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Prefa  la edi ia a 2-a

În aprilie 2012 ap rea prima edi ie a lucr rii „Noul Cod civil. Comentariu pe articole”, 
prima lucrare de acest gen i de aceast  anvergur  din literatura juridic  român : comentariul 
integral al Codului civil, oper  a 29 de autori i 4 coordonatori, concretizat  într-un singur 
volum, având 2760 de pagini.

Necesitatea unei revizuiri par iale a primei edi ii a ap rut relativ repede, dup  modi  carea 
art. 658 C.civ. prin art. VII al Legii nr. 60/2012. Acea republicare, f r  a constitui o nou  edi ie, 
a încercat s  actualizeze comentariul, inând cont de, mai ales, doctrina ap rut  dup  intrarea 
în vigoare a noului Cod civil.

Ast zi, îns , situa ia este în mod evident diferit . În primul rând, au ap rut „marile” 
acte normative, înscrise în aceea i linie de reformare a legisla iei, început  odat  cu intrarea 
în vigoare a Codului civil, în 2011: este vorba de noul Cod de procedur  civil  (Legea 
nr. 134/2010, intrat în vigoare în februarie 2013 potrivit Legii nr. 76/2012 i Legii nr. 2/2013), 
i de noile Coduri penal i de procedur  penal  (intrate în vigoare în februarie 2014). Apoi, 

au urmat – într-o manier  mai mult sau mai pu in în eleapt  – modi  c rile acestor noi legi 
importante, dintre care men ion m mai ales Legea nr. 138/2014 pentru modi  carea i com-
pletarea Legii nr. 134/2010, prin care a fost modi  cat nu numai Codul de procedur  civil , ci 
i Codul civil (art. 1112, 2445 i 2504).

A a  ind, edi ia a doua a „Noului Cod civil. Comentariu pe articole” ine cont nu numai 
de aceste modi  c ri legislative, ci i de considera iile doctrinare i, mai ales, de deciziile 
jurispruden ei, în acele domenii de reglementare în care judec torii au fost chema i s  aplice 
deja prevederile Codului civil.

În condi iile apari iei noii edi ii (a doua), la doi ani i jum tate dup  cea dintâi, ne exprim m 
speran a c  aceast  oper  va   util  pentru to i juri tii români, preocupa i pentru o cât mai 
riguroas  aplicare a Codului civil – „o adev rat  constitu ie a societ ii civile române ti” – i 
ne facem datoria de con tiin  de a mul umi coordonatorilor i autorilor acestei lucr ri, precum 
i echipei Editurii C.H. Beck, care au f cut posibil , cu pasiune i d ruire, publicarea ei.

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias
Noiembrie 2014
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Cuvânt-înainte

Intrarea în vigoare a Noului Cod civil – Legea nr. 287/2009 – la 1 octombrie 2011, ca 
urmare a adopt rii Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Codului civil, a reprezentat un 
moment de reform  legislativ  f r  precedent în istoria juridic  recent  a României, comparabil 
doar cu adoptarea i intrarea în vigoare a Codului civil de la 1864. Cele dou  momente au îns  
caracteristici i semni  ca ii deosebite, determinate în mod  resc de contextul istoric diferit 
în care au fost adoptate cele dou  importante acte normative, de evolu ia economic , social  
i cultural  a societ ii române ti i, poate, mai ales de procedura de redactare a codurilor, 

precum i de sursele de inspira ie utilizate de redactorii textelor.
Astfel, dup  cum se tie, în 1864 Codul civil român a fost redactat în 40 de zile1), având 

ca model, într-o propor ie covâr itoare, Codul civil francez de la 1804, precum i proiectul de 
Cod civil italian i Legea belgian  a privilegiilor i ipotecilor. 

Prin compara ie, Codul civil intrat în vigoare în 2011 a traversat o îndelungat  perioad  
de redactare (prima comisie  ind constituit  la nivelul Ministerului Justi iei înc  în 1997), a 
cunoscut diverse variante (una dintre ele  ind chiar adoptat  de Senatul României în anul 2004) 
i a avut ca surse de inspira ie (f r  ca lista s   e exhaustiv ) Codul civil francez (modi  cat 

substan ial în cele dou  secole de aplicare), Codul civil italian, Codul civil elve ian, Codul 
elve ian al obliga iilor sau Codul civil din Québec (r mas, în mod evident i într-o propor ie 
covâr itoare, de sorginte napoleonian ). De asemenea, au fost utilizate, mai ales în materia 
obliga iilor, proiectele europene de uni  care a dreptului obliga iilor i contractelor: Principiile 
UNIDROIT sau Principiile Dreptului European al Contractelor. Din acest punct de vedere, la 
cuno tin a noastr , Noul Cod civil este singura legisla ie european  în vigoare care a integrat 
unele din textele proiectelor men ionate.

În condi iile acestei reforme legislative majore, era de a teptat o reac ie  reasc  i rapid  
a doctrinei, a autorilor de drept civil, care s  realizeze o analiz  „la cald” a noii reglement ri, 
fundamentale pentru func ionarea oric rei societ i. Reac ia s-a i produs, o serie de autori – 
apar inând unor coli de drept diferite i având ca preocupare de baz   e teoria,  e practica 
dreptului – au publicat deja articole, studii i chiar cursuri universitare în diverse materii, 
pornind de la reglement rile din Noul Cod civil român. Lipsea îns , pân  la apari ia lucr rii 
aici prezentate, un „tip” de oper , poate nu foarte popular în tradi ia lumii juridice române ti, 
dar din ce în ce mai prezent în ultimii ani, i anume un comentariu pe articole al noului cod 
(de altfel, un astfel de comentariu nu a fost realizat, din câte tim, nici cu privire la Codul civil 
de la 1864). 

A a  ind, se poate spune c  „Noul Cod civil – Comentariu pe articole” este prima lucrare 
de acest gen i de o asemenea amploare din literatura juridic  român . A teptat de întreaga 
comunitate a juri tilor din România, cartea este opera unui colectiv de 33 de autori, majoritatea 
 ind atât teoreticieni, cât i practicieni ai dreptului, ceea ce asigur  o viziune pragmatic  asupra 

interpret rii i aplic rii textelor din cod. Printre ace tia se reg sesc i o serie de magistra i (sau 
asimila i acestora) din Ministerul Justi iei, membri ai echipei „tehnice” din comisia care a 
redactat proiectul Noului Cod civil, ceea ce le-a permis cunoa terea „voin ei” legiuitorului i, 
astfel, ad ugarea unui plus de exactitate explica iilor realizate. În acela i timp, autorii provin 

1) A se vedea C. Nacu, Compara iune între Codul civil român i Codul Napoleon, Ed. Libr riei Leon 
Alcalay, Bucure ti, f.a., p. 18.
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din toate colile de drept importante din România, asigurând o „acoperire na ional ” f r  
precedent în istoria doctrinei juridice române ti. 

Totodat , coordonatorii lucr rii sunt nume consacrate în domeniu, cu o evolu ie profesio-
nal  remarcabil , care garanteaz , prin onestitatea lor tiin i  c , valoarea comentariului. 

Valori  când doctrina i jurispruden a (atât cea na ional , cât i cea a instan elor europene 
de la Luxembourg i Strasbourg) de pân  la 1 octombrie 2011 (data intr rii în vigoare a noului 
cod), în m sura – adesea semni  cativ  – în care acestea î i p streaz  valabilitatea, comentatorii 
nu numai c  explic  modul în care trebuie interpretate i aplicate textele, dar realizeaz  i o 
extrem de util  corelare cu alte articole din cod, cu normele din Codul civil de la 1864, cu 
articolele din Constitu ie i cu legile speciale. Dincolo de contest rile i criticile,  re ti, pe 
care le va genera un astfel de demers, lucrarea nu va trebui s  lipseasc  din biblioteca niciunui 
jurist din România i se va dovedi, mult timp de acum înainte, un volum de referin  în spa iul 
juridic românesc.

Într-un asemenea moment se cuvine s   e men iona i to i cei f r  de care apari ia acestei 
lucr ri nu ar   fost posibil . Evident, în primul rând este vorba de autorii lucr rii, care s-au 
dedicat într-un mod exemplar realiz rii unui proiect de o asemenea anvergur . Apoi, trebuie 
amintit  contribu ia celorlal i coordonatori – Domnul Profesor univ. dr. Eugen Chelaru, 
Doamna avocat i doctor în drept Rodica Constantinovici, Domnul Profesor univ. dr. Ioan 
Macovei –, a c ror activitate a fost complicat  i laborioas , având un scop di  cil, i anume 
(dincolo de controlul tiin i  c) realizarea,  e i par ial , a unei unit i de abordare în redactarea 
comentariilor; acolo unde acest obiectiv nu a fost atins înc , viitoarele edi ii ale c r ii vor 
aduce, în mod sigur, îmbun t iri semni  cative. Dar nu poate   aici omis  munca extrem 
de complicat  i de solicitant  a redactorilor de carte, Nicoleta Solomon i Ioana P durariu, 
ale c ror dedicare i eforturi trebuie amintite i recunoscute. Tehnoredactarea a fost asigurat  
de un profesionist în materie, Domnul C t lin Mantu. În sfâr it, dar nu în cele din urm , 
se impune s   e recunoscut faptul c  ini iativa realiz rii acestei lucr ri apar ine Editurii 
C.H. Beck, mai precis Domnului Director general Radu Dimitriu i Domnului Director editorial, 
prof. univ. dr. Valerian Cioclei.

Tuturor acestora le adresez mul umirile mele sincere.

