
Cuvânt-înainte 

 

În cuprinsul acestei culegeri de practică judiciară am 

analizat aspectele esenţiale privind măsurile asigurătorii – obiect, 

condiţii de instituire şi procedură de judecată.  

Abordarea aparţine unui judecător care, de-a lungul 

timpului, s-a confruntat cu aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor 

legale incidente – art. 907 şi art. 908 din Codul comercial şi  
art. 591-601 din Codul de procedură civilă.  

În materie comercială, îşi găsesc aplicarea, cu întâietate, 

dispoziţiile art. 907-908 din Codul comercial, în completare 

urmând a se apela la dispoziţiile Codului de procedură civilă.  

Uneori, în practică, sunt aplicate dispoziţiile dreptului 

comun, în detrimentul celor speciale, astfel încât prin prezenta 

lucrare atragem atenţia, în primul rând, asupra dispoziţiilor 

legale incidente în materie comercială.  

În al doilea rând, atragem atenţia asupra aspectelor ce au 

generat o practică neunitară. Referitor la speţele ce relevă o 

practică neunitară, am ales să prezentăm fiecare soluţie însoţită 
de argumente, astfel încât această lucrare să răspundă cerinţelor 

de informare atât de necesare în primul rând practicienilor.  

Nu în ultimul rând, faţă de celeritatea care guvernează 
relaţiile comerciale, apreciem că se impune adoptarea unui Cod 

comercial care să răspundă noilor cerinţe, inclusiv sub aspect 

procesual. Recenta intervenţie a Curţii Constituţionale în interpre-
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tarea art. 907 din Codul comercial (Decizia nr. 501/2006) 

pledează în favoarea unei intervenţii legislative prin edictarea 

unor norme speciale, clare şi eficiente. Instituirea unei măsuri 

asigurătorii va afecta buna desfăşurare a activităţii comercian-

tului, astfel încât normele de procedură ar trebui să îi permită 
judecătorului să examineze aparenţa dreptului, în materie 

comercială.  
 

 

Ana Maria Istrate 
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