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REZUMAT  

PROFESIONIȘTII – COMERCIANȚI ȘI ÎNTREPRINDEREA ÎN CONTEXTUL NOII 

REALITĂȚI NORMATIVE INSTAURATĂ DE CODUL CIVIL  

1. Prezentarea sintetică a principalelor rezultate originale în cercetarea științifică 

dicactică după conferirea titlului de doctor. Cariera mea academică a început la data de 05.10 

1992, când am ocupat prin concurs postul de lector universitar la Facultatea de Drept a 

Universității din Craiova. Eram din 01.02.1992 doctorand la Universitatea din București, 

Facultatea de Drept la Acad. prof. univ.dr. doc. Ion P. Filipescu, în stagiu și pregăteam teza cu 

titlul „Regimul juridic al investițiilor străine și condiția juridică a investitorilor străini în 

România”, cu care în anul 1996 am obținut titlul de doctor în drept. Am obținut apoi prin concurs 

posturile de conf. univ.dr. (1997) și de prof. univ. dr. (2003), fiind și în prezent pe acest post.   

Activitatea didactică aferentă posturilor pe care le-am ocupat a constat în predarea unor 

discipline din domeniul dreptului afacerilor (Drept comercial; Dreptul insolvenței; Principii și 

instituții de dreptul afacerilor; Regimul juridic al profesioniștilor) sau dreptului civil (Garanții de 

executare a obligațiilor) corespunzător programelor de studii de licență sau master. Pentru 

susținerea activității didactice am elaborat note de curs ori manuale pe care le-am oferit 

studenților în format electronic sau tipărit sau publicate prin edituri (ex: Curs de drept comercial 

român, Ed. Universitaria, Craiova, 2003; Drept comercial român, Ed. Alma, Craiova, 2016; 

Drept comercial român. Introducere în dreptul comercial. Întreprinderea. Fondul de comerț. 

Comercianții, Ed. C.H.Beck, București, 2017; etc.). Conținutul cursurilor a fost în permanență 

actualizat și adaptat la dinamica schimbărilor din domeniul dreptului comercial mai ales după 

anul 2009, când Codul civil a instaurat o nouă realitate normativă.  

În activitatea didactică am urmărit să transmit studenților cunoștințe specifice domeniului 

și am folosit atât metode clasice de predare, dar și metode moderne de participare interactivă a 

studenților în actul didactic.  

În cadrul Universității din Craiova am ocupat și poziții cu rol administrativ și anume: 

membru în Consiliul Facultății de Drept (1996-2008); membru în Senatul Universității (2000-

2008); prodecan cu probleme studențești și inserție profesională (2000-2008; 2016 și în prezent). 

În exercitarea atribuțiilor menționate m-am implicat și am participat activ la elaborarea planurilor 

de învățământ, a statelor de funcții, a dosarelor de autorizare și acreditare.  



Am fost membru în Comisia nr.7 Drept a CNEAA (ARACIS) în perioada 1999-2001 și am 

făcut evaluări instituționale ori a programelor de studii la diferite instituții de învățământ superior 

juridic din țară. Am fost de asemeni membru ONBSS (CNBSS) din cadrul MECI pentru 

domeniul Justiție și Afaceri Interne. Am fost membru în mai multe comisii pentru acordarea 

titlului științific de doctor în drept la diverse școli doctorale. În paralel cu activitatea didactică am 

participat la15 conferințe științifice interne sau internaționale. Sunt practician al dreptului fiind 

pe rând jurisconsult (1986-1992) și avocat (1998-prezent). Sunt membru în Consiliul Baroului 

Dolj din anul 2007. Sunt fondator și membru al Centrului de Studii și Cercetări de Drept Privat 

Craiova. Sunt formator la Institutul Notarial Român din anul 2012.  

2. Evaluarea critică a cercetării și impactul acesteia în mediul profesional și științific. 

După obținerea titlului de doctor în drept mi-am orientat cercetarea științifică pe teme specifice 

dreptului comercial, dar și pe subiecte cu valențe interdisciplinare. În cadrul cercetării științifice 

am elaborat 13 cărți din care 9 ca unic autor și am publicat 66 de articole și susținut 15 

comunicări științifice la conferințe interne și internaționale. Domeniile de cercetare în care am 

elaborat lucrările menționate sunt în domeniul dreptului afacerilor (drept comercial; dreptul 

insolvenței); dreptul mediului; dreptul comerțului internațional; drept civil. Cărțile au fost 

publicate în edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul juridic sau acreditate CNCSIS (ex: 

C.H.Beck; Universitaria; ALMA), iar articolele și studiile în reviste cu prestigiu recunoscut în 

domeniul juridic sau cotate în baze de date (ex: Dreptul; Revista de Drept Comercial; Revista de 

Științe Juridice; Tribuna Economică).  

Dintre articolele publicate pot fi menționate: Regimul juridic al noțiunii de asociere în 

dreptul comercial român, RDC nr.11/1998, p. 54-71; Regimul juridic al contractelor de 

garantare a executării obligațiilor comerciale, în Dreptul nr.31/1999, p.17-19; Principiile 

dreptului comercial român, RDC nr.7-8/2002, p.12-51; Personalitatea juridică a societății 

cooperative, RDC nr.12/2009, p.85-94; Sistemul de reglementare a dreptului comercial în 

regimul Noului Cod civil, RSJ nr.1/2015, p.95-102; Personalitatea juridică a grupurilor de 

interes economic, RSJ nr.2/2012 (coautor), p. 132-152; Procedura insolvenței grupului de 

societăți, RSJ, nr.1/2015, p.95-102.  

Cele două direcții de cercetare privesc teoria generală a dreptului comercial (organizarea 

comerțului și statutul profesiei de comerciant) și partea specială a dreptului comercial (actele de 

exercitare a comerțului).  



Conceptul de drept comercial și sistemul de reglementare a dreptului comercial au fost 

evaluate având în vedere atât  dispozițiilor din Codul comercial și din legile comerciale speciale 

anterioare anului 2009, cât și dispozițiile de după anul 2009, când ca urmare a instaurării unei noi 

realități juridice prin dispozițiile Codului civil soarta dreptului comercial o fost pusă în