Conf. univ. dr. Flavius A. Baias
Decan – Facultatea de Drept a Universit ii din Bucure ti
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Abrevieri

I. Publica ii periodice

AUB   – Analele Universit ii Bucure ti
BC   – Buletinul Casa iei
BCA  – Buletinul Cur ilor de Apel
B.Of.   – Buletinul O  cial
CF  – Curierul  scal
CJ   – Curierul Judiciar
Dreptul   – Revista Dreptul
LP   – Revista Legalitatea Popular
M.Of.   – Monitorul O  cial al României, Partea I
PR   – Pandectele Române
RDC   – Revista de Drept Comercial
RDP   – Revista de Drept Public
RRD   – Revista Român  de Drept
RRDP   – Revista Român  de Drept Privat
RTD civ.   – Revue Trimestrielle de Droit civil
SCJ   – Studii i Cercet ri Juridice
SDR   – Studii de Drept Românesc

II. Instan e

CA   – Curtea de apel
CC   – Curtea Constitu ional
CEDO   – Curtea European  a Drepturilor Omului
CJCE   – Curtea de Justi ie a Comunit ilor Europene
CSJ   – Curtea Suprem  de Justi ie
ICCJ   – Înalta Curte de Casa ie i Justi ie
sec . civ.   – sec ia civil
sec . civ. i 
 de propr. int.   – sec ia civil  i de proprietate intelectual
sec . com.   – sec ia comercial
sec . cont. adm.   – sec ia de contencios administrativ
SU  – Sec ii Unite
Trib.  – Tribunalul
Trib. jud.   – Tribunalul jude ean
TS   – Tribunalul Suprem
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III. Acte normative

C.civ.   – Codul civil din 1864 (în prezent abrogat)
C.com.   – Codul comercial
C.fam.   – Codul familiei din 1887 (în prezent abrogat)
C.muncii   – Codul muncii
C.silvic   – Codul silvic
C.pen.   – Codul penal din 1968 (în prezent abrogat)
C.proc.civ.   – Codul de procedur  civil  din 1865 (în prezent abrogat)
C.proc.  sc.   – Codul de procedur   scal
H.G.   – hot rârea Guvernului
LPA   – Legea de punere în aplicare a noului Cod civil
NCC   – noul Cod civil (Legea nr. 287/2009)
NCP   – noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)
NCPC   – noul Cod de procedur  civil  (Legea nr. 134/2010)
NCPP   – noul Cod de procedur  penal  (Legea nr. 135/2010)
O.G.   – ordonan a Guvernului
O.U.G.   – ordonan a de urgen  a Guvernului

IV. Alte abrevieri

alin.   – alineatul
art.   – articolul
BJ   – Buletinul Jurispruden ei
BNR   – Banca Na ional  a României
c   – contra
CD   – Culegere de decizii
CNVM   – Comisia Na ional  a Valorilor Mobiliare
CPJC   – Culegere de practic  judiciar  în materie civil
CSA   – Comisia de Supraveghere a Asigur rilor
DCC   – Decizia Cur ii Constitu ionale
dec.   – decizia
dec. civ.   – decizia civil  
ed.   – edi ia
Ed.   – Editura
L.G.D.J.   – Librairie Générale de Droit et Jurisprudence
lit.   – litera
n.n.   – nota noastr
nr.   – num r
p.   – pagina
parag.   – paragraful
sec . civ.   – sec ia civil
s.n.   – sublinierea noastr
vol.   – volumul
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Ghid de u  lizare

Structura acestei c r i este una dintre cele mai complexe ap rute pân  în acest 
moment în colec ia Comentarii Beck. Destinat cu prec dere practicienilor dreptului, 
acest comentariu a fost conceput în a a fel încât, prin calitatea, cantitatea i 
structurarea informa iei deopotriv , s  vin  în ajutorul/întâmpinarea tuturor celor 
care tind s - i însu easc  i s - i perfec ioneze cuno tin ele de drept civil în contextul 
noii reglement ri.

Pentru a ne asigura c  cele concepute de noi apar la fel de simplu de citit i pentru 
dumneavoastr , v  prezent m în continuare un „ghid de utilizare” al c r ii.

Redac ia
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Capitolul VII. Desfacerea c s toriei

Bibliogra  e: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, Tratat de dreptul 
familiei, ed. a VIII-a rev zut  i completat , Ed. Universul 
Juridic, Bucure ti, 2006 (citat  în continuare I.P. Filipescu 
.a., Dreptul familiei); E. Florian, Dreptul familiei, ed. a 3-a, 

Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2010 (citat  în continuare E. Florian, 
Dreptul familiei); Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, 
Dreptul familiei, ed. a 6-a, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2009 
(citat  în continuare Al. Bacaci .a., Dreptul familiei); (...)

Sec iunea 1. Cazurile de divor

§1. Dispozi ii generale

Art. 373. Mo  vele de divor
Divor ul poate avea loc:
a) prin acordul so ilor, la cererea ambilor so i sau a 

unuia dintre so i acceptat  de cel lalt so ;
b) atunci când, din cauza unor mo  ve temeinice, 

raporturile dintre so i sunt grav v t mate i con  -
nuarea c s toriei nu mai este posibil ;

c) la cererea unuia dintre so i, dup  o separare în 
fapt care a durat cel pu in 2 ani;

d) la cererea aceluia dintre so i a c rui stare 
de s n  tate face impo sibil  con  nuarea c s toriei. 
[art. 99, art. 259 alin. (6), art. 265, 374-378, 379, 386, 
388-390 NCC; art. 39 alin. (1), art. 229 LPA; art. 1 pct. 1,  
5, 6131a, 607-619 C.proc.civ.; art. 92 pct. 1 lit. a), 105, 
903-923 NCPC]

Comentariu

1. No iune. Ca i în cazul reglement rii anterioare 
[art. 37 alin. (2) C.fam.], noul Cod civil prevede, în 
art. 259 alin. (6): „C s toria poate   desf cut  prin 
divor , în condi iile legii” (a se vedea supra, comentariul 
acestui text). Divor ul poate   de  nit ca acea form  
de disolu ie a c s toriei, care const  în desfacerea ei, 
cu efecte pentru viitor, prin acordul so ilor sau pe cale 
judec toreasc . Doctrina a eviden iat faptul c  exist  
mai multe concep ii privind divor ul, care stau la baza 
reglement rii acestuia: divor ul remediu – când acesta 
nu este condi ionat de culpa vreunuia dintre so i, ci de 
imposibilitatea continu rii c s toriei cel pu in pentru 
unul dintre ei; divor ul sanc iune – când desfa -
cerea c s toriei se dispune ca o sanc iune împotriva 

 1

La începutul  ec rui capitol sau  tlu, 
dup  caz, reg si i o biblio gra  e con-
inând numele complete ale autorilor i 

operelor citate în cadrul comentariului, 
dar i al i autori indica i doar ca referin  
biblio gra  c , în încercarea de a-i ajuta 
pe cei care doresc s  aprofundeze 
tema abordat  atunci când au nevoie 
de o documentare complet . Pentru 
lucr rile des citate în cadrul comen-
tariului, este indicat  în bibliogra  e 
forma prescurtat  care va   folosit  în 
con  nuare pentru opera respec  v . 
Restul lucr rilor vor   citate cu datele 
complete. 

Textul ar  colului din 
noul Cod civil

Dup   ecare ar  col sunt f cute 
corela ii cu alte ar  cole din noul 
Cod civil, Legea de punere în 
aplicare a acestuia, precum i 
alte acte norma  ve incidente i 
în vigoare la care se face trimitere 
în interiorul comentariului.

Baias

În subsolul paginii este 
trecut numele autorului 
comentariului ar  colului 
respec  v.
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so ului culpabil de degradarea c sniciei; i concep ia 
mixt  – potrivit c reia, din cauza conduitei culpabile 
a unui so , continuarea c sniciei a devenit imposibil  
(a se vedea I.P. Filipescu .a., Dreptul familiei, p. 239).

2. Motivele de divor . Articolul 373 NCC reglemen-
teaz  patru motive de divor , dezvoltate ulterior în textele 
care urmeaz :

2.1. Divor ul prin acordul so ilor [art. 373 lit. (a)]. 
Acordul poate s  se realizeze de la bun început, prin 
formularea în comun, de c tre ambii so i, a cererii de 
divor , sau ulterior, în dou  cazuri: a) dup  depunerea de 
c tre unul dintre so i a unei cereri de divor  întemeiate pe 
culpa celuilalt, în cadrul c reia acesta din urm  recunoa te 
faptele ce i se imput , astfel încât instan a, dac  i recla-
mantul este de acord, pronun  divor ul f r  a cerceta 
temeinicia motivelor i f r  a face vreo men iune despre 
culpa p r ilor (art. 6131a C.proc.civ.; art. 920 NCPC) i 
b) în situa ia reglementat  de art. 379 alin. (2). Divor ul 
prin acordul so ilor poate avea loc pe cale judiciar , în 
fa a instan ei de judecat  (art. 374 NCC) sau pe cale 
administrativ  ori prin procedur  notarial  (art. 375-378 
NCC). 

(...)
2.2. Divor ul pentru motive temeinice [art. 373 

lit. b)] sau divor ul din culp  [astfel cum este denumit 
în titlul §4, în cadrul c ruia sunt detaliate condi iile, 
la art. 379 alin. (1) NCC]. Articolul 373 lit. b) reia 
prevederea din art. 37 alin. (2) lit. b) C.fam., astfel 
încât, ca i în aplicarea acestui text, „motive temeinice” 
pentru divor  vor  : comportamentul necorespunz tor 
al unui so , concretizat în acte de violen , separa ia 
în fapt, in  delitatea conjugal  etc. De altfel, dat  
 ind identitatea celor dou  texte, întreaga doctrin  i 

jurispruden  create sub imperiul Codului familiei, 
care au explicitat no iunea de „motive temeinice” i au 
analizat condi iile v t m rii grave a raporturilor dintre 
so i i a imposibilit ii continu rii c s toriei, sunt pe 
deplin valabile în continuare (a se vedea, spre exemplu: 
I.P. Filipescu .a., Dreptul familiei, p. 235-238 i 
239-240; E. Florian, Dreptul familiei, p. 219-223; 
Al. Bacaci .a., Dreptul familiei, p. 141-143). Dup  cum 
rezult  din art. 379 alin. (1) NCC, în cazul art. 373 lit. b), 
instan a va putea desface c s toria dac  stabile te culpa 
unuia sau a ambilor so i în destr marea c s toriei (a se 
vedea infra, comentariul de la art. 379 NCC).

 2

 3

 4

În interiorul comentariului 
propriu-zis g si i marcate în 
bold cuvinte-cheie în struc-
turarea ideilor, ce se reg sesc 
de al  el i în Indexul de 
la sfâr itul c r ii. Acesta a 
fost conceput, i prin dubla 
trimitere care se face acolo, 
ca un motor suplimentar 
de c utare pentru cei care 
sunt inte resa i s  localizeze 
mai lesne în interiorul c r ii 
ches  uni punctuale. 

Comentariul  ec rui ar  col 
este structurat pe denumiri 
marginale numerotate, as  el 
încât s  se poat  urm ri i 
g si mai u or de c tre ci  tor 
ches  unile abordate. 

În oglinda paginii s-a realizat o 
a doua numerotare a ideilor, 
care a ajutat la structurarea 
Indexului, reprezentând al 
doilea criteriu de c utare din 
acesta. 

