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efecte de comerţ, înscrisuri în 
temeiul cărora persoana care le 
posedă în mod legitim este îndrep-
tăţită să primească o sumă de bani, 
exprimând în monedă valoarea pe 
care înscrisurile o încorporează.  
E. de c. sunt: cecul, biletul la ordin 
şi cambia. V. titlu comercial de 

valoare. 

efectele divizării/fuziunii societă-
ţilor comerciale, ansamblu de 
reguli privind consecinţele pe care 
le produce operaţiunea de divi-
zare/fuziune asupra societăţilor 
participante şi momentul de la care 
se produc aceste consecinţe. 
Fuziunea sau divizarea are urmă-
toarele consecinţe (art. 250 LSC): 
i) transferul, atât în raporturile 
dintre societatea absorbită sau 
divizată şi societatea absor-
bantă/societăţile beneficiare, cât şi 
în raporturile cu terţii, către socie-
tatea absorbantă sau fiecare dintre 
societăţile beneficiare al tuturor 
activelor şi pasivelor societăţii 
absorbite/divizate; acest transfer va 
fi efectuat în conformitate cu 
regulile de repartizare stabilite în 
proiectul de fuziune/divizare; ii) 
acţionarii sau asociaţii societăţii 
absorbite sau divizate devin acţio-
nari, respectiv asociaţi ai societăţii 
absorbante, respectiv ai societăţilor 
beneficiare, în conformitate cu 
regulile de repartizare stabilite în 
proiectul de fuziune/divizare; iii) 

societatea absorbită sau divizată 
încetează să existe. 
Nicio acţiune sau parte socială la 
societatea absorbantă nu poate fi 
schimbată pentru acţiuni/părţi 
sociale emise de societatea absor-
bită şi care sunt deţinute: i) de 
către societatea absorbantă, direct 
sau prin intermediul unei persoane 
acţionând în nume propriu, dar în 
contul societăţii; sau ii) de către 
societatea absorbită, direct sau prin 
intermediul unei persoane acţio-
nând în nume propriu, dar în 
contul societăţii. 
Nicio acţiune sau parte socială la 
una dintre societăţile beneficiare 
nu poate fi schimbată pentru 
acţiuni la societatea divizată, deţi-
nute: i) de către societatea bene-
ficiară în cauză, direct sau prin 
intermediul unei persoane acţio-
nând în nume propriu, dar pe 
seama societăţii; sau ii) de către 
societatea divizată, direct sau prin 
intermediul unei persoane acţio-
nând în nume propriu, dar pe 
seama societăţii. 
Fuziunea/divizarea produce efecte: 
i) în cazul constituirii uneia sau 
mai multor societăţi noi, de la data 
înmatriculării în registrul comer-
ţului a noii societăţi sau a ultimei 
dintre ele; ii) în alte cazuri, de la 
data înregistrării hotărârii ultimei 
adunări generale care a aprobat 
operaţiunea, cu excepţia cazului în 
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care, prin acordul părţilor, se 
stipulează că operaţiunea va avea 
efect la o altă dată, care nu poate fi 
însă ulterioară încheierii exerci-
ţiului financiar curent al societăţii 
absorbante sau societăţilor bene-
ficiare, nici anterioară încheierii 
ultimului exerciţiu financiar înche-
iat al societăţii sau societăţilor ce 
îşi transferă patrimoniul (art. 249 
LSC). V. divizare, fuziune. 

efectele nulităţii societăţii comer-

ciale v. nulitatea societăţii comer-

ciale. 

