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CUVÂNT INTRODUCTIV 
LA EDIŢIA A III-A 

(2012) 

 
Lucrarea Tratat de drept comercial român, ediţia a III-a, reprezintă punctul de vedere 

al autorului privind statutul juridic al dreptului comercial, în condiţiile noului Cod civil. 
Noutatea esenţială adusă de Codul civil din 2009 o constituie reformarea sistemului de 

reglementare a raporturilor de drept privat; sistemul dualist, bazat pe Codul civil şi pe Codul 
comercial, a fost înlocuit cu sistemul unitar, întemeiat pe Codul civil. 

În concepţia autorilor proiectului Codului civil, reputaţi specialişti în domeniul dreptului 
civil, reglementarea unitară a raporturilor de drept privat are ca semnificaţie „civilizarea” 
raporturilor juridice comerciale şi, implicit, dispariţia dreptului comercial. 

Pentru a elimina orice dubii asupra acestei concepţii, reglementarea Codului civil evită 
folosirea oricărei noţiuni care ar aminti de raporturile juridice comerciale (fapte de comerţ, 
comerciant etc.), iar legea de punere în aplicare a Codului civil vânează şi suprimă orice 
dispoziţie din actele normative în vigoare, care se referă la raporturile comerciale. 

În opinia noastră, reglementarea unitară a raporturilor de drept privat, realizată de 
Codul civil, nu înseamnă dispariţia dreptului comercial, ci numai o schimbare a fundamen-
telor dreptului comercial. 

În trecut, în sistemul dualist, delimitarea raporturilor comerciale de raporturile civile se 
realiza pe baza conceptului de fapte de comerţ şi a celui de comerciant (art. 3 şi 7 C. com.). 

În prezent, în sistemul unitar, delimitarea raporturilor comerciale de cele civile are la 
bază conceptul de întreprindere şi cel de profesionist (art. 3 C. civ.). 

Opinia privind existenţa în continuare a dreptului comercial, pe care o susţinem, se 
întemeiază pe interpretarea dispoziţiilor Codului civil şi ale legii de punere în aplicare a 
Codului civil, precum şi pe faptele petrecute în istoria dreptului comercial, de la noi şi din 
alte ţări europene. 

Art. 3 C. civ. prevede că dispoziţiile Codului civil se aplică şi raporturilor dintre profe-
sionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice alte subiecte de drept civil. 

Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere, iar prin exploa-
tarea unei întreprinderi se înţelege exercitarea sistematică, de către una sau mai multe 
persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăi-
narea de bunuri sau prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ. 

Cum se poate observa, în concepţia Codului civil, desfăşurarea unei activităţi organi-
zate şi sistematizate califică această activitate ca având caracter profesional, iar persoana 
care o realizează are calitatea de profesionist. Deci, exploatarea unei întreprinderi consti-
tuie forma juridică de desfăşurare a oricărei activităţi cu caracter profesional. 

Definiţia dată de Codul civil exploatării unei întreprinderi şi, implicit, întreprinderii are un 
caracter general; ea priveşte orice activitate indiferent de natura acestei activităţi şi scopul 
acesteia. 

Considerăm că, în caracterizarea unei întreprinderi, trebuie avut în vedere obiectul de 
activitate şi scopul acestei activităţi. 
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Desfăşurarea unei activităţi economice în scopul obţinerii unui profit defineşte carac-
teristicile activităţii comerciale. Aceasta înseamnă că o întreprindere al cărei obiect este 
activitatea economică, desfăşurată în scopul obţinerii unui profit este o întreprindere eco-
nomică (comercială) şi, dimpotrivă, întreprinderea al cărei obiect este neeconomic şi nu 
urmăreşte obţinerea profitului este o întreprindere civilă. 

Art. 3 alin. (2) C. civ. prevede că persoana care exploatează o întreprindere are cali-
tatea de profesionist. 

Având în vedere că întreprinderea poate fi o întreprindere economică (comercială) sau 
o întreprindere civilă, profesionistul care exploatează o întreprindere economică (comer-
cială) are calitatea de comerciant. În acest sens, art. 8 din legea de punere în aplicare a 
Codului civil prevede că noţiunea de profesionist prevăzută la art. 3 C. civ. include 
categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte persoane 
autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum aceste noţiuni 
sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. 