Trimiteri la comentariul 
altor ar  cole din noul 
Cod civil

Ghid de utilizare

Baias





Codul civil – Legea nr. 287/2009, republicat 1)

(M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011)

cu modi  c rile aduse prin: 

- O.U.G. nr. 79/20112) pentru reglementarea unor m suri necesare intr rii în vigoare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (M.Of. nr. 696 din 30 septembrie 2011); 

- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonan ei de urgen  a Guvernului nr. 79/2011 
pentru reglementarea unor m suri necesare intr rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil (M.Of. nr. 255 din 17 aprilie 2012); 

- Recti  care (M.Of. nr. 246 din 29 aprilie 2013); 

- Legea nr. 138/2014 pentru modi  carea i completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedur  civil , precum i pentru modi  carea i completarea unor acte normative conexe 
(M.Of. nr. 753 din 16 octombrie 2014)

1) Republicat  în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 
privind Codul civil (M.Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). Legea nr. 287/2009 a fost ini ial publicat  în M.Of. 
nr. 511 din 24 iulie 2009 i a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011.

2) Potrivit O.U.G. nr. 79/2011: „Art. VII. La data intr rii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicat , sintagma «contract comercial» sau «contracte comerciale» se înlocuie te cu 
sintagma «contract civil» sau, dup  caz, «contracte civile», iar sintagma «contracte sau acte de comer », 
cu termenul «contracte»”.





Titlul preliminar. Despre legea civil   Art. 1

 1Perju

Titlul preliminar
Despre legea civil

Capitolul I. Dispozi ii generale

Bibliogra  e: Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007 (citat  în continuare Gh. Beleiu, Drept civil); C. Bîrsan, Conven ia 
european  a drepturilor omului. Comentariu pe articole, ed. 2, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2010 (citat  
în continuare C. Bîrsan, Conven ia); G. Boroi, Drept civil. Partea general . Persoanele, ed. a 3-a, 
Ed. Hamangiu, 2008 (citat  în continuare G. Boroi, Drept civil); T. Iona cu .a., Tratat de drept civil, vol. I, 
Ed. Academiei, Bucure ti, 1967 (citat  în continuare T. Iona cu .a., Tratat de drept civil, vol. I); V. Stoica, 
Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2009, ed. 2 (2013) (citat  în continuare
V. Stoica, Drept civil 2009/2013); O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2007 
(citat  în continuare O. Ungureanu, Drept civil); L. Boil , Vinov ia, fundament al r spunderii civile, în 
ambele sale forme, în textele noului Cod civil, ca i în ale celui precedent, în Dreptul nr. 1/2012, p. 151-185; 
G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea general , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2011; 
A.P. Dimitriu, Despre legea civil , în Noul Cod civil. Note, Corela ii, Explica ii, Ed. C.H. Beck, 
Bucure ti, 2011; C.T. Ungureanu, Titlul preliminar. Despre legea civil , în Noul Cod civil, Ed. Hamangiu, 
2012 (citat  în continuare C.T. Ungureanu, Despre legea civil ); E. Lupan, S. Sztranyiezki, E. Veress, 
R.A. Pantelimon, Drept civil. Partea general  conform noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2012 (citat  în continuare E. Lupan .a., Drept civil); Gh. Buta, Concep ia monist  a noului Cod civil. 
Comentarii, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011.

Art. 1. Izvoarele dreptului civil
(1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzan ele i principiile generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprev zute de lege se aplic  uzan ele, iar în lipsa acestora, dispozi iile legale 

privitoare la situa ii asem n toare, iar când nu exist  asemenea dispozi ii, principiile generale 
ale dreptului.

(3) În materiile reglementate prin lege, uzan ele se aplic  numai în m sura în care legea 
trimite în mod expres la acestea.

(4) Numai uzan ele conforme ordinii publice i bunelor moravuri sunt recunoscute ca 
izvoare de drept.

(5) Partea interesat  trebuie s  fac  dovada existen ei i a con inutului uzan elor. Uzan ele 
publicate în culegeri elaborate de c tre en  t ile sau organismele autorizate în domeniu se 
prezum  c  exist , pân  la proba contrar .

(6) În sensul prezentului cod, prin uzan e se în elege obiceiul (cutuma) i uzurile profesionale. 
[art. 4, 5, art. 613 alin. (2), art. 662 alin. (2), art. 1268 alin. (2), art. 1272, 1958 alin. (1), art. 2010 
alin. (2), art. 2069 alin. (1) NCC]

Comentariu
1. No iunea de izvor al dreptului. Norma juridic  (regula de conduit ) reprezint  forma 

intern  a dreptului. Formularea normei juridice constituie forma de exprimare exterioar  
a dreptului, denumit  izvor propriu-zis de drept sau surs  creatoare nemijlocit  de drept 
(a se vedea Y. Eminescu, Izvoarele dreptului civil, în T. Iona cu .a., Tratat de drept civil, vol. I, 
p. 53; N. Popa, Teoria general  a dreptului, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 161 i urm.). 
Cu alte cuvinte, izvoarele dreptului civil reprezint  formele în care sunt exprimate regulile de 
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conduit  generale, abstracte i impersonale, de aplicabilitate repetat , care privesc comportarea 
p r ilor raporturilor juridice civile (E. Lupan, Drept civil, p. 36).

2. Izvoarele dreptului civil i ierarhia lor. În în elesul ar tat supra (pct. 1), alin. (1) al 
art. 1 NCC declar  legea, uzan ele i principiile generale ale dreptului, izvoare propriu-zise, 
distincte ale dreptului civil. Nu mai pu in, în dreptul intern au aplicabilitate i reglement rile 
Uniunii Europene (dreptul comunitar), precum i tratatele interna ionale privind drepturile 
omului (a se vedea comentariile art. 4 i 5 NCC). Literatura juridic  le recunoa te calitatea de 
izvoare de drept, sub genericul „contractul normativ” (a se vedea N. Popa, Teoria general  a 
dreptului, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 177).

3. Legea. Prin importan a, con inutul, forma i raportul de subordonare impus celorlalte 
izvoare, legea este preeminent  i predominat  în sistemul izvoarelor dreptului. No iunea de 
lege acoper , lato sensu, totalitatea actelor normative, adic  a actelor care eman  de la organele 
de stat învestite cu prerogativa legifer rii (a se vedea G. Boroi, Drept civil, p. 16, nota de subsol 
nr. 1). Recent, Curtea Constitu ional  a nuan at no iunea de lege prin a decide c  ordonan ele 
Guvernului aprobate de Parlament, devin acte normative cu caracter de lege [DCC nr. 55/2014 
(M.Of. nr. 136 din 25 februarie 2014)]. Nu mai pu in, legea care modi  c  i completeaz  
un act normativ inadecvat tehnicii legislative, este neconstitu ional  [DCC nr. 3/2014 
(M.Of. nr. 71 din 29 ianuarie 2014)].

4. Uzan ele. Exist  cazuri (situa ii juridice) a  ate în afara sferei de reglementare a legii, dar 
ele sunt orânduite prin uzan e, a adar consuetudinar, prin obicei (cutum ) sau uzuri profesionale 
[alin. (6)]. Obiceiul juridic este de  nit ca  ind o norm  general  de conduit , exprimat  în form  
oral , fundamentat  pe observarea uniformit ilor cazurilor petrecute în realitatea social  vreme 
îndelungat  i considerat  dreapt  (N. Farca , I. Bucur, Obiceiul juridic, în Academica Science 
Journal, nr. (2) 1-2013, p. 134). Uzurile profesionale sunt acele reguli, care reglementeaz  rapor-
turile stabilite între membrii unei profesii sau, dup  caz, între membri i clien i, cu ocazia exercit rii 
profesiei (C. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil, p. 8). Dac  legea le sanc ioneaz  printr-o 
norm  de trimitere, dându-le, ca atare, putere juridic  obligatorie, uzan ele constituie izvoare de 
drept. Ierarhic, ele sunt izvoare secundare ale legii. În doctrin  (a se vedea N. Popa, Teoria 
general  a dreptului, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 168) s-a subliniat c , de principiu, nu 
poate   recunoscut  calitatea de izvor de drept uzan elor contrare ordinii publice. De asemenea, 
nici cutuma care ar abroga o lege în vigoare (consuetudo abrogatoria i desuetudo) nu este izvor 
de drept. Alin. (4) al textului legifereaz  aceast  idee, ca o condi ie esen ial  de validare a uzan ei, 
iar alin. (5) rezolv  legislativ problematica privind proba uzan elor.

Codul particularizeaz  (nuan eaz ) aceste reguli aplicabile uzan elor. Exempli gratia, cit m 
art. 1272 NCC care dispune c  un contract oblig  nu numai la ceea ce prevede expres, dar i 
la toate urm rile pe care legea, obiceiul sau echitatea le d  obliga iei, dup  natura sa. Referiri 
exprese la uzan e exist  i în alte texte ale noului Cod civil cum sunt cele privind: distan a 
minim  în construc ii [art. 613 alin. (2)], obliga ia de construire a desp r iturilor comune 
[art. 662 alin. (2)], interpretarea contractului [art. 1268 alin. (2)], contractul de transport 
[art. 1958 alin. (1)], contractul de mandat [art. 2010 alin. (2)], contractul de expedi ie 
[art. 2069 alin. (1)], remunerarea intermediarului în cazul contractului de intermediere când, 
în condi iile prev zute de art. 2097, sunt aplicabile uzan ele profesionale. 

Dreptul nescris al Uniunii Europene cuprinde i dreptul cutumiar prin care se în elege 
o practic  urmat  i acceptat  care devine, astfel, stabil  din punct de vedere juridic i care 
completeaz  sau modi  c  legisla ia primar  sau secundar  (K.D. Borchardt, ABC-ul dreptului 
Uniunii Europene, p. 87, http./lex.Europa.eu/ro).
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5. Completarea lacunelor legii. În lipsa unui text de lege sau a uzan elor, alin. (2) al 
textului, inspirat de metoda de interpretare a analogiei, institu ionalizeaz , ca izvor de drept 
care completeaz  lacuna legii, dispozi iile legale privitoare la situa ii juridice asem n toare 
(analogia legis) i, ultima ratio, principiile generale ale dreptului (analogia iuris).

5.1. Analogia legii (analogia legis) înseamn  „aplicarea unei norme stabilite pentru anumite 
raporturi juridice altor raporturi nereglementate de norm , dar asem n toare prin elemente 
esen iale celor dintâi” (a se vedea Y. Eminescu, Metodele de interpretare, în T. Iona cu .a., 
Tratat de drept civil, vol. I, p. 149). De pild , sub imperiul vechiului Cod civil, jurispruden a a 
decis c  art. 19 din Decretul nr. 167/1958, care reglementa repunerea în termenul de prescrip ie 
extinctiv , se aplic , prin analogia legii, i ac iunii în stabilirea paternit ii copilului din afara 
c s toriei (Trib. jud. Bac u, dec. nr. 601/1981, în RRD nr. 5/1992, p. 60), precum i ac iunii 
în t g duirea paternit ii (CA Bucure ti, sec . a IV-a civ., dec. nr. 1534/1996, în CPJC 1993-
1998, p. 125).

