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INTRODUCERE
Pentru a se bucura de o economie de piaţă eficientă, fiecare stat are
obligaţia ca prin sistemul normativ aplicabil să reglementeze un cadru
juridic apt pentru a oferi iniţiativă agenţilor săi economici şi a garanta
proprietatea privată a acestora.
Societatea românească, în ultimele două decenii, s-a confruntat cu o
serie de schimbări pe plan economic şi financiar, ceea ce a condus la
apariţia unei multitudini de legi speciale noi, dar şi la modificarea celor
existente.
Reforma legislativă a implicat un proces de lungă durată, care a
culminat în anul 2011 cu modificarea Codului civil şi, odată cu acesta, cu
adoptarea, după model italian1, a unui sistem monist al dreptului privat.
Intenţia legiuitorului a reprezentat-o reunirea celorlalte ramuri de drept
privat (în special dreptul comercial, dar şi dreptul familiei) în reglementarea unui singur Cod civil.
În consecinţă, cum foarte frumos s-a exprimat un mare maestru al
dreptului, „după 146 de ani de glorioasă şi neîntreruptă aplicare, bătrânul
Cod civil de la 1864 se retrage definitiv în istorie, devenind, astfel, dintrun moment, un monument juridic”2.
Deşi abrogat încă de la data de 1 octombrie 2011, Codul civil de la
1864 totuşi va continua să supravieţuiască o perioadă, el urmând să
ultraactiveze mai ales în domeniul contractelor, prin efectele acordate în
baza art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil3. Or, orice lucru din viaţa noastră
este guvernat de contract (vânzare-cumpărare, concesiune, transfer de
1 În dreptul italian, adoptarea sistemului monist al dreptului privat s-a produs încă din
anul 1942, prin intrarea în vigoare a unui nou Cod civil prin care a fost reglementat şi modul
de desfăşurare a activităţii comerciale.
2 M. Duţu, Noul Cod civil: o etapă importantă în dezvoltarea dreptului român modern,
în „Noul Cod civil. Comentarii”, ed. a 3-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2011, p. 15.
3 Publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011, intrată în vigoare la 1 octombrie 2011. În
privinţa încheierii, interpretării, efectelor, executării şi încetării sale, contractul va fi supus
dispoziţiilor legale în vigoare la data la care a fost încheiat.
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tehnologie, finanţare a operaţiunilor comerciale, intermediere). Prin
contract se înfăptuiesc cele două componente ale vieţii economice:
producţia şi circulaţia mărfurilor şi a serviciilor cu ajutorul banilor. În
ziua de astăzi, succesul unei afaceri este dat de rapiditatea încheierii
contractului. Dar, tot astăzi, există o diversitate de clienţi cu care am
putea colabora, dar pentru care nu suntem siguri că sunt de încredere, că
vor plăti preţul cerut sau că au dificultăţi financiare de care nu ştim şi, ce
este cel mai rău, nu beneficiem nici de timpul, nici de dispoziţia ori
cunoştinţele necesare pentru a ne ocupa.
Ţinând cont de coordonatele actuale ale societăţii din România şi de
principalele probleme cu care se confruntă aceasta, pentru a rezista
economic, în primul rând, au trebuit să se facă o serie de modificări
pentru a se adapta noilor curente pornite din ţările Uniunii Europene, şi
nu numai. Eliminarea „graniţelor economice” a permis efectuarea de
schimburi de mărfuri şi servicii care nu de multe ori au fost dificil de
susţinut din cauza distanţelor, limbii folosite, legislaţiilor diferite, fusului
orar etc. Astfel, a apărut şi la noi acea categorie nouă de profesionişti –
intermediarii –, care îşi oferă serviciile lor specializate – de intermediere
– unor participanţi la activităţi comerciale care din anumite motive nu
doresc sau nu pot să încheie ei înşişi actele juridice. Relaţiile comerciale
sunt din ce în ce mai diverse, se desfăşoară într-un ritm alert, ceea ce a
dus la diversificarea tipurilor de intermediere. Ele au fost reglementate
legislativ mai mult sau mai puţin, dar este clar că au lăsat loc de
interpretări în instanţele de judecată.
Intermedierea se bucură de o importanţă covârşitoare la momentul
actual, atât în România, cât şi pe plan internaţional, ca urmare a
dezvoltării tot mai rapide a mediului de afaceri în domenii cât mai vaste.
Or, noul act normativ în vigoare nu face sub nicio formă abstracţie de
rolul din ce în ce mai însemnat al contractelor de intermediere asupra
dezvoltării vieţii economice prin fluxul de activităţi comerciale
desfăşurate cu ajutorul mijlocitorilor.
