
dobândi autonomie administrativă, judecătorească şi chiar
legislativă.
Corporaţia cuprindea pe comercianţii şi meseriaşii din
aceeaşi ramură şi era condusă de un consul ales din rândurile
lor. Urmând exemplul autorităţilor civile, consulul emitea
anumite norme interne bazate pe obiceiuri care serveau la
rezolvarea litigiilor ivite între membrii corporaţiei.
Aceste norme au fost adunate în culegeri denumite statute.
Sunt, astfel, cunoscute statutele adoptate în Pisa (1305), Roma
(1317), Verona (1318), Bologna (1509) etc.
În formarea unor reguli proprii activităţii comerciale, un
rol important 1-au avut târgurile medievale italiene, franceze,
germane, spaniole şi altele. Apare astfel un drept al târgurilor,
care cuprinde reguli aplicabile tuturor comercianţilor
participanţi, indiferent de originea lor.
De asemenea, apare şi o procedură specială, respectiv
justiţia consulară, care se limita la comercianţii înscrişi în
corporaţii şi la litigii cu caracter comercial care erau ,,causa et
ocasione mercatura.
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Dezvoltarea comerţului a impus înlocuirea dreptului
statutar (cel realizat prin statute) şi consuetudinar (cel realizat
prin normele interne emise de consuli) cu un drept scris (cel
anterior fiind un drept cutumiar, bazat pe obiceiuri).
Primul stat care a trecut de la dreptul cutumiar la legi
scrise, aplicabile pe întreg teritoriul, a fost Franţa. Unul din
primele documente ce prefigura marile monumente legislative
franceze, îl constituie edictele lui Carol al IX-lea din 1536 prin
care au fost create jurisdicţiile consulare, aplicabile numai
comercianţilor.
Au urmat apoi ordonanţele emise de Ludovic al XIV-lea
(Ordonanţa asupra comerţului terestru din 1673 prin care erau
consacrate anumite reguli aplicabile tuturor celor care fac
comerţ, indiferent de calitatea lor şi Ordonanţa privind comerţul
pe mare din 1681 cuprinzând reguli specifice acestui gen de
comerţ).
Un moment deosebit de important în formarea dreptului
comercial îl constituie adoptarea, în 1807, a Codului comercial
francez, reglementare prin care anumite acte şi operaţiuni au fost
scoase din dreptul civil, dându-li-se o reglementare nouă,
corespunzătoare cerinţelor schimbului şi circulaţiei mărfurilor.
Influenţa ideologiei revoluţiei franceze şi cuceririle
napoleoniene au condus la preluarea, cu adaptările de rigoare, a
Codului comercial francez şi în Italia, Belgia, Olanda, Spania,
Brazilia, Egipt, Turcia etc., care le-au transformat în legi
comerciale proprii.
In Italia, Codul comercial francez a fost receptat în 1808,
ulterior existând preocupări pentru elaborarea unui Cod
comercial propriu. Astfel, Codul comercial italian din 1882
(folosit ca model şi pentru Codul comercial român din 1887) a
fost elaborat prin valorificarea a tot ceea ce era nou în doctrina
franceză, belgiană şi germană.
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Germania a consacrat sistemul subiectiv, adică
reglementarea codului fiind aplicabilă numai persoanelor care au
calitatea de comerciant, nu tuturor celor care săvârşesc acte de
comerţ (Codul civil şi Codul comercial a fost adoptat în 1897 şi
a intrat în vigoare la 1900).
În Anglia şi Statele Unite ale Americii, dreptul şi-a păstrat
caracterul cutumiar (common law), regulile sale aplicându-se
deopotrivă comercianţilor şi necomercianţilor, existând totuşi
legi speciale privind societăţile comerciale, falimentul etc.
&5. Evoluţia dreptului afacerilor în România
Iniţial, ca şi în situaţia altor ţări, comerţul s-a desfăşurat în
baza unor norme cutumiare, fie de sorginte locală (obiceiul
pământului), fie de provenienţă străină, ca urmare a legăturilor
cu negustorii străini.