5.2. Analogia dreptului (analogia iuris) „este rezolvarea unui caz concret, nereglementat 
de lege, pe baza principiilor generale ale dreptului, a spiritului general al legisla iei i a ordinii 
de drept” (Y. Eminescu, Metodele de interpretare, în T. Iona cu .a., Tratat de drept civil, vol. I, 
150). Bun oar , doctrina a admis c  ac iunea de in rem verso poate   exercitat  în toate cazurile 
în care s-a produs o îmbog ire f r  just  cauz , dac  cel p gubit nu are nici un alt mijloc 
juridic pentru recuperarea pierderii suferite. Solu ia a fost adoptat  prin analogia iuris, ca 
urmare a ac iunii principiului restituirii îmbog irii f r  cauz , impus de iure naturae aequum 
est neminem cum alterius detrimento et iniuria  eri locupletiorem (a se vedea I. Deleanu, 
S. Deleanu, Mic  enciclopedie a dreptului, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 14, p. 170, 
p. 171, p. 406, p. 407).

Art. 2. Obiectul i con inutul Codului civil
(1) Dispozi iile prezentului cod reglementeaz  raporturile patrimoniale i nepatrimo niale 

dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
(2) Prezentul cod este alc tuit dintr-un ansamblu de reguli care cons  tuie dreptul comun 

pentru toate domeniile la care se refer  litera sau spiritul dispozi iilor sale. [art. 3 NCC; art. 278 
alin. (1) C.muncii]

Comentariu
1. Preliminarii. Doctrina a subliniat c , întrucât în r stimpul apropiat unui secol i 

jum   tate, solu iile legislative ale vechiului Cod civil i-au dovedit viabilitatea, ele au fost 
preluate de noul Cod civil, ceea ce denot  raportul puternic de continuitate dintre cele dou  
coduri. Nout ile de obiect, con inut i structur  conceptual  au fost îns  necesare. Summa 
summarum, op iunea pentru concep ia monist  de reglementare a raporturilor de drept privat, 
evolu iile existen ei juridice individuale i sociale, nevoia de actualizare i modernizare 
a numeroase institu ii juridice i, nu în ultimul rând, ra iuni de ordin lingvistic au f cut 
necesare elaborarea i adoptarea noului Cod civil (a se vedea Noul vechi Cod civil, V. Stoica, 
Drept civil, 2009, p. XI-XIII).

2. Obiectul Codului civil. Noul Cod civil încorporeaz  totalitatea reglement rilor privi-
toare la persoane i raporturile juridice care au în con inutul lor drepturi patrimoniale i 
drepturi personale nepatrimoniale, inclusiv acele raporturi care, anterior, f ceau obiectul de 
reglementare al dreptului familiei i al dreptului comercial, precum i dispozi iile de drept 
interna ional privat. Ca urmare, obiectul Codului civil, ca unic criteriu obiectiv de construc ie 
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a ramurii dreptului civil, circumscrie, într-o concep ie monist , reglementarea raporturilor 
patrimoniale i cele nepatrimoniale dintre persoane  zice i juridice, ca subiecte de drept 
civil. Concep ia monist  asupra dreptului privat – care înl tur  dihotomia dintre dreptul civil 
i dreptul comercial – este proprie Codului civil italian i Codului elve ian al obliga iilor. Mai 

exact, s-ar putea spune c  aceast  concep ie este numai „anun at ” de formularea din alin. (1), 
dar este efectiv consacrat  de art. 3 NCC, cu denumirea marginal  „Aplicarea general  a 
Codului civil” (a se vedea art. 3 NCC). Deoarece astfel de raporturi pot   întâlnite în toate 
diviziunile dreptului pozitiv, textul art. 2 alin. (1) NCC adopt , pentru delimitare, un criteriu 
subiectiv, anume calitatea de subiecte de drept civil a participan ilor la aceste raporturi, chiar 
dac , în alte ramuri de drept, astfel de subiecte ar ac iona în regim de drept public (de exemplu, 
statul i unit ile administrativ-teritoriale intr  sub inciden a art. 2 NCC i, deci, a Codului civil 
atunci când ac ioneaz  ca subiecte de drept privat). Rezult  de aici c , structural, Codul civil 
guverneaz  în materia dreptului privat, ceea ce îl deosebe te de reglement rile apar inând 
dreptului public. De asemenea, prin metoda de reglementare i anume aceea a egalit ii 
p r ilor (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 25; G. Boroi, Drept civil, p. 13-14; E. Lupan 
.a., Drept civil, p. 14-15, p. 18-20), el este distinct de ramurile de drept bazate pe metoda 

de reglementare a subordon rii p r ilor (de exemplu, dreptul administrativ, dreptul  nanciar, 
dreptul muncii etc.).

3. Con inutul Codului civil. Alin. (2) al textului consacr  concep ia doctrinar  despre 
importan a i locul dreptului civil în sistemul dreptului românesc. Codul civil, ca act normativ 
cu for  juridic  de lege, care cuprinde, într-o form  unitar , complet  i închegat  toate 
normele juridice din ramura dreptului civil, ocup , într-adev r, o „pozi ie central  în sistemul 
dreptului” (a se vedea S. Br deanu, I. Ruc reanu, Obiectul dreptului civil, în Tratat de drept 
civil. Partea general , vol. I, Ed. Academiei, Bucure ti, 1967, p. 24). Întrucât „cuprinde în 
re eaua dens  a normelor sale întreaga via  omeneasc ” (a se vedea M. Eliescu, Curs de 
succesiuni, Ed. Humanitas, Bucure ti, 1997, p. 13), dreptul civil constituie „trunchiul dreptului 
privat” (a se vedea O. Ungureanu, Drept civil, p. 16). Ca urmare, în rela ia cu celelalte ramuri 
ale dreptului i, în ansamblu, cu întreaga sfer  de reglementare a raporturilor sociale din 
domeniile la care se refer  litera sau spiritul dispozi iilor sale, Codul civil reprezint  dreptul 
comun. Cu drept cuvânt, „a  rmarea, f r  dubii, a concep iei moniste presupune c , în ceea ce 
prive te raporturile de drept privat, noul Cod civil constituie dreptul comun (ius commune) în 
sistemul nostru legislativ” (E. Lupan .a., Drept civil, p. 6). Aceasta înseamn  c , ori de câte 
ori o alt  ramur  de drept, reglementând raporturi juridice din asemenea domenii, este eliptic  
în determinarea semni  ca iei juridice a unor no iuni sau acestea nu au o accep iune speci  c  
ori nu formeaz  obiectul unei reglement ri speciale, se aplic  norma corespunz toare din 
Codul civil. Uneori, în alte ramuri de drept exist  norme care prev d expres completarea lor 
cu dispozi iile legisla iei civile, ca drept comun. Este cazul, spre exemplu, al Codului muncii, 
al c rui art. 278 alin. (1) dispune: „dispozi iile prezentului cod se întregesc (…) în m sura în 
care nu sunt incompatibile cu speci  cul raporturilor de munc  prev zute de prezentul cod, 
cu dispozi iile legisla iei civile”. Alteori, aplicarea prevederilor legii civile se face mod tacit, 
deoarece nu exist  prevederi exprese care s  dispun  acest lucru (a se vedea Gh. Beleiu, Drept 
civil, p. 16-17). În chip novator fa  de situa ia anterioar  adopt rii noului Cod civil, alin. (2) 
al textului reglementeaz  expressis verbis pozi ia de „drept comun” a dreptului civil, admis  
în trecut în doctrin  (a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil, p. 16), dar lipsit , pân  ast zi, de o 
consacrare legal  expres .
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Art. 3. Aplicarea general  a Codului civil
(1) Dispozi iile prezentului cod se aplic  i raporturilor dintre profesioni  , precum i rapor-

turilor dintre ace  a i orice alte subiecte de drept civil.
(2) Sunt considera i profesioni   to i cei care exploateaz  o întreprindere.
(3) Cons  tuie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistema  c , de c tre una sau 

mai multe persoane, a unei ac  vit i organizate ce const  în producerea, administrarea ori 
înstr inarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dac  are sau nu un scop lucra  v. 
(art. 1272, 1349, 1358, 1363, 1369, 1370, 1889 NCC; art. 6, 8 LPA; art. 3, 38, 159, 161, 183-203 
din Legea nr. 85/2014; O.U.G. nr. 46/2013)

Comentariu
1. Aplicabilitate direct . Dispozi iile noului Cod civil se aplic  în mod direct profesio-

ni tilor, atât în rela iile dintre ei, cât i în rela iile dintre ei i simpli particulari. Cel mai ridicat 
poten ial de aplicare în raporturile juridice în care sunt parte profesioni tii îl au normele relative 
la obliga ii. Normele relative la bunuri, persoane, familie i drepturi nepatrimoniale au, în acest 
domeniu, un poten ial redus de aplicabilitate. R mân în afara sferei de reglementare a noului 
Cod civil statutul organic i obliga iile profesionale ale profesioni tilor, care sunt reglementate 
prin legi speciale. Pe de alt  parte, noul Cod civil, în litera i spiritul s u, este dreptul comun 
pentru toate reglement rile speciale relative la raporturile patrimoniale i nepatrimoniale 
dintre persoane. În cazul în care legea nu dispune, se aplic  uzan ele (obiceiul sau cutuma 
i uzul profesional). În categoria acestora, evident, uzurile profesionale sunt prioritare, mai 

ales c  acestea sunt, de regul , „codi  cate”, adic  reunite în colec ii elaborate de organiza ii 
abilitate, motiv pentru care ele sunt prezumate c  exist  (în timp ce cutumele trebuie dovedite 
de cel care le invoc ).

Aplicabilitatea direct  a Codului civil se determin  prin raportare la dou  concepte tehnice, 
voit integratoare: profesionistul i întreprinderea.

2. Elementele esen iale ale no iunii de profesionist. Este profesionist cel care exploateaz  
o întreprindere, exploatarea întreprinderii  ind exerci iul sistematic al oric rui tip de activitate 
ce const  în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau prestarea de servicii, cu 
sau f r  scop „lucrativ”.

A adar, sunt profesioni ti atât titularii întreprinderilor de tip comercial clasic (societ ile 
comerciale, regiile, organiza iile cooperatiste, comercian ii-persoan   zic ), cât i persoanele 
care exercit  profesii liberale sau reglementate (medici, ziari ti, avoca i, notari), precum i 
insti tu iile publice (spitale, universit i, teatre) i organiza ii non-guvernamentale (funda ii, 
asocia ii, cluburi sportive, culte religioase).

