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efecte de comer�, înscrisuri în 
temeiul c�rora persoana care le 
posed� în mod legitim este îndrep-
t��it� s� primeasc� o sum� de bani, 
exprimând în moned� valoarea pe 
care înscrisurile o încorporeaz�.  
E. de c. sunt: cecul, biletul la ordin 
�i cambia. V. titlu comercial de 

valoare. 

efectele diviz�rii/fuziunii societ�-
�ilor comerciale, ansamblu de 
reguli privind consecin�ele pe care 
le produce opera�iunea de divi-
zare/fuziune asupra societ��ilor 
participante �i momentul de la care 
se produc aceste consecin�e. 
Fuziunea sau divizarea are urm�-
toarele consecin�e (art. 250 LSC): 
i) transferul, atât în raporturile 
dintre societatea absorbit� sau 
divizat� �i societatea absor-
bant�/societ��ile beneficiare, cât �i 
în raporturile cu ter�ii, c�tre socie-
tatea absorbant� sau fiecare dintre 
societ��ile beneficiare al tuturor 
activelor �i pasivelor societ��ii 
absorbite/divizate; acest transfer va 
fi efectuat în conformitate cu 
regulile de repartizare stabilite în 
proiectul de fuziune/divizare; ii) 
ac�ionarii sau asocia�ii societ��ii 
absorbite sau divizate devin ac�io-
nari, respectiv asocia�i ai societ��ii 
absorbante, respectiv ai societ��ilor 
beneficiare, în conformitate cu 
regulile de repartizare stabilite în 
proiectul de fuziune/divizare; iii) 

societatea absorbit� sau divizat� 
înceteaz� s� existe. 
Nicio ac�iune sau parte social� la 
societatea absorbant� nu poate fi 
schimbat� pentru ac�iuni/p�r�i 
sociale emise de societatea absor-
bit� �i care sunt de�inute: i) de 
c�tre societatea absorbant�, direct 
sau prin intermediul unei persoane 
ac�ionând în nume propriu, dar în 
contul societ��ii; sau ii) de c�tre 
societatea absorbit�, direct sau prin 
intermediul unei persoane ac�io-
nând în nume propriu, dar în 
contul societ��ii. 
Nicio ac�iune sau parte social� la 
una dintre societ��ile beneficiare 
nu poate fi schimbat� pentru 
ac�iuni la societatea divizat�, de�i-
nute: i) de c�tre societatea bene-
ficiar� în cauz�, direct sau prin 
intermediul unei persoane ac�io-
nând în nume propriu, dar pe 
seama societ��ii; sau ii) de c�tre 
societatea divizat�, direct sau prin 
intermediul unei persoane ac�io-
nând în nume propriu, dar pe 
seama societ��ii. 
Fuziunea/divizarea produce efecte: 
i) în cazul constituirii uneia sau 
mai multor societ��i noi, de la data 
înmatricul�rii în registrul comer-
�ului a noii societ��i sau a ultimei 
dintre ele; ii) în alte cazuri, de la 
data înregistr�rii hot�rârii ultimei 
adun�ri generale care a aprobat 
opera�iunea, cu excep�ia cazului în 
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care, prin acordul p�r�ilor, se 
stipuleaz� c� opera�iunea va avea 
efect la o alt� dat�, care nu poate fi 
îns� ulterioar� încheierii exerci-
�iului financiar curent al societ��ii 
absorbante sau societ��ilor bene-
ficiare, nici anterioar� încheierii 
ultimului exerci�iu financiar înche-
iat al societ��ii sau societ��ilor ce 
î�i transfer� patrimoniul (art. 249 
LSC). V. divizare, fuziune. 

efectele nulit��ii societ��ii comer-

ciale v. nulitatea societ��ii comer-

ciale. 