Este dovedit faptul că din cele mai vechi timpuri, respectiv
din sec. al VII-lea î.d.Hr. negustorii greci din Milet şi Heracleea
au întemeiat cetăţile Histria, Tomis şi Calatis dezvoltând un
comerţ înfloritor cu geto-dacii.
Primele reguli de drept comercial10 apar pentru prima oară
în Muntenia în anul 1814, în Codul lui Andronache Donici, fiind
preluate ,,după legile împărăteşti bizantine" şi făceau referiri la
,,daraverile comerciale” şi ,,iconomicosul faliment”.
Codul Caragea apărut în Moldova în 1817, scris în limba
greacă, conţinea reglementări în materie de vânzare
comercială,cambii, societăţi comerciale, faliment, ş.a..În 1840,
în Muntenia s-a pus în aplicare Codul comercial francez, iar în
Moldova a fost aplicat din anul 1864.
10

În cuprinsul unora din primele legiuiri scrise erau cuprinse dispoziţii de
drept civil (în 1646 în Muntenia - Pravila lui Vasile Lupu - şi în 1652 în
Moldova - Îndreptarea Legii a lui Matei Basarab).
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În anul 1887 a fost adoptat actualul Cod comercial român
având ca izvor de inspiraţie Codul comercial italian din 1882,
precum şi legislaţia germană şi belgiană. Codul comercial român
a manifestat constanţă în aplicare până în anul 1948, când s-a
trecut la economia planificată supercentralizată.
Până în anul 1989 Codul comercial român a rămas
aplicabil îndeosebi în raporturile juridice de comerţ exterior,
însă şi aici cu numeroase restricţii. Dispoziţiile art. 3 din fostul
Codul comercial, prin care erau precizate actele şi operaţiunile
considerate de lege „fapte de comerţ” cărora li se aplica dreptul
comercial, arătau faptul că reglementarea comercială română
avea la bază, ca principiu, sistemul obiectiv.
Prin art. 7 din Codul comercial se definea calitatea de
comerciant şi, implicit, sfera de aplicare a legii comerciale
asupra persoanelor care desfăşoară o activitate comercială.
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CAPITOLUL 2
IZVOARELE DREPTULUI AFACERILOR
&1. Consideraţii generale
Dreptul a apărut în cadrul societăţii cu scopul de a
reglementa relaţiile dintre oameni, constituindu-se într-un un
sistem de norme ce îmbracă o anumită formă de exprimare
purtând denumirea de izvor al dreptului.
Noţiunea de izvor de drept are două înţelesuri:
- în sens material, ea desemnează condiţiile materiale care
generează normele juridice;
- în sens formal, reprezintă forma pe care o îmbracă
normele juridice care reglementează „materia comercială”.
În sens formal, prin izvor al dreptului se înţelege, forma
de manifestare, de exprimare a normelor juridice care
reglementează „materia comercială”, modul în care acestea apar
în cadrul societăţii („haina juridică” pe care o îmbracă dreptul).
Vechiul Cod comercial făcea încă de la începutul său o
precizare importantă, prevăzând în art. 1, faptul că: „În comerţ
se aplică legea de faţă. Unde ea nu dispune se aplica Codicele
civil”, putându-se observa astfel, pe cale de interpretare, că
legiuitorul a stabilit, pe de o parte, izvoarele principale ale
dreptului comercial şi, pe de altă parte, ierarhizarea acestora.
Din analiza textului de lege mai sus menţionat s-ar putea
ajunge la concluzia că activitatea de comerţ este îndeajuns
reglementată de legile comerciale (Codul comercial şi legile
speciale) şi de dreptul civil (Codul civil şi legislaţia specială)
acolo unde normele codului comercial nu dispun.
Practica comercială a dovedit însă că cele două izvoare
întemeiate pe dreptul scris nu sunt suficiente, mai ales în cazul
30