efectuarea de operaţiuni finan-

ciare în mod fraudulos, săvâr-
şirea oricăreia dintre următoarele 
operaţiuni: i) transferuri de fon-
duri, altele decât cele ordonate şi 
executate de către instituţii finan-
ciare sau ii) retrageri de numerar, 
precum şi iii) încărcarea şi descăr-
carea unui instrument de monedă 
electronică, prin utilizarea unui 
instrument de plată electronică, 
inclusiv a datelor de identificare 
care permit utilizarea acestuia, fără 
consimţământul titularului instru-
mentului respectiv; iv) efectuarea 
uneia dintre operaţiunile menţio-
nate, prin utilizarea neautorizată a 
oricăror date de identificare sau 
prin utilizarea de date de identi-
ficare fictive; v) transmiterea 
neautorizată către altă persoană a 
oricăror date de identificare, în 
vederea efectuării uneia dintre ope-
raţiunile precizate. E. de o.f. în 
m.f. reprezintă infracţiunea 

prevăzută de art. 27 din Legea  

nr. 365/2002, sancţionată cu închi-
soare de la 1 la 12 ani.  

emblema, semnul distinctiv sau 
denumirea care deosebeşte un 
comerciant de un altul de acelaşi 
gen. Orice e. trebuie să se deose-
bească de e. înscrise în acelaşi 
registru al comerţului, pentru 
acelaşi fel de comerţ, precum şi de 
emblemele altor comercianţi de pe 
piaţa unde comerciantul îşi desfă-
şoară activitatea. Verificarea dis-
ponibilităţii e. se face de către 
oficiul registrului comerţului 
înainte de întocmirea actelor 
constitutive sau, după caz, de 
modificare a e. E. vor putea fi 
folosite pe panouri de reclamă 
oriunde ar fi aşezate, pe facturi, 
scrisori, note de comandă, tarife, 
prospecte, afişe, publicaţii şi în 
orice alt mod, numai dacă vor fi 
însoţite în mod vizibil de firma 
comerciantului. Dacă e. cuprinde o 
denumire, firma va fi scrisă cu 
litere având mărimea de cel puţin 
jumătate din cea a literelor cu care 
este scrisă e. Firmele şi e. vor fi 
scrise în primul rând în limba 
română. Dreptul de folosinţă 
exclusivă asupra firmei şi e. se 
dobândeşte prin înscrierea acestora 
în registrul comerţului. Firmele şi 
e. radiate din registrul comerţului 
sunt indisponibile pentru o 
perioadă de 2 ani de la data 
radierii, cu excepţia cazurilor în 
care este permisă păstrarea firmei 
precedente (art. 30, 38 şi 43 din 
Legea nr. 26/1990). Legea nu 
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impune obligativitatea menţionării 
e. în actul constitutiv al societăţii 
comerciale. Spre deosebire de 
denumire, e. nu este un element de 
identificare obligatoriu al societăţii 
comerciale, decizia alegerii unei 
embleme aparţinând în exclusi-
vitate asociaţilor. V. firmă (denu-

mire); păstrarea denumirii 

(firmei) precedente. 

emitent de instrumente finan-

ciare, entitatea cu sau fără perso-
nalitate juridică ce a emis, emite 
sau intenţionează să emită instru-
mente financiare (art. 2 din Legea 
nr. 297/2004). V. instrument 

financiar. 

emitentul biletului la ordin (sub-

scriitor), persoana fizică sau 
juridică (subscriitor) care se obligă 
să plătească o sumă de bani la 
scadenţa biletului la ordin unei alte 
persoane (beneficiar), sau la ordi-
nul acesteia din urmă. Referitor la 
emitent, orice bilet la ordin trebuie 
să cuprindă: i) numele emitentului, 
respectiv numele şi prenumele, în 
clar, ale persoanei fizice sau 
denumirea persoanei juridice ori a 
entităţii care se obligă. În cazul în 
care numele emitentului depăşeşte 
spaţiul alocat pe titlu, se vor 
înscrie pe biletul la ordin primele 
caractere din numele şi prenumele, 
respectiv din denumirea emiten-
tului, în limita spaţiului special 
alocat, fără ca prin aceasta să se 
atragă nulitatea biletului la ordin; 
ii) codul emitentului, respectiv un 
număr unic de identificare preluat 

din documentele de identificare 
sau de înregistrare ale emitentului; 
iii) semnătura emitentului, respec-
tiv semnătura olografă a persoanei 
fizice având calitatea de emitent 
sau, după caz, a reprezentantului 
legal ori a împuternicitului emiten-
tului, persoană fizică, persoană 
juridică sau entitate care utilizează 
astfel de instrumente (art. 104 din 
Legea nr. 58/1934). Emitentul unui 
bilet la ordin este obligat în acelaşi 
mod ca acceptantul unei cambii 
(art. 107 din Legea nr. 58/1934). 
V. bilet la ordin; beneficiarul 

biletului la ordin; acceptarea 

cambiei. 