Operaţiunile întreprinse de intermediari în activitatea comercială
creează o varietate de beneficii celor care apelează la aceştia: de la
cunoştinţe specifice în diverse arii de specialitate (spre exemplu, intermedierea realizată în domeniul transportului) la economisirea timpului
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clientului în găsirea unor parteneri de afaceri sau încheierea unor contracte, oferindu-le în schimb posibilitatea de concentrare efectiv asupra
îmbunătăţirii calităţii produselor lor sau a serviciilor prestate. Pe plan
financiar, clienţii intermediarilor, deşi ţinuţi la plata remuneraţiei
împuterniciţilor lor, îşi vor reduce simţitor cheltuielile prin evitarea
costurilor de publicitate la care altfel ar fi nevoiţi să apeleze pentru
atragerea clientelei. Nu în ultimul rând, intermediarii, prin profesionalismul cu care îşi îndeplinesc activitatea, conferă un grad ridicat de
încredere prin creşterea şanselor de succes al încheierii de contracte
subsecvente cu terţii fie în numele şi pe seama clientului lor, fie în nume
propriu, doar efectele producându-se în patrimoniul clientului, dar şi
asupra solvabilităţii terţelor persoane.
Aşadar, activitatea de intermediere presupune o îmbunătăţire clară a
calităţii mediului de afaceri nu numai prin cunoştinţe de specialitate, ci şi
prin ajutorul acordat în activitatea agenţilor economici la acţionarea cu
celeritatea caracteristică raporturilor comerciale.
Însă domeniile de aplicare a intermedierii sunt mult mai vaste, ele
neputând fi reduse doar la operaţiunile comerciale. Tocmai din acest
motiv am considerat necesară realizarea unui studiu elaborat al acestei
instituţii de drept privat, pe fondul unei modificări legislative care în
primul rând în materie contractuală nu mai face deosebirea clară între
contractele comerciale şi cele civile. În plus, legiuitorul a dorit înlocuirea
faptelor de comerţ şi a comercianţilor din vechea reglementare comercială cu noţiunea de profesionist, lărgind astfel cadrul entităţilor
beneficiare ale dispoziţiilor speciale din noul Cod civil.
Actuala legislaţie realizează o deosebire clară între contractele de
intermediere prin divizarea acestora în contracte cu reprezentare şi
contracte fără drept de reprezentare. Astfel, din prima categorie fac parte
contractul de mandat cu reprezentare şi ocazional – dacă prin împuternicire s-a oferit expres şi dreptul de a încheia contractele negociate sau
cele cu terţul cu care clientul a fost pus în legătură –, inclusiv contractele
de agenţie şi de intermediere propriu-zisă. În privinţa contractului de
intermediere prevăzut de Codul civil, pentru a nu îl confunda cu instituţia
generală a intermedierii, am decis ca, în anumite cazuri, când riscul de
confuzie este destul de mare, să ne referim la el ca la un contract de
intermediere „propriu-zisă” sau „ocazională”.
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A doua categorie de contracte de intermediere este reprezentată de
contractele de mandat fără reprezentare, şi anume cele de comision,
consignaţie şi expediţie.
Prin includerea tuturor acestor convenţii în noua reglementare a
Codului civil, Cartea a V-a, Titlul IX, Capitolele IX-XI, legiuitorul nu a
dorit doar să realizeze un cadru legal uniform al contractelor anterior
existente în Codul civil de la 1864 şi Codul comercial. El a realizat o
adevărată întregire a instituţiei intermedierii prin reglementarea pentru
prima dată în dreptul român sub această formă a tuturor contractelor în
materie sub protecţia aceluiaşi act normativ. Această noutate desăvârşită
în dreptul nostru a fost posibilă şi prin abrogarea vechilor legi speciale şi
desuete prin raportare la noile realităţi juridice existente în materia
contractului de consignaţie (Legea nr. 178/1934 pentru reglementarea
contractului de consignaţie) sau a contractului de agenţie (Legea
nr. 509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi).
Pentru întregirea instituţiei şi aplicabilitatea cât mai eficientă a sa,
Codul civil ne-a oferit legiferarea expresă a contractului de expediţie
(anterior contract nenumit aplicabil în baza art. 413 C.com. referitor la
contractul de transport, completat cu dispoziţiile Codului comercial în
privinţa comisionului), dar şi a contractului de intermediere ocazională.
Având în vedere originea instituţiei intermedierii în dreptul anglo-saxon, nu trebuie să ne limităm doar la o privire asupra sistemelor de
drept continental care au o influenţă majoră asupra dreptului nostru. Mult
mai interesantă este prezentarea unei perspective noi, a unei evoluţii a
ceea ce noi numim astăzi „intermedierea” ca instituţie de drept privat,
prin prezentarea unor studii de caz ale căror soluţii, în timp, s-au
transformat în prevederi legale la nivelul dreptului european1.
Prin urmare, reprezentarea este un instrument extrem de întâlnit în
relaţiile juridice, aria sa de aplicare fiind mult mai largă decât simpla
încheiere a unui contract de mandat între comercianţi, astfel încât ea
implică o serie de aspecte ale vieţii economice, sociale şi familiale,
necesar a fi cunoscute tuturor participanţilor la viaţa socială a unui stat.
1 Spre exemplu, Directiva 86/653/CEE a Consiliului Comunităţilor Europene privind
coordonarea legislaţiei statelor membre referitoare la agenţii comerciali independenţi.