Profesionistul i întreprinderea, cele dou  no iuni tehnice care înlocuiesc faptul de comer  
i comerciantul, nu sunt de  ni i, de i nevoia unor de  ni ii era mai mult decât evident , întrucât 

este necesar s  tim ce este profesionistul în raport de simplul particular i ce este întreprinderea, 
în raport de simpla activitate, oricare ar   ea. Din art. 3 alin. (2)-(3) NCC rezult  c  un termen 
tehnic (profesionistul) se explic  prin alt termen tehnic (întreprinderea), nici el de  nit; suntem 
în plin cerc vicios; profesionistul este identi  cat prin raportare la exploatarea întreprinderii, 
dar de  ni ia întreprinderii este omis ; ni se explic  ce este exploatarea întreprinderii, f r  a se 
ti, totu i, cu exactitate, ce este întreprinderea îns i în sensul Codului civil. În plus, din art. 3 

alin. (2)-(3) NCC rezult  c  profesionistul nu este nici m car identic cu titularul întreprinderii: 
profesionistul este cel care exploateaz  o întreprindere, de unde concluzia c  i altcineva decât 
titularul întreprinderii o poate exploata, în numele sau pe seama titularului.

Legea de punere în aplicare a Codului civil, în încercarea de a clari  ca aceste concepte i 
de a le face utilizabile, spore te confuzia.
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Profesionist, în sensul art. 8 alin. (1) LPA, înseamn : comerciant, întreprinz tor, operator 
eco nomic, precum i orice alt  persoan  autorizat  s  desf oare activit i economice sau 
profesionale (inclusiv profesii liberale, n.n. Gh.P.). De aici rezult  c  termenul de profesionist 
îl include pe cel de comerciant (al turi de întreprinz tor, operator economic i orice alte 
persoane autorizate s  desf oare activit i economice sau profesionale); profesionistul 
este genul, iar comerciantul este specia. De altfel, nu to i profesioni tii pot   supu i, spre 
exemplu, procedurii insolven ei ci, de lege lata, doar profesioni tii care au i calitatea de 
„persoan  supus  înregistr rii în registrul comer ului”. Unele profesii liberale sunt excluse 
de la insolven  prin faptul c  membrii acestor profesii nu pot   comercian i – prin inciden a 
regulilor care le reglementeaz  activitatea – sau nu pot derula direct opera iuni de comer . A a 
e cazul avoca ilor sau cel al notarilor.

În inten ia de a acoperi tot ceea ce, îndeob te, reunim sub no iunea clasic  de comerciant, 
art. 6 alin. (1) LPA introduce no iunea de „persoan  supus  obliga iei de înregistrare în 
registrul comer ului”, sintagm  care înlocuie te normativ no iunea de comerciant, astfel cum 
aceasta era de  nit  de fostul art. 7 C.com. Totu i, termenul de „comerciant” are alte sensuri în 
legisla ia protec iei consumatorului, în legea m rcilor i în legea pomiculturii (de ce nu i în 
Codul silvic, n.n. Gh.P.). Este ceea ce dispune în mod expres art. 6 alin. (2) LPA. Aceste legi 
au în vedere sensul clasic al no iunii de comerciant, diferit de cel pe care îl d  acum acestei 
no iuni Legea de punere în aplicare a Codului civil. În sensul s u clasic, termenul comerciant 
desemneaz  persoana care efectueaz  fapte de comer  cu titlu de profesiune, pe risc economic 
propriu (persoan   zic ) sau colectivitatea care î i propune ca scop al constituirii derularea 
unei afaceri, adic  a unei activit i continue în care î i asum  un risc (persoan  juridic ). Ca 
regul  de tehnic  legislativ , un termen juridic ar trebui s  aib  acela i sens în cuprinsul unui 
act normativ; altfel, riscul de confuzie este enorm.

Pe de alt  parte, pentru a spori i mai mult confuzia, remarc m faptul c , în ultimii 15 ani, 
în Dreptul Uniunii Europene s-a sedimentat interpretarea jurispruden ial , obligatorie în 
dreptul intern al statelor membre, întrucât este emis  de Curtea de Justi ie a Uniunii Europene 
(CJUE), interpretare dup  care no iunea de comerciant (ca, de altfel, i cea de întreprindere) 
are un în eles independent i autonom fa  de în elesul care se d  acestuia în dreptul intern al 
statelor membre. În plus, în legisla ia protec iei consumatorilor, no iunea de comerciant se 
confund , practic, cu cea de întreprindere. La 3 octombrie 2013, în spe a BKK Mobil, Cauza 
C – 59/12, la considerentele 29-31, CJUE a conchis c , „în aplicarea Directivei privind practicile 
comerciale neloiale, cei doi termeni, întreprindere i comerciant, prezint  o semni  ca ie i o 
valoare juridic  identice”. De altfel, Curtea a concluzionat, la pct. 38, c  tocmai de aceea 
trebuie s  i se recunoasc  unui organism precum BKK (o cas  de asigur ri publice de s n tate 
din Germania) calitatea de comerciant, forma de organizare a întreprinderii i în elesul dat 
acesteia în dreptul intern al statelor membre  ind irelevante. Acesta este sensul Directivei 
nr. 2005/29/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile 
comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe pia a intern  fa  de consumatori (denumit  i 
Directiva privind practicile comerciale neloiale).

În Dreptul Uniunii Europene înc  exist  no iunea de comerciant, de i în dreptul nostru 
intern no iunea a ajuns s  se zbat  în confuzii conceptuale i de tehnic  legislativ . Consecin a 
practic  a contrariet ii legii interne cu cea european  este c , în virtutea art. 148 alin. (2) 
din Constitu ie, legea intern  este înl turat  de la aplicare. Din aceste puncte de vedere, 
aplicabilitatea direct  a Codului civil în rela iile la care iau parte „profesioni tii” se dovede te 
a   un simplu arti  ciu doctrinar.

La nivel principial, profesionistul este, în raport cu simplul particular, o persoan  care: 
(i) exercit  o activitate organizat , în mod continuu, asumându- i un risc, adic  o întreprindere; 
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(ii) este supus obliga iei de înmatriculare, autorizare, înscriere în registre publice .a.m.d., 
pentru opozabilitate fa  de ter i i pentru protec ia intereselor acestora i (iii) are un 
patrimoniu afectat exerci iului întreprinderii (patrimoniul persoanei juridice, separat de cel al 
constituen ilor acesteia, sau patrimoniul de afecta iune profesional , în cazul profesionistului-
persoan   zic ).

În sintez , profesioni tii sunt, în mod obi nuit: (i) persoanele  zice, cum sunt persoanele 
 zice autorizate care organizeaz  întreprinderi (PFA), întreprinz torii individuali sau familiali 
i persoanele care exercit  profesiile reglementate sau liberale; (ii) persoanele juridice, cum 

sunt societ ile comerciale, organiza iile cooperatiste, regiile autonome, societ ile civile cu 
personalitate juridic , grupurile de interese economice, asocia iile i funda iile care exercit  
i activit i economice, institu iile publice care exercit  i activit i economice; (iii) entit ile 

colective f r  personalitate juridic , a a cum sunt grupurile de societ i, societ ile simple sau 
societ ile neregulat constituite, care exploateaz  o întreprindere.

În cazul entit ilor colective f r  personalitate juridic  ce exploateaz  întreprinderi se poate 
observa c , cel pu in aparent, nu exist  obliga ia înscrierii în registre publice, ceea ce ar putea 
duce la concluzia c  aceste entit i nu pot   cali  cate drept profesioni ti, în rând cu ceilal i 
profesioni ti pe care îi enumer  art. 8 alin. (1) LPA. Într-adev r, în cazul celor trei tipuri de 
entit i colective exempli  cate – societatea simpl , asocia ia în participa ie, grupul de societ i 
– este de natura lor (nu i de esen a lor) faptul c  nu au personalitate juridic  i, de aceea, 
nici nu sunt supuse înregistr rii. Dar, în primul rând, art. 8 alin. (1) LPA vorbe te nu numai 
de persoanele supuse înregistr rii, ci i de întreprinz tori i de agen i economici în general, 
termeni care, în legisla ia concuren ei sau a protec iei consumatorilor includ i grupurile de 
societ i sau societ ile simple. În al doilea rând, obliga ia de înregistrare poate s  existe, f r  
ca cel supus înregistr rii s  se i achite de aceast  obliga ie. Spre exemplu, o societate simpl  
care se lanseaz  în afaceri care presupun continuitate trebuie s  se înscrie în registrul comer ului 
pentru a dobândi personalitate juridic  [art. 1889 alin. (3) NCC]. De asemenea, o persoan  
 zic  ce exercit  în fapt activit i speci  ce profesioni tilor, f r  a   înregistrat  i autorizat  

s  exercite aceste activit i, poate   supus  procedurii falimentului [art. 38 alin. (2) lit. f) din 
Legea nr. 85/2014 privind procedurile de preven ie a insolven ei i de insolven ]. Or, a a cum 
rezult  din art. 3 alin. (1) din aceea i Lege nr. 85/2014, procedura de preven ie a insolven ei 
i de insolven  se aplic  profesioni tilor, astfel cum sunt ace tia de  ni i de art. 3 alin. (2)-(3) 

NCC. În al treilea rând, obliga ia de înregistrare sau de publicitate poate   suplinit  i prin 
alte forme de încuno tin are a ter ilor. În cazul societ ii simple, semn tura în banc  apar ine 
doar acelui administrator (sau, în lips , acelui asociat) care i-a depus la banc  specimenul de 
semn tur  sau i-a autenti  cat acest specimen la notar. În cazul grupului de societ i, legisla ia 
 scal  permite constituirea unui grup  scal, iar acesta este opozabil  scului i ter ilor din 

momentul legalei înregistr ri  scale a grupului  scal, Legea nr. 85/2014 permi ând chiar o 
procedur  consolidat  de insolven  a grupului de societ i (a se vedea, în acest sens, Capitolul II, 
art. 183-203 din Legea nr. 85/2014). Iar legisla ia bancar  oblig  b ncile s  î i gestioneze 
riscurile i expunerile mari fa  de societ ile dintr-un grup prin considerarea grupului ca  ind 
un singur debitor, adic  o singur  entitate, indiferent de existen a sau inexisten a personalit ii 
juridice a grupului. De aceea, grupul este obligat s  se înscrie ca atare în eviden ele b ncii care 
va raporta despre aceasta i autorit ii bancare de supraveghere i control (BNR). În al patrulea 
rând, entitatea colectiv  poate s   e proprietarul întreprinderii, în timp ce întreprinderea este 
exploatat  de o societate din grup, c reia grupul i-a încredin at aceast  misiune (de regul , 
societatea dominant  sau societatea împuternicit  de grup cu managementul întreprinderii 
complexe derulate în comun de societ ile din grup). În  ne, în sistemul Regulamentului 
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EC nr. 1346/2000 privind insolven a transfrontalier , centrul principalelor interese ale 
debitorului (COMI) nu este neap rat cel publicat, ci i cel care poate   cunoscut p r ilor 
(ascertainable). De aceea, în caz de insolven  transfrontalier  care implic  tribunalele a cel 
pu in unuia din statele membre ale Uniunii Europene, sediul societ ilor din grup coincide, 
de cele mai multe ori, cu sediul societ ii dominante, care este i sediul grupului, ca entitate 
colectiv . De aici concluzia c  grupul, în sine, este privit ca titular al întreprinderii complexe 
derulate de toate societ ile din grup.