emitent de monedă electronică, 
entitate abilitată să emită monedă 
electronică, funcţionând sub forma 
unei instituţii emitente de monedă 
electronică, persoană juridică 
română, ca instituţie de credit spe-
cializată în emiterea de monedă 
electronică, constituită sub forma 
juridică a societăţii pe acţiuni. 
Obiectul de activitate al institu-
ţiilor e. de m.e. trebuie să fie 
limitat la desfăşurarea activităţii de 
emitere de monedă electronică şi la 
prestarea următoarelor servicii:  
i) servicii financiare şi nefinanciare 
strâns legate de activitatea de emi-
tere de monedă electronică, cum ar 
fi: administrarea de monedă elec-
tronică prin îndeplinirea unor 
funcţii operaţionale şi a altor 
funcţii conexe legate de emiterea 
de monedă electronică, emiterea şi 
administrarea altor mijloace de 
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plată, fără ca prin aceasta să se 
acorde credit sub orice formă;  
ii) servicii de stocare a informa-
ţiilor pe un suport electronic în 
numele unor instituţii publice sau 
al altor entităţi. 
Instituţiile e. de m.e. trebuie să 
dispună de un capital iniţial cel 
puţin la nivelul prevăzut de B.N.R. 
prin reglementări, care nu poate fi 
mai mic decât echivalentul în lei a 
un milion euro. De asemenea, 
instituţiile e. de m.e. trebuie să 
dispună de un nivel al fondurilor 
proprii egal cu sau mai mare de 
2% din cea mai mare sumă sau din 
media sumelor ultimelor şase luni 
a obligaţiilor lor financiare legate 
de emiterea de monedă electronică; 
fondurile proprii nu pot scădea sub 
nivelul minim al capitalului iniţial 
(art. 321-323 şi 327 din O.U.G. nr. 
99/2006). V. monedă electronică. 

emitent de valori mobiliare, enti-
tatea care a emis, emite sau inten-
ţionează să emită valori mobiliare. 
V. valori mobiliare; admiterea la 

tranzacţionare. 

emiterea unui cec fără acoperire 

v. cec. 

engineering, contract prin care o 
parte (prestatorul sau furnizorul de 
e.) se obligă în favoarea unei alte 
părţi (beneficiar sau client) să 
coordoneze şi să execute un 
proiect sau să pună în funcţiune o 
lucrare, în schimbul unui preţ. E. 
este o activitate complexă, care 
depăşeşte simpla consultanţă ingi-
nerească, cuprinzând operaţiunile 

cele mai diverse, precum prestaţii 
de servicii de ordin intelectual, 
furnizări de materiale necesare 
executării unor lucrări, executarea 
lucrărilor, recepţia acestora, inclu-
siv asistenţa tehnică.  

euribor, indice utilizat în stabilirea 
dobânzilor la creditele bancare, 
reprezentând rata dobânzii la 
creditele în euro, practicată între 
principalele bănci europene (Euro 
Interbank Offered Rate). Creditele 
în euro se raportează la acest 
indice, care se stabileşte pentru 
perioade diferite de timp, cum ar 
fi: ON: over night; 1W: la o săptă-
mână; 1 M:la o lună; 3 M: la  
3 luni, 6M: la 6 luni; 9 M: la 9 luni; 
12 M: la 12 luni, fiecare bancă 
stabilindu-şi periodicitatea cu care 
se raportează la acest indice, cele 
mai folosite perioade fiind de 3M 
(3 luni) şi 6M (6 luni). 