efectuarea de opera�iuni finan-

ciare în mod fraudulos, s�vâr-
�irea oric�reia dintre urm�toarele 
opera�iuni: i) transferuri de fon-
duri, altele decât cele ordonate �i 
executate de c�tre institu�ii finan-
ciare sau ii) retrageri de numerar, 
precum �i iii) înc�rcarea �i desc�r-
carea unui instrument de moned� 
electronic�, prin utilizarea unui 
instrument de plat� electronic�, 
inclusiv a datelor de identificare 
care permit utilizarea acestuia, f�r� 
consim��mântul titularului instru-
mentului respectiv; iv) efectuarea 
uneia dintre opera�iunile men�io-
nate, prin utilizarea neautorizat� a 
oric�ror date de identificare sau 
prin utilizarea de date de identi-
ficare fictive; v) transmiterea 
neautorizat� c�tre alt� persoan� a 
oric�ror date de identificare, în 
vederea efectu�rii uneia dintre ope-
ra�iunile precizate. E. de o.f. în 
m.f. reprezint� infrac�iunea 

prev�zut� de art. 27 din Legea  

nr. 365/2002, sanc�ionat� cu închi-
soare de la 1 la 12 ani.  

emblema, semnul distinctiv sau 
denumirea care deosebe�te un 
comerciant de un altul de acela�i 
gen. Orice e. trebuie s� se deose-
beasc� de e. înscrise în acela�i 
registru al comer�ului, pentru 
acela�i fel de comer�, precum �i de 
emblemele altor comercian�i de pe 
pia�a unde comerciantul î�i desf�-
�oar� activitatea. Verificarea dis-
ponibilit��ii e. se face de c�tre 
oficiul registrului comer�ului 
înainte de întocmirea actelor 
constitutive sau, dup� caz, de 
modificare a e. E. vor putea fi 
folosite pe panouri de reclam� 
oriunde ar fi a�ezate, pe facturi, 
scrisori, note de comand�, tarife, 
prospecte, afi�e, publica�ii �i în 
orice alt mod, numai dac� vor fi 
înso�ite în mod vizibil de firma 
comerciantului. Dac� e. cuprinde o 
denumire, firma va fi scris� cu 
litere având m�rimea de cel pu�in 
jum�tate din cea a literelor cu care 
este scris� e. Firmele �i e. vor fi 
scrise în primul rând în limba 
român�. Dreptul de folosin�� 
exclusiv� asupra firmei �i e. se 
dobânde�te prin înscrierea acestora 
în registrul comer�ului. Firmele �i 
e. radiate din registrul comer�ului 
sunt indisponibile pentru o 
perioad� de 2 ani de la data 
radierii, cu excep�ia cazurilor în 
care este permis� p�strarea firmei 
precedente (art. 30, 38 �i 43 din 
Legea nr. 26/1990). Legea nu 
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impune obligativitatea men�ion�rii 
e. în actul constitutiv al societ��ii 
comerciale. Spre deosebire de 
denumire, e. nu este un element de 
identificare obligatoriu al societ��ii 
comerciale, decizia alegerii unei 
embleme apar�inând în exclusi-
vitate asocia�ilor. V. firm� (denu-

mire); p�strarea denumirii 

(firmei) precedente. 

emitent de instrumente finan-

ciare, entitatea cu sau f�r� perso-
nalitate juridic� ce a emis, emite 
sau inten�ioneaz� s� emit� instru-
mente financiare (art. 2 din Legea 
nr. 297/2004). V. instrument 

financiar. 

emitentul biletului la ordin (sub-

scriitor), persoana fizic� sau 
juridic� (subscriitor) care se oblig� 
s� pl�teasc� o sum� de bani la 
scaden�a biletului la ordin unei alte 
persoane (beneficiar), sau la ordi-
nul acesteia din urm�. Referitor la 
emitent, orice bilet la ordin trebuie 
s� cuprind�: i) numele emitentului, 
respectiv numele �i prenumele, în 
clar, ale persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice ori a 
entit��ii care se oblig�. În cazul în 
care numele emitentului dep��e�te 
spa�iul alocat pe titlu, se vor 
înscrie pe biletul la ordin primele 
caractere din numele �i prenumele, 
respectiv din denumirea emiten-
tului, în limita spa�iului special 
alocat, f�r� ca prin aceasta s� se 
atrag� nulitatea biletului la ordin; 
ii) codul emitentului, respectiv un 
num�r unic de identificare preluat 

din documentele de identificare 
sau de înregistrare ale emitentului; 
iii) semn�tura emitentului, respec-
tiv semn�tura olograf� a persoanei 
fizice având calitatea de emitent 
sau, dup� caz, a reprezentantului 
legal ori a împuternicitului emiten-
tului, persoan� fizic�, persoan� 
juridic� sau entitate care utilizeaz� 
astfel de instrumente (art. 104 din 
Legea nr. 58/1934). Emitentul unui 
bilet la ordin este obligat în acela�i 
mod ca acceptantul unei cambii 
(art. 107 din Legea nr. 58/1934). 
V. bilet la ordin; beneficiarul 

biletului la ordin; acceptarea 

cambiei. 