3. Elemente esen iale ale no iunii de întreprindere. Tot la nivel principial, întreprinderea 
înseamn  o afacere organizat , adic  o activitate sistematic  de produc ie, comer  sau prest ri 
de servicii organizat  de întreprinz tor pe risc economic propriu.

Afacerea este o activitate continu , sistematic , orientat  într-un scop speci  c (de obicei, 
ob inerea de pro  t), dar care relev  întotdeauna un risc asumat. Întreprinderea este o afacere 
pentru c  presupune asumarea unui risc. Riscul înseamn  posibilitatea de a ob ine un pro  t sau 
de a suporta o pierdere. În cazul comercian ilor i al altor persoane juridice de drept privat care 
desf oar  i activit i economice, riscul transformat în pierdere poate determina insolven a 
titularului întreprinderii. De i scopul exploat rii întreprinderii nu este exclusiv ob inerea de 
pro  t, ponderea numeric  i valoric  este dat  de întreprinderile menite a ob ine pro  t.

Dac , în concep ia Codului civil, întreprinderea este o activitate a unui profesionist 
(titularul întreprinderii), i nu un subiect de drept (pentru aceast  distinc ie i comentarii la 
aceasta, a se vedea Gh. Piperea, Drept comercial. Întreprinderea, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 
2012, p. 31-42), în Dreptul Uniunii Europene i în jurispruden a CJUE în materia concuren ei, 
întreprinderea este v zut , pentru scopurile legisla iei concuren ei, ca un organism/agent 
economic care î i asum  responsabilitatea pentru modul în care în elege s  î i exercite 
dreptul de a concura cu ceilal i agen i economici (engl. undertakings, fr. entreprise), forma de 
organizare a întreprinderii  ind irelevant  (pentru mai multe am nunte, a se vedea C. Cucu 
(Eremia), Protec ia juridic  împotriva practicilor anticoncuren iale ale întreprinderilor. Tez  
de doctorat, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucure ti, Facultatea de Drept, 2013, p. 19-25; 
D. Ungureanu, No iunea de întreprindere în dreptul concuren ei, în RRDA nr. 5/2013, p. 115 
i urm.). Mai mult chiar, în legisla ia protec iei consumatorilor i în jurispruden a recent  a 

CJUE, semni  ca ia i valoarea juridic  a conceptului de comerciant sunt identice cu cele ale 
conceptului de întreprindere (a se vedea supra, spe a BKK).

Întreprinderea este mai mult decât un risc asumat de titularul s u. Întreprinderea este 
un organism economic întrucât: (i) poate   separat  din punct de vedere legal sau faptic de 
titu larul s u de la un moment dat,  ind posibil  cesiunea acesteia sau darea în administrare; 
întreprinderea este, astfel, „obiectualizat ”, c p tând independent fa  de titularul s u; circula-
rizarea întreprinderii este frecvent întâlnit  în procedura insolven ei, dar ea poate   întâlnit  i 
în afara acestei proceduri,  e ca modalitate de restructurare sau repozi ionare pe pia ,  e ca 
modalitate de evitare a insolven ei (pentru mai multe am nunte despre modul în care contracte, 
portofolii de drepturi i obliga ii, afaceri punctuale sau întreprinderi pot   „obiectualizate” 
i puse ca atare în circula ie juridic , a se vedea Gh. Piperea, Grupul de contracte. O teorie 

a haosului, http://www.juridice.ro/268408/grupul-de-contracte-o-teorie-a-haosului.html); 
(ii) dep e te interesele titularului sau concentrând, al turi de interesele titularului s u actual, i 
interesele celor care, într-o anumit  m sur , depind de supravie uirea întreprinderii (salaria ii, 
creditorii dependen i de întreprindere, statul i comunitatea local , ca bene  ciari de taxe i 
impozite, dar i ca pl titori de presta ii sociale pentru cei care i-ar pierde locul de munc  
prin dispari ia întreprinderii etc.). Întreprinderea nu este doar obiectul interesului titularului 
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s u, ci i al celorlalte persoane ale c ror drepturi sau subzisten  depind, într-o m sur  mai 
mic  sau mai mare, de supravie uirea întreprinderii. Într-adev r, întreprinderea este o surs  de 
locuri de munc , o surs  de venituri la bugetul statal sau la cel local, un client pentru furni-
zorii de utilit i, un client pentru b nci, un client pentru diver i produc tori de m rfuri sau 
pres tatori de servicii etc. Întreprinderea este centrul nodal al unei vaste re ele de raporturi 
juridice i interese economice, sociale i chiar politice. Dispari ia întreprinderii ar însemna 
dispari ia unor locuri de munc , cre terea ratei omajului, pierderea unui contribuabil, a unui 
client etc., astfel c  salaria ii, statul, comunit ile locale, b ncile sau chiar simplii creditori 
chirografari sunt interesa i în supravie uirea întreprinderii, iar aceste interese trebuie protejate, 
uneori chiar împotriva titularului întreprinderii sau a unora dintre creditori. În teoria guvern rii 
corporatiste, ace tia sunt denumi i, sugestiv, stakeholders, adic  ac ionari indirec i ai titularului 
întreprinderii, în compara ie cu ac ionarii direc i, adic  shareholders.

Ca realitate economic , întreprinderea este un organism economic structurat de întreprinz tor 
pe riscul s u, risc ce const  în antrenarea într-o afacere a capitalului, a mijloacelor  nanciare i 
a muncii, elemente de care întreprinz torul dispune personal sau pe care i le procur  de la al ii. 
Din aceast  perspectiv , sunt întreprinderi chiar i afacerile organizate de institu ii publice sau de 
organiza iile non-guvernamentale care, prin de  ni ie, nu î i propun ca scop principal al activit ii 
realizarea de pro  t. Este vorba de acele institu ii publice care intervin direct în opera iuni de 
pia , ca orice întreprindere, f r  s  exercite prerogative de putere public , cum ar   spitalele, 
casele de asigur ri de s n tate, universit ile, departamentele de utilit i publice organizate de 
autorit ile administra iei publice locale etc. De altfel, O.U.G. nr. 46/2013 permite insolven a 
unit ilor administrativ-teritoriale, de genul prim riilor sau al consiliilor jude ene, iar Consiliul 
Concuren ei a sanc ionat în repetate rânduri autorit i publice (prim rii, ministere) pentru 
implicarea în trucarea unor licita ii. Pentru un astfel de exemplu, a se vedea E. Mihai, Dreptul 
concuren ei, Ed. All Beck, Bucure ti, 2004, p. 34, referin a la Decizia Consiliului Concuren ei 
nr. 197/1999. În acela i sens este i C. Cucu (Eremia), Tez  de doctorat..., p. 32.

În practica recent  a CJUE s-a mers chiar mai departe. Astfel, în spe a BKK Mobil (cauza 
C – 59/12, citat  mai sus; solu ia s-a pronun at în data de 3 octombrie 2013), s-a decis c  poate 
  considerat  comerciant, în sensul Dreptului Uniunii Europene i o autoritate public , de felul 

caselor publice de asigur ri de s n tate, în m sura în care acestea se comport  a a cum o fac, 
de regul , comercian ii. 

În aceast  situa ie, casa de asigur ri de s n tate, de i public , trebuie s  încheie contracte 
cu asigura ii (ace tia având calitatea de consumatori), care s  nu con in  clauze abuzive i care 
s  respecte obliga ia de r spundere pentru produsele cu defecte, precum i obliga ia de ab inere 
de la practicile comerciale incorecte. În mod evident, o astfel de cas  de asigur ri de s n tate 
nu poate emite decizii de impunere, legea noastr  intern  (care a dat aceast  competen , pân  
în 2012, caselor de asigurare de s n tate) putând   înl turat  de la aplicare, pe motiv c  este în 
contradic ie cu Dreptul Uniunii Europene.

Din punct de vedere juridic, întreprinderea este un complex de acte, fapte i opera iuni 
care, coagulate de scopul producerii de pro  t sau de scopul non-pro  t al titularului i de riscul 
pe care i-l asum  titularul s u, dau consisten  unor activit i de produc ie, comer  sau prest ri 
de servicii, în sine, dar care poate face, ca întreg, obiectul unor acte juridice de sine st t toare, 
cum ar   vânzarea (cesiunea), închirierea (loca ia de gestiune) sau darea în administrare.

4. Întreprinderea nu înseamn  numai un complex de acte juridice ale titularului s u, ci i 
fapte licite sau ilicite aferente exerci iului întreprinderii. 

Fostul art. 4 C.com. prevedea prezum ia de comercialitate pentru aceste fapte juridice, cu 
condi ia ca ele s    rezultat din exerci iul comer ului. În actuala reglementare, obliga iile care 
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rezult  din fapte licite sau ilicite s vâr ite în exerci iul (exploatarea) întreprinderii sunt cârmuite 
de acelea i reguli ca i obliga iile contractuale, întrucât art. 3 alin. (1) NCC dispune c  toate 
raporturile juridice în care sunt parte profesioni tii sunt supuse noului Cod civil, uzan elor i 
principiilor generale ale dreptului, deci i obliga iile lor delictuale. Art. 1349 alin. (1) NCC 
reglementeaz  principiile generale ale r spunderii persoanei care este vinovat  de lezarea 
intereselor altor persoane. Pentru a stabili principiul de r spundere se vorbe te de înc lcarea 
legii sau a obiceiului locului, ca generator de r spundere [a se observa c  art. 1 alin. (1), 
raportat la alin. (6), NCC vorbe te nu de obiceiul locului, ci de obicei sau de cutum ]. Se 
pune întrebarea dac  înc lcarea celuilalt tip de uzan e (uzurile profesionale sau comerciale) 
atrage i ea r spunderea civil . Cum i aceste uzan e au putere normativ  sau putere de clauz  
contractual  explicit  (prin trimiterea la ele pe care o fac p r ile în contract) sau implicit  (prin 
mecanismul prev zut de art. 1272 NCC), înseamn  c  i înc lcarea acestor uzan e determin  
r spunderea civil , contractual  sau delictual . Anumite texte relative la r spundere evoc   e 
întreprinderea,  e activitatea comercial ,  e calitatea de profesionist. Spre exemplu, art. 1349 
alin. (4) NCC trimite, în materie de r spundere pentru produsele cu defecte, la legile speciale 
în domeniu, adic  la legisla ia protec iei consumatorilor, care are în vedere profesionistul ca 
autor generic al prejudiciului cauzat de produsele comercializate consumatorilor. Art. 1358 
NCC dispune c , în aprecierea vinov iei autorului faptei prejudiciabile, se ine cont, printre 
altele, i de calitatea de profesionist a acestuia. F r  ca textul s  o spun  expres, este evident c  
vinov ia va   mai aspru judecat  în cazul profesioni tilor, întrucât ace tia sunt cei care trebuie 
s  î i asume riscul activit ii, inclusiv sub raportul poten ialului de pericol la adresa s n t ii, 
vie ii sau intereselor economice ale consumatorilor. Art. 1363 NCC permite exonerarea de 
r spundere în caz de divulgare a secretului comercial a aceluia care a fost determinat la 
divulgare de o împrejurare grav  ce privea s n tatea sau siguran a public . Conform art. 1369 
NCC, este responsabil fa  de victima prejudiciului nu numai autorul direct al delictului civil, 
ci i instigatorul, complicele, t inuitorul sau favorizatorul acestuia (dup  principiile preluate de 
la r spunderea penal ). Complice, t inuitor, favorizator etc. poate s   e i o persoan  juridic  
(pentru care autorul a lucrat, pentru care este prepus, sau pentru care a prestat serviciul). 
Conform art. 1370 NCC, dac  autorul prejudiciului nu poate   individualizat dintr-un num r 
de poten iali autori, atunci to i ace tia sunt obliga i solidar s  repare prejudiciul. Reglementarea 
este similar  cu fostul art. 1003 C.civ., dar e mult mai favorabil  victimei, l sând co-autorilor 
sau celor obliga i solidar sarcina probei în demersul de ap rare de solidaritate. Regula enun at  
de art. 1370 NCC este important  în situa ia angaj rii r spunderii administratorilor care fac 
parte dintr-un organ colegial de conducere a persoanei juridice. Dac  nu se poate ti care este 
autorul, atunci r spund to i administratorii, în solidar.

R spunderea penal  a persoanei juridice a fost introdus  în dreptul nostru înc  din 2005, 
când au fost instituite sanc iuni penale aplicabile persoanei juridice (amend , dizolvarea) 
i m suri preventive (suspendarea activit ii, interzicerea particip rii la o licita ie etc.), iar 

persoana juridic  ce exploateaz  o întreprindere poate   responsabil  civilmente într-o ac iune 
penal  contra unei persoane care a ac ionat în calitate de prepus al s u. În exerci iul sau 
exploatarea întreprinderii, delictul civil poate rezulta i dintr-o infrac iune de rezultat, ceea ce 
înseamn  cumulul r spunderii civile cu cea penal .

Întreprinderea poate s  însemne i exerci iul drepturilor de autor i al drepturilor de 
proprietate industrial , precum i înc lcarea acestora.

5. Întreprinderea poate   exploatat  de proprietar sau de un reprezentant al proprietarului. 
Noul Cod civil de  ne te nu întreprinderea în sine, ci exploatarea unei întreprinderi, adic  
exerci iul sistematic al unei activit i economice, cu sau f r  scopul de a ob ine pro  t. Rezult  
c , de regul , cel care î i asum  riscul întreprinderii, pe cont propriu, este titularul întreprinderii. 
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Dar profesionist este i cel care exploateaz  întreprinderea în numele titularului. Proprietarul 
întreprinderii care nu î i exploateaz  nemijlocit întreprinderea nu este profesionist, ceea ce 
este destul de paradoxal. Poate   un profesionist care exploateaz  întreprinderea a  at  în 
proprietatea altuia: (i) reprezentantul (reprezentarea poate rezulta dintr-un contract de mandat 
sau de agen ie); (ii) administratorul bunurilor altuia (administrarea se poate referi nu numai 
la unul sau mai multe bunuri individual determinate sau la un portofoliu de crean e, ci i la o 
universalitate de bunuri, a a cum sunt cele afectate exerci iului unei întreprinderi); (iii)  du-
ciarul; (iv) locatorul întreprinderii (loca ia de gestiune sau închirierea fondului de comer  sunt 
forme de închiriere a întreprinderii, în cazul c reia proprietarul nu exploateaz  afacerea, ci doar 
încaseaz  chirie din exploatarea exercitat  de locator). Reprezentarea este reglementat  în noul 
Cod civil în materia regulilor generale ale actului juridic. Un act juridic se poate încheia faptic, 
direct, de c tre p r i, dar i de c tre reprezentan ii lor. Juridic, efectele actului, încheiat faptic 
de reprezentant, se produc în patrimoniul reprezentatului. Reprezentarea este mecanismul 
juridic (tehnica juridic ), iar diferitele contracte sau  guri juridice prin care se pune în practic  
sunt instrumentele acestui mecanism. De esen a reprezent rii este împuternicirea, actul juridic 
unilateral sau statutar care reprezint  voin a principalului de a   reprezentat, dar i dovada 
calit ii de reprezentant în rela iile cu ter ii. Înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil, 
mecanismul juridic al reprezent rii se explica doctrinar i jurispruden ial plecând de la efectele 
contractului de mandat clasic, prin natura sa un contract care prezum  reprezentarea. În noul 
Cod civil reprezentarea bene  ciaz  de o reglementare distinct , instrumentele acesteia  ind 
multiple: mandatul, agen ia, intermedierea simpl , exerci iul capacit ii juridice a persoanei 
juridice prin organele sale de administrare etc. Reprezentantul este un intermediar între 
principal (reprezentat) i ter ii co-contractan i ai acestuia. Cu toate acestea, reprezentarea nu 
este de esen a intermedierii, ci doar de natura sa, întrucât legea reglementeaz  forme speciale 
de intermediere care nu includ reprezentarea, ci  e numai negocierea,  e scindarea efectelor 
contractului încheiat cu ter ii între efecte ce se produc în rela iile dintre principal i intermediar 
i efecte ce se produc în rela iile dintre intermediar i ter , între principal i ter  neproducându-

se, de regul , efecte. Reprezentarea nu se confund  cu intermedierea. Reprezentarea este 
doar o specie de intermediere. Intermedierea este ceea ce poart  denumirea de agency din 
dreptul anglo-saxon. Contractul de agency d  dreptul agentului  e doar s  negocieze acte 
juridice pentru principal,  e s  negocieze i s  încheie acte juridice în numele i pe seama 
principalului. În dreptul nostru, intermedierea este implementat  printr-o multitudine de 
 guri juridice – mandat (care poate   cu sau f r  reprezentare), agen ie, intermediere pur  i 

simpl , intermediere ocazional . Mandatul poate   un mandat pur i simplu sau un mandat 
f r  reprezentare. Mandatul f r  reprezentare este specie a mandatului, dar este un gen pentru 
alte variet i precum: comisionul, consigna ia, expedi ia (expedi ia este un contract conex 
transportului; în mod normal, expedi ia nu ar   trebuit s   e considerat  o simpl  varietate de 
mandat f r  reprezentare). Toate aceste specii de mandate presupun continuitate în exerci iul 
profesional al intermedierii i asumarea unui risc. De aici concluzia c  activit ile exercitate 
de mandatar sunt ele însele întreprinderi, iar cel care exploateaz  întreprinderea (comisionar, 
consignatar, expedi ionar) este un profesionist.

6. Întreprinderea în di  cultate este o afacere care nu este bun  sau nu mai este bun  i, 
de aceea, provoac  pierderi titularului s u ori se îndreapt  c tre faliment. Dac  întreprinderea 
este viabil , indiferent de cauzele di  cult ii  nanciare pe care o traverseaz , multiplele inte-
rese ce graviteaz  în jurul întreprinderii impun necesitatea încerc rii de salvgardare a ei,  e 
sub controlul acelora i manageri (atunci când criza se datoreaz  conjuncturilor economice 
nefavorabile),  e prin separarea întreprinderii de titularul s u ini ial (în situa ia în care criza 
se datoreaz  incompeten ei sau fraudei managerilor). Preven ia insolven ei înseamn  lupta 
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pentru supravie uirea întreprinderii, care înseamn  i supravie uirea drepturilor i intereselor 
ac ionarilor s i, direc i sau indirec i.

Întreprinderea insolvent  este întreprinderea care a e uat. Insolven a, cu corelativul s u – 
pierderea inerent  suferit  de debitor i de ac ionarii ori stakeholder-ii s i – poate   consecin a 
unor conjuncturi economice nefavorabile sau rezultatul de  cien elor manageriale i, uneori, 
chiar al fraudelor acestora. Restric iile de drepturi sau prejudiciile aduse stakeholder-ilor 
sunt consecin e ale insolven ei care, dac  la rândul s u este cauzat  de culpa, incompeten a 
sau frauda managerilor debitorului, poate antrena r spunderea patrimonial  i, uneori, chiar 
penal  a acestora. Insolven a titularului întreprinderii îi poate afecta pe to i ace ti ac ionari, 
direc i sau indirec i, mai ales c , în România, majoritatea covâr itoare a cazurilor de insolven  
înseamn  faliment, adic  dispari ia debitorului i, în consecin , i dispari ia întreprinderii 
sale. Din voin a titularului s u ori prin cererea creditorilor, o asemenea întreprindere va   
pus  sub protec ia tribunalului, urmând a   diagnosticat , în vederea alegerii c ii de urmat: 
continuarea afacerii, pe baza unui plan de reorganizare (care presupune masive schimb ri 
în structura afacerii, precum i în structura ac ionariatului i a managementului acesteia, 
ba chiar o preluare amiabil  sau ostil  a afacerii de c tre creditori sau ter i) sau lichidarea, 
urmat  de radierea afacerii din registrele publice. Pe perioada insolven ei, nicio urm rire 
silit  a creditorilor nu mai e posibil , iar crean ele sunt înghe ate la valoarea lor nominal  din 
data deschiderii procedurii. Dac  afacerea se continu , contractele în curs ale debitorului se 
men in, chiar în contra voin ei co-contractantului. Dac  afacerea se lichideaz , bunurile din 
patrimoniul debitorului se vând, iar crean ele se achit  din fondurile ob inute din lichidare în 
ordinea de preferin  prev zut  de art. 159, 161 din Legea nr. 85/2014 (crean ele garantate 
sunt privilegiate celorlalte crean e; salariile sunt privilegiate crean elor  scale; cele  scale sunt 
privilegiate crean elor chirografare etc.). În  ne, dac  sunt acte juridice încheiate de debitor 
în perioada suspect  (2 ani anterior deschiderii procedurii), acestea sunt supuse unei ac iuni 
în anulare, iar dac  persoane din conducerea debitorului sau alte persoane cu in  uen  asupra 
afacerii debitorului au cauzat insolven a acestuia, vor putea   trase la r spundere prin ac iuni 
ale administratorului judiciar, ale lichidatorului sau ale comitetului creditorilor.

