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un drept de sine st t tor
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in globo
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drept de sine st t tor, autonom.

interdisciplinare/multidisciplinare celei 
de-a doua anse cultura salv rii”

interferen a cu alte ramuri de drept public i privat.
dimensiunea economic dimensiunea social

nivel interna ional i european
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st rii de 
alert

Care ar fi direc iile prioritare spre o nou  reform  legislativ  în România i care 
este adev rata „valoare” acordat  celei de-a doua anse, raportat la cele mai bune 
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Institu ia juridic  a falimentului, Evolu ie i actualitate,

Deschiderea procedurii insolven ei
Introducere. Istoric i drept comparat R. Bufan Tratat practic de 

insolven , 
Tratat de drept comercial român
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: 
Codul Calimach

Condica pentru comerciu

”

Programul 
legislativ i în strategia de reform  a sistemului judiciar

acquis-ul
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s-au avut în vedere cele mai bune 
practici în materie în statele membre ale Uniunii Europene i în alte state cu tradi ie în 
domeniu, precum Statele Unite ale Americii

 

Drept comercial
Tratat de drept comercial român , 



18

Principii di diritto comerciale, Parte generale apud 
Unificarea dreptului obliga iilor civile i comerciale

ibidem.
ratione materie ratione personae

„(1) Prevederile prev zute de prezenta lege se aplic  profesioni tilor, astfel cum sunt defini i la art. 3 
alin. (2) din Codul civil, cu excep ia celor care exercit  profesii liberale, precum i a celor cu privire la care 
se prev d dispozi ii speciale în ceea ce prive te regimul insolven ei lor. 

(2) Procedura prev zut  de prezenta lege se aplic  i regiilor autonome. 
(3) Procedura prev zut  de prezenta lege nu este aplicabil  unit ilor i institu iilor de înv mânt 

preuniversitar, universitar i entit ilor prev zute la art. 7 din Ordonan a Guvernului nr. 57/2002 privind 
cercetarea tiin ific  i dezvoltarea tehnologic , aprobat  cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 
324/2003, cu modific rile i complet rile ulterioare”.

Insolven a – institu ie de drept sub egida dreptului civil în lumina 
teoriei moniste sau parte component  a corolarului legisla iei comerciale în lumina teoriei „supravie uirii” 
dreptului comercial? Între tradi ie i modernitate, 
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Dreptul comercial – între dualism i monism

Noul Cod civil. Comentarii

Unificarea dreptului obliga iilor civile i comerciale op. cit.
Reflec ii asupra uniformiz rii dreptului privat român, precum i aptitudinile 

sistemului judiciar în aplicarea noului Cod civil