emitent de moned� electronic�, 
entitate abilitat� s� emit� moned� 
electronic�, func�ionând sub forma 
unei institu�ii emitente de moned� 
electronic�, persoan� juridic� 
român�, ca institu�ie de credit spe-
cializat� în emiterea de moned� 
electronic�, constituit� sub forma 
juridic� a societ��ii pe ac�iuni. 
Obiectul de activitate al institu-
�iilor e. de m.e. trebuie s� fie 
limitat la desf��urarea activit��ii de 
emitere de moned� electronic� �i la 
prestarea urm�toarelor servicii:  
i) servicii financiare �i nefinanciare 
strâns legate de activitatea de emi-
tere de moned� electronic�, cum ar 
fi: administrarea de moned� elec-
tronic� prin îndeplinirea unor 
func�ii opera�ionale �i a altor 
func�ii conexe legate de emiterea 
de moned� electronic�, emiterea �i 
administrarea altor mijloace de 
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plat�, f�r� ca prin aceasta s� se 
acorde credit sub orice form�;  
ii) servicii de stocare a informa-
�iilor pe un suport electronic în 
numele unor institu�ii publice sau 
al altor entit��i. 
Institu�iile e. de m.e. trebuie s� 
dispun� de un capital ini�ial cel 
pu�in la nivelul prev�zut de B.N.R. 
prin reglement�ri, care nu poate fi 
mai mic decât echivalentul în lei a 
un milion euro. De asemenea, 
institu�iile e. de m.e. trebuie s� 
dispun� de un nivel al fondurilor 
proprii egal cu sau mai mare de 
2% din cea mai mare sum� sau din 
media sumelor ultimelor �ase luni 
a obliga�iilor lor financiare legate 
de emiterea de moned� electronic�; 
fondurile proprii nu pot sc�dea sub 
nivelul minim al capitalului ini�ial 
(art. 321-323 �i 327 din O.U.G. nr. 
99/2006). V. moned� electronic�. 

emitent de valori mobiliare, enti-
tatea care a emis, emite sau inten-
�ioneaz� s� emit� valori mobiliare. 
V. valori mobiliare; admiterea la 

tranzac�ionare. 

emiterea unui cec f�r� acoperire 

v. cec. 

engineering, contract prin care o 
parte (prestatorul sau furnizorul de 
e.) se oblig� în favoarea unei alte 
p�r�i (beneficiar sau client) s� 
coordoneze �i s� execute un 
proiect sau s� pun� în func�iune o 
lucrare, în schimbul unui pre�. E. 
este o activitate complex�, care 
dep��e�te simpla consultan�� ingi-
nereasc�, cuprinzând opera�iunile 

cele mai diverse, precum presta�ii 
de servicii de ordin intelectual, 
furniz�ri de materiale necesare 
execut�rii unor lucr�ri, executarea 
lucr�rilor, recep�ia acestora, inclu-
siv asisten�a tehnic�.  

euribor, indice utilizat în stabilirea 
dobânzilor la creditele bancare, 
reprezentând rata dobânzii la 
creditele în euro, practicat� între 
principalele b�nci europene (Euro 
Interbank Offered Rate). Creditele 
în euro se raporteaz� la acest 
indice, care se stabile�te pentru 
perioade diferite de timp, cum ar 
fi: ON: over night; 1W: la o s�pt�-
mân�; 1 M:la o lun�; 3 M: la  
3 luni, 6M: la 6 luni; 9 M: la 9 luni; 
12 M: la 12 luni, fiecare banc� 
stabilindu-�i periodicitatea cu care 
se raporteaz� la acest indice, cele 
mai folosite perioade fiind de 3M 
(3 luni) �i 6M (6 luni). 