excluderea asociaţilor, sancţiunea 
care intervine în cazul asociaţilor 
din SNC, SRL, SCS şi asociaţilor 
comanditaţi din SCA, constând în 
eliminarea acestora din societate, 
în situaţia săvârşirii unor fapte 
anume prevăzute de lege sau de 
actul constitutiv. Legea prevede 
drept cazuri de excludere situaţiile 
în care: asociatul a fost pus în 
întârziere şi nu aduce aportul la 
care s-a obligat; asociatul cu răs-
pundere nelimitată care intră în 
stare de faliment sau care a devenit 
legalmente incapabil; asociatul cu 
răspundere nelimitată care se 
amestecă fără drept în adminis-
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traţie; asociatul cu răspundere neli-
mitată care, fără consimţământul 
scris al celorlalţi asociaţi, între-
buinţează capitalul, bunurile sau 
creditul societăţii în folosul său sau 
în acela al unei alte persoane; 
asociatul cu răspundere nelimitată 
care, fără consimţământul celorlalţi 
asociaţi, ia parte, tot ca asociat cu 
răspundere nelimitată, în alte 
societăţi concurente sau având 
acelaşi obiect de activitate, sau 
face operaţiuni în contul lor sau al 
altora, în acelaşi fel de comerţ sau 
într-unul asemănător; asociatul 
administrator care comite fraudă în 
dauna societăţii sau se serveşte de 
semnătura socială sau de capitalul 
social în folosul lui sau al altora 
(art. 222 LSC); admiterea opoziţiei 
la hotărârea de prelungire a duratei 
societăţii, opoziţie formulată de 
către un creditor personal al unui 
asociat (art. 206 LSC).  
Procedura de excludere. E.a. nu 
poate fi decisă prin hotărârea 
adunării generale, ci competenţa 
exclusivă în acest sens revine 
instanţei de judecată. Competenţa 
de soluţionare a cererii aparţine tri-
bunalului în a cărei rază teritorială 
se află sediul principal al societăţii. 
Calitate procesuală activă în 
formularea cererii de excludere are 
societatea sau orice asociat. Dacă 
cererea de excludere este formulată 
de către un asociat, se vor cita, în 
calitate de pârâţi, societatea şi 
asociatul pârât. Hotărârea prin 
care se dispune excluderea poate fi 
atacată cu apel, în termen de 15 

zile de la comunicare. Prin hotă-
rârea prin care se dispune exclu-
derea asociatului, instanţa este 
obligată, chiar şi în lipsa unei 
cereri expres formulate în acest 
sens, să dispună şi cu privire la 
structura participării la capitalul 
social a celorlalţi asociaţi. După 
rămânerea irevocabilă, hotărârea 
de excludere se va depune, în ter-
men de 15 zile, la oficiul regis-
trului comerţului pentru a fi 
înscrisă, iar dispozitivul hotărârii 
se va publica la cererea societăţii 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV-a (art. 223 LSC). 
Drepturile şi obligaţiile asocia-

tului exclus. Asociatul exclus 
răspunde de pierderi şi are dreptul 
la beneficii până în ziua excluderii 
sale, însă nu va putea cere lichi-
darea lor până ce acestea nu sunt 
repartizate conform prevederilor 
actului constitutiv. Asociatul 
exclus nu are dreptul la o parte 
proporţională din patrimoniul 
social, ci numai la o sumă de bani 
care să reprezinte valoarea aces-
teia. Asociatul exclus rămâne 
obligat faţă de terţi pentru 
operaţiunile făcute de societate, 
până în ziua rămânerii definitive a 
hotărârii de excludere. Dacă, în 
momentul excluderii, sunt opera-
ţiuni în curs de executare, asociatul 
este obligat să suporte consecinţele 
şi nu-şi va putea retrage partea ce i 
se cuvine decât după terminarea 
acelor operaţiuni (art. 224-225 
LSC). V. asociat, aport, fraudă în 

dauna societăţii comerciale, 
retragere, SRL, SNC, SCS, SCA. 