7. Codul civil reglementeaz  totalitatea raporturilor de drept civil, inclusiv acelea în care 
ar   implica i profesioni tii. În consecin , nu mai exist  „activit i esen ialmente civile” i 
activit i comerciale prin natura lor (acte de comer  obiective) sau prin calitatea titularului lor 
(acte de comer  subiective), ci doar activit i civile. Ceea ce denumeam, înainte de apari ia 
Codului civil din 2011, „activit i esen ialmente civile”, putem denumi în prezent „activit i 
ale simplilor particulari”, în raporturile dintre ei, adic  activit i care nu presupun sau nu con in 
raporturi cu profesioni tii. Activit ile care, în perioada de dinainte de 1 octombrie 2011, erau 
considerate în mod tradi ional „esen ialmente civile” i, deci, nu puteau face parte din obiectul 
de activitate al unei societ i comerciale, pot   în prezent obiecte ale unui exerci iu sistematic, 
deci ale unei întreprinderi. Astfel de activit i, cum sunt opera iunile imobiliare, agricultura, 
exploatarea unor brevete de inven ie, a unui know-how, a unor m rci, a unor drepturi de 
autor etc., considerate în trecut „esen ialmente civile”, pot   în prezent obiectul exclusiv sau 
complementar ori conex al unei întreprinderi. În plus, în mod evident nu mai exist  dihotomia 
întreprindere comercial  – întreprindere civil , ci doar conceptul unic de întreprindere. i, în 
orice caz, din moment ce în Dreptul Uniunii Europene, no iunea de comerciant se confund  
cu cea de întreprindere, înseamn  c  distinc ia dintre întreprinderea civil  i cea comercial  
este irelevant  [pentru o p rere diferit , a se vedea St.D. C rpenaru, Dreptul comercial în 
condi iile noului Cod civil, în CJ nr. 10/2010; în opinia profesorului C rpenaru, o întreprindere 
care ca scop ob inerea pro  tului este o întreprindere comercial  sau economic , în timp ce o 
întreprindere f r  scop lucrativ este o întreprindere civil  (necomercial )].

 28

 29



Titlul preliminar. Despre legea civil   Art. 4

 13Perju

Art. 4. Aplicarea prioritar  a tratatelor interna ionale privind drepturile omului
(1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispozi iile privind drepturile i libert ile 

persoanelor vor   interpretate i aplicate în concordan  cu Cons  tu ia, Declara ia Universal  a 
Drepturilor Omului, pactele i celelalte tratate la care România este parte.

(2) Dac  exist  neconcordan e între pactele i tratatele privitoare la drepturile fundamentale 
ale omului, la care România este parte, i prezentul cod, au prioritate reglement rile interna io-
nale, cu excep ia cazului în care prezentul cod con ine dispozi ii mai favorabile. [art. 1 NCC; 
art. 11 alin. (2), art. 20 alin. (1) din Cons  tu ie]

Comentariu
1. Dreptul intern i tratatele interna ionale privind drepturile omului. În principiu, 

tratatele interna ionale rati  cate de România nu cuprind dispozi ii speciale de aplicabilitate 
în dreptul intern român. Cu toate acestea, în materia drepturilor fundamentale ale omului, 
„Conven ia european  are caracter normativ, constrâng tor pentru statele contractante, 
prev zut  cu un mecanism jurisdic ional e  cient de asigurare a angajamentului statelor, în sensul 
respect rii dispozi iilor sale” (a se vedea C. Bîrsan, Conven ia, p. 5). Recent, jurispruden a 
CEDO a subliniat c , de i „statele contractante nu au obliga ia formal  de a încorpora 
Conven ia i protocoalele adi ionale în ordinea intern  de drept, din principiul subsidiarit ii 
rezult  c  jurisdic iile na ionale au îndatorirea ca, în m sura posibilului, s  interpreteze i s  
aplice înse i normele lor de drept intern în conformitate cu dispozi iile Conven iei” (a se vedea 
C. Bîrsan, Conven ia, p. 59). În ordinea juridic  intern  a României, dispozi iile Conven iei 
europene au for  constitu ional  i supralegislativ  [art. 11 alin. (2) i art. 20 alin. (1) din 
Constitu ia revizuit ], proprie, de altfel, tuturor actelor interna ionale la care România este 
parte,  e ele universale sau regionale europene, specializate, multilaterale sau bilaterale. În 
sensul ar tat (supra la pct. 1 din Comentariul la art. 1 NCC), dispozi iile Conven iei europene 
sunt izvoare de drept. Ca urmare, în spiritul acestor idei generale, consacrate constitu ional în 
dreptul intern român, dispozi iile privind drepturile i libert ile persoanelor, cuprinse în 
noul Cod civil, vor   interpretate i aplicate în concordan  cu actele interna ionale prin care 
sunt protejate drepturile omului – art. 4 alin. (1) NCC.

În absen a unei reguli formale de încorporare ad litteram a normelor interna ionale rati  cate, 
redactorii noului Cod civil au avut în vedere, deductiv i primordial, obliga ia legiuitorului de 
edictare, în concordan  cu aceste norme, a noilor reglement ri privind drepturile omului.

2. Prioritatea reglement rilor interna ionale. Eventualele con  icte între actele interna-
io  nale privind drepturile omului i noul Cod civil sunt sanc ionate, pe baza principiului 

prio rit ii reglement rilor interna ionale, cu inaplicabilitatea normelor interne contrare, cu 
excep ia celor mai favorabile – art. 4 alin. (2) NCC. Procedural, contrarietatea poate   invocat  
cu efecte inter partes „în fa a oric rei autorit i publice române chemat  a aplica norma în 
discu ie, inclusiv în fa a instan elor judec tore ti pe baza principiului liberului acces la justi ie” 
(a se vedea C. Bîrsan, Conven ia, p. 102). Partea interesat  are deschis  i calea excep iei de 
neconstitu ionalitate, ipotez  în care declararea neconstitu ionalit ii normei interne de c tre 
instan a de contencios constitu ional, are efecte erga omnes (a se vedea C. Bîrsan, Conven ia, 
p. 102, 103).

Art. 5. Aplicarea prioritar  a dreptului Uniunii Europene
În materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplic  în 

mod prio ritar, indiferent de calitatea sau statutul p r ilor. [art. 4 NCC; art. 11 alin. (2), art. 148 
alin. (2) din Cons  tu ie]
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Comentariu
1. Aplicarea normelor dreptului comunitar în dreptul intern. Prioritatea dreptului 

comu nitar de  ne te, la nivel de principiu fundamental, raportul dintre dreptul intern al 
statelor membre ale Uniunii i dreptul comunitar ca subsistem al dreptului european. Enun ul, 
caracterele i efectele principiului priorit ii dreptului comunitar au fost formulate în 
hot rârile Cur ii de Justi ie de la Luxemburg (CJCE) i introduse ulterior în tratate (a se vedea 
M. Voicu, Introducere în dreptul european, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, p. 28, 88). 
În esen , principiul priorit ii exprim  ideea, monist , de întâietate a dreptului comunitar fa  
de dreptul intern. Toate normele comunitare trebuie s  prevaleze asupra ansamblului normelor 
na ionale, inclusiv la nivel constitu ional (CJCE, hot rârea dat  în 1964 în cazul Costa/Enel, 
rezumat  de M. Voicu, Introducere în dreptul european, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, 
p. 88-90). În situa ia unui con  ict între dreptul comunitar i cel intern, autorit ile i instan ele 
statale trebuie s  lase neaplicat dreptul na ional contrar (a se vedea M. Voicu, Introducere în 
dreptul european, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007, p. 89).

2. Consacrarea legislativ  a principiului aplic rii prioritare a dreptului comunitar. În 
spiritul acestor idei, art. 11 alin. (2) din Constitu ia României prevede c  tratatele rati  cate de 
Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern. Aderarea României la Uniunea European  
a consemnat, totodat , la nivel constitu ional, c  prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii 
Europene, precum i celelalte reglement ri comunitare cu caracter obligatoriu au prioritate 
fa  de dispozi iile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare 
[art. 148 alin. (2)]. Textul art. 4 NCC dezvolt  textele constitu ionale prin cons  n irea, pentru 
materiile pe care le reglementeaz , a priorit ii normelor dreptului comunitar, caz în care 
calitatea sau statutul p r ilor nu prezint  însemn tate.

Pentru ideea c , în dreptul interna ional public, contractul normativ, sub forma tra ta-
tului, reprezint  izvor principal de drept, a se vedea N. Popa, Izvoarele dreptului, în N. Popa, 
M. Eremia, S. Cristea, Teoria general  a dreptului, Ed. All Beck, ed. a 2-a, Bucure ti, 2005, 
p. 178.

Capitolul II. Aplicarea legii civile

Bibliogra  e: Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, 
Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2007 (citat  în continuare Gh. Beleiu, Drept civil); T. Iona cu .a., 
Tratat de drept civil, vol. I, Ed. Academiei, Bucure ti, 1967 (citat  în continuare T. Iona cu .a., Tratat de 
drept civil, vol. I); I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, Introducere în dreptul civil, ed. a 2-a, Colec ia 
Universitaria, Ed. Sfera juridic , Cluj-Napoca, 2008 (citat  în continuare I. Reghini, . Diaconescu, 
P. Vasilescu, Introducere); E. Lupan .a., Drept civil. Partea general  conform Noului Cod civil, Ed. C.H. 
Beck, Bucure ti, 2012 (citat  în continuare E. Lupan .a., Drept civil. Partea general  conform Noului 
Cod civil); G. Boroi, Aplicarea în timp a Noului Cod civil, în www.inm-lex.ro/  ier (citat  în continuare, 
G. Boroi, Aplicarea în timp a Noului Cod civil).

Art. 6. Aplicarea în  mp a legii civile
(1) Legea civil  este aplicabil  cât  mp este în vigoare. Aceasta nu are putere retroac  v . 
(2) Actele i faptele juridice încheiate ori, dup  caz, s vâr ite sau produse înainte de intrarea 

în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prev zute de legea în vigoare 
la data încheierii sau, dup  caz, a s vâr irii ori producerii lor. 
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