excluderea asocia�ilor, sanc�iunea 
care intervine în cazul asocia�ilor 
din SNC, SRL, SCS �i asocia�ilor 
comandita�i din SCA, constând în 
eliminarea acestora din societate, 
în situa�ia s�vâr�irii unor fapte 
anume prev�zute de lege sau de 
actul constitutiv. Legea prevede 
drept cazuri de excludere situa�iile 
în care: asociatul a fost pus în 
întârziere �i nu aduce aportul la 
care s-a obligat; asociatul cu r�s-
pundere nelimitat� care intr� în 
stare de faliment sau care a devenit 
legalmente incapabil; asociatul cu 
r�spundere nelimitat� care se 
amestec� f�r� drept în adminis-
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tra�ie; asociatul cu r�spundere neli-
mitat� care, f�r� consim��mântul 
scris al celorlal�i asocia�i, între-
buin�eaz� capitalul, bunurile sau 
creditul societ��ii în folosul s�u sau 
în acela al unei alte persoane; 
asociatul cu r�spundere nelimitat� 
care, f�r� consim��mântul celorlal�i 
asocia�i, ia parte, tot ca asociat cu 
r�spundere nelimitat�, în alte 
societ��i concurente sau având 
acela�i obiect de activitate, sau 
face opera�iuni în contul lor sau al 
altora, în acela�i fel de comer� sau 
într-unul asem�n�tor; asociatul 
administrator care comite fraud� în 
dauna societ��ii sau se serve�te de 
semn�tura social� sau de capitalul 
social în folosul lui sau al altora 
(art. 222 LSC); admiterea opozi�iei 
la hot�rârea de prelungire a duratei 
societ��ii, opozi�ie formulat� de 
c�tre un creditor personal al unui 
asociat (art. 206 LSC).  
Procedura de excludere. E.a. nu 
poate fi decis� prin hot�rârea 
adun�rii generale, ci competen�a 
exclusiv� în acest sens revine 
instan�ei de judecat�. Competen�a 
de solu�ionare a cererii apar�ine tri-
bunalului în a c�rei raz� teritorial� 
se afl� sediul principal al societ��ii. 
Calitate procesual� activ� în 
formularea cererii de excludere are 
societatea sau orice asociat. Dac� 
cererea de excludere este formulat� 
de c�tre un asociat, se vor cita, în 
calitate de pârâ�i, societatea �i 
asociatul pârât. Hot�rârea prin 
care se dispune excluderea poate fi 
atacat� cu apel, în termen de 15 

zile de la comunicare. Prin hot�-
rârea prin care se dispune exclu-
derea asociatului, instan�a este 
obligat�, chiar �i în lipsa unei 
cereri expres formulate în acest 
sens, s� dispun� �i cu privire la 
structura particip�rii la capitalul 
social a celorlal�i asocia�i. Dup� 
r�mânerea irevocabil�, hot�rârea 
de excludere se va depune, în ter-
men de 15 zile, la oficiul regis-
trului comer�ului pentru a fi 
înscris�, iar dispozitivul hot�rârii 
se va publica la cererea societ��ii 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a (art. 223 LSC). 
Drepturile �i obliga�iile asocia-

tului exclus. Asociatul exclus 
r�spunde de pierderi �i are dreptul 
la beneficii pân� în ziua excluderii 
sale, îns� nu va putea cere lichi-
darea lor pân� ce acestea nu sunt 
repartizate conform prevederilor 
actului constitutiv. Asociatul 
exclus nu are dreptul la o parte 
propor�ional� din patrimoniul 
social, ci numai la o sum� de bani 
care s� reprezinte valoarea aces-
teia. Asociatul exclus r�mâne 
obligat fa�� de ter�i pentru 
opera�iunile f�cute de societate, 
pân� în ziua r�mânerii definitive a 
hot�rârii de excludere. Dac�, în 
momentul excluderii, sunt opera-
�iuni în curs de executare, asociatul 
este obligat s� suporte consecin�ele 
�i nu-�i va putea retrage partea ce i 
se cuvine decât dup� terminarea 
acelor opera�iuni (art. 224-225 
LSC). V. asociat, aport, fraud� în 

dauna societ��ii comerciale, 
retragere, SRL, SNC, SCS, SCA. 


