
Cuvânt-înainte 

Cuvântul de început este întotdeauna greu de găsit, mai ales după ce 
constaţi că problematica abordată a făcut obiectul cercetării pentru 
iluştri jurişti, profesori şi cercetători ai dreptului comercial, care au 
adus contribuţii extrem de valoroase la formarea şi dezvoltarea 
acestui domeniu care, alături de dreptul civil, alcătuieşte bazele 
marii ramuri a dreptului privat. 

Dimensiunea vastă a temei, precum şi varietatea instituţiilor anali-
zate, au constituit prilejul cercetării şi acumulării celor mai valoroase 
idei şi opinii exprimate în doctrina dreptului românesc şi în mod 
special în cea a dreptului comercial, la care se adaugă un studiu al 
jurisprudenţei cristalizate de-a lungul anilor, începând de la adop-
tarea Codului de comerţ de la 1887 şi până la momentul actual. 

Structura lucrării, precum şi metoda după care au fost analizate 
instituţiile ce fac obiectul studiului, s-a făcut după o logică firească, 
menită să răspundă în principal cerinţelor de ordin practic. (De altfel, 
şi construcţiile juridice au constituit întotdeauna răspunsul la nevoi 
reale, concrete, fiind totdeauna efecte la cerinţe, după cum însăşi 
evoluţia dreptului pleacă de la practică şi … se întoarce la ea!) 

Specificul obligaţiilor comerciale a fost evidenţiat după realizarea 
unui studiu comparativ între cele două categorii de obligaţii, res-
pectiv între obligaţiile civile şi cele comerciale. Analiza instituţiilor 
juridice în care se regăsesc cele două feluri de obligaţii a vizat numai 
acele aspecte care interesau problematica abordată. Celelalte aspecte, 
fie au fost prezentate succint, fie au fost scoase în totalitate din sfera 
investigaţiei. 

Prin maniera în care am tratat problemele teoretice şi practice ce  
s-au cristalizat în doctrină şi jurisprudenţă, în materia obligaţiilor 
comerciale, am ţinut să subliniez cele mai valoroase idei, opinii şi 
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soluţii care au stat la baza naşterii şi evoluţiei instituţiilor juridice 
analizate. Nu lipsesc din lucrare nici observaţiile critice referitoare la 
unele soluţii şi opinii exprimate în doctrină şi jurisprudenţă, susţinute 
prin argumente personale. 

Studiile şi cercetările efectuate mi-au permis să identific anumite 
norme juridice devenite anacronice în raport cu stadiul actual al evo-
luţiei societăţii, precum şi câteva lacune şi inadvertenţe de reglemen-
tare întâlnite în materia raporturilor juridice obligaţionale analizate, 
care apoi au fost urmate de formularea unor propuneri de lege 
ferenda. 

Cu privire la anumite particularităţi ale obligaţiilor comerciale analizate, 
concluziile formulate au avut ca reper şi modelul altor ţări europene, 
inclusiv legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa acestora. 

Şi, într-un final, trebuie să fiu de acord că orice demers ce îşi pro-
pune o asemenea temă, nu poate fi considerat niciodată ca fiind 
încheiat. 
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