Exploatarea unei întreprinderi economice (comerciale) de către profesionistul comer-
ciant implică săvârşirea unor acte juridice, fapte juridice şi operaţiuni economice. 

Întrucât privesc o întreprindere economică (comercială), aceste acte juridice, fapte juri-
dice şi operaţiuni economice pot fi calificate drept acte juridice comerciale. Regimul juridic 
al acestor acte este cel prevăzut de Codul civil şi legile speciale. 

Raporturile juridice generate de actele juridice comerciale sunt raporturi juridice comer-
ciale [art. 2557 alin. (2) C. civ.]. Pe cale de consecinţă, litigiile izvorâte din actele juridice 
comerciale sunt litigii comerciale. 

În lucrarea de faţă, instituţiile clasice ale dreptului comercial sunt analizate, având în 
vedere noile fundamente ale dreptului comercial, consacrate de Codul civil: instituţia între-
prinderii, ca forma juridică de desfăşurare a activităţii cu caracter profesional; instituţia 
comercianţilor, ca profesionişti ai întreprinderii economice (comerciale); instituţia societăţilor 
comerciale; instituţia contractelor privind activitatea comercială; instituţia titlurilor de credit şi 
instituţia procedurii insolvenţei. 

Publicând această lucrare, am dorit să ofer celor interesaţi premisele unei dezbateri 
ştiinţifice privind destinul dreptului comercial, în condiţiile noului Cod civil. 

 
Autorul 

 
Bucureşti, 30 aprilie 2012 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
LA EDIŢIA A V-A 

(2016) 

 
Aşa cum se cunoaşte, la un an de la adoptarea noului Cod civil, în 2010, am exprimat 

opinia că sistemul monist, constând în reglementarea unitară a regimului juridic al 
obligaţiilor, consacrat de Codul civil, impune o reconsiderare a bazelor fundamentale ale 
dreptului comercial. 

În trecut, în condiţiile sistemului dualist, bazat pe Codul comercial şi Codul civil, 
delimitarea raporturilor comerciale de cele civile se realiza în temeiul conceptului de fapte 
de comerţ şi a celui de comerciant (art. 3 şi 7 C. com.). 

În prezent, în condiţiile sistemului monist, consacrat de Codul civil, delimitarea 
raporturilor comerciale de raporturile civile se realizează pe baza conceptului de 
întreprindere şi a celui de profesionist (art. 3 C. civ.). 

Deci, sub imperiul sistemului monist, adoptat de Codul civil, există, în continuare, 
raporturi juridice comerciale şi, pe cale de consecinţă, dreptul comercial, dar bazat pe noile 
fundamente reglementate de Codul civil. 

Adoptarea de către noul Cod civil a sistemului monist de reglementare a raporturilor 
juridice de drept privat a determinat o schimbare, sub aspect normativ, în privinţa izvoarelor 
dreptului comercial şi, implicit, a statutului dreptului comercial. 

În trecut, raporturile comerciale erau reglementate de Codul comercial, iar în subsidiar 
de Codul civil (art. 1 C. com.). 

În prezent, raporturile comerciale, îndeosebi cele obligaţionale, sunt guvernate de 
Codul civil (art. 2 C. civ.), precum şi de legile speciale. 

Această schimbare privind izvoarele dreptului comercial, consecinţă a sistemului 
monist, a determinat, la rândul său, o modificare a statutului dreptului comercial, în cadrul 
sistemului dreptului român. 

Dacă, în trecut, potrivit criteriilor tradiţionale de împărţire a normelor juridice în ramuri 
de drept, dreptul comercial reprezenta o ramură de drept, distinctă de ramura dreptului civil, 
în prezent, dreptul comercial constituie, potrivit aceloraşi criterii, o subramură a dreptului 
civil. 

Esenţial în problema existenţei, în continuare, a dreptului comercial este că materia 
dreptului comercial răspunde nevoii de cunoaştere a reglementării legale privind raporturile 
juridice care se stabilesc în domeniul activităţii economice (comerciale). 

În condiţiile unei adevărate „explozii legislative”, pe plan intern şi comunitar, amploarea 
şi importanţa normelor juridice care reglementează organizarea şi desfăşurarea activităţii 
economice (comerciale), cuprinse, mai ales, în legile speciale, impun ca această 
reglementare legală să fie cercetată în cadrul unei discipline juridice distincte, dreptul 
comercial. 

Această ediţie a Tratatului de drept comercial român reprezintă o variantă „la zi” şi 
actualizată, a ediţiei a IV-a, publicată în 2014. 

Au fost avute în vedere modificările aduse actelor normative în vigoare privind protecţia 
consumatorilor, înregistrările în registrul comerţului, concurenţei etc. 
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Analizele problemelor abordate au fost completate cu noi informaţii bibliografice, de 
doctrină şi jurisprudenţă. 

Am credinţa că şi această lucrare va fi folositoare celor interesaţi de cunoaşterea 
reglementărilor legale privind activitatea comercială: studenţi, masteranzi, cercetători 
ştiinţifici şi practicieni ai dreptului. 

 
Autorul 

Bucureşti, 
30 martie 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La elaborarea prezentei lucrări s-au avut în vedere legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa 

publicate până la data de 15 aprilie 2016. 
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CAPITOLUL I 
NOŢIUNI INTRODUCTIVE 

PRIVIND DREPTUL COMERCIAL 

Secţiunea I 
Noţiunea, obiectul şi definiţia dreptului comercial 

1. Noţiunea dreptului comercial. Denumirea drept comercial sugerează ideea că 
dreptul comercial constituie un ansamblu de norme juridice care reglementează 
comerţul. Această idee este în mare măsură corectă. Dar, pentru a fi pe deplin înţe-
leasă noţiunea dreptului comercial este necesar să precizăm noţiunea de comerţ. 

Noţiunea de comerţ este folosită în mai multe sensuri: etimologic, economic şi 
juridic1. 

În sens etimologic, expresia de comerţ provine din cuvântul latinesc commercium, 
care la rându-i reprezintă o juxtapunere a cuvintelor cum şi merx, ceea ce înseamnă 
„cu marfă”2. Deci, comerţul ar consta în operaţiuni cu mărfuri. 

În sens economic, comerţul este definit ca o activitate al cărei scop este schimbul 
şi circulaţia mărfurilor de la producători la consumatori. Deci, comerţul ar consta în 
operaţiunile cuprinse în intervalul dintre momentul producerii mărfurilor şi intrării lor în 
circulaţie până în momentul ajungerii acestora la consumatori. Aceste operaţiuni sunt 
realizate de comercianţi, cunoscuţi şi sub denumirea de negustori, care sunt agenţi 
economici diferiţi de producătorii mărfurilor. Folosind această accepţiune a noţiunii de 
comerţ, care este şi cea uzuală, dreptul comercial ar putea fi definit ca totalitatea 
normelor juridice privind interpunerea şi circulaţia mărfurilor de la producători la 
consumatori. 

În sens juridic, noţiunea de comerţ are un conţinut mai larg decât cel al noţiunii 
definite în sens economic. Ea cuprinde nu numai operaţiunile de interpunere şi 
circulaţie a mărfurilor, pe care le realizează negustorii, ci şi operaţiunile de producere a 
mărfurilor, pe care le efectuează fabricanţii, precum şi executarea de lucrări şi 
prestarea de servicii, pe care le realizează antreprenorii, respectiv prestatorii de servicii 
sau, în general, întreprinzătorii. 

Având în vedere accepţiunea juridică a noţiunii de comerţ, care trebuie reţinută, 
dreptul comercial are o sferă mai cuprinzătoare; el reglementează activităţile de produ-
cere şi circulaţie (distribuţie) a mărfurilor, executarea de lucrări şi prestarea de servicii3. 

Definirea noţiunii dreptului comercial prin folosirea sensului juridic al noţiunii de 
comerţ se întemeiază pe dispoziţiile legale. 

                                                 
1 A se vedea G. Ripert, R. Roblot, Traite de droit commercial, vol. I, 18ème édition, LGDJ, Paris, 

2001, p. 1. 
2 În limba latină, merx înseamnă marfă, iar cum înseamnă cu. 
3 A se vedea D. Gălăşescu-Pyk, Drept comercial, Bucureşti, 1948, p. 62. A se vedea şi M. de 

Juglart, B. Ippolito, Cours de droit commercial, vol. I, Ed. Montchrestien, Paris, 1978, p. 5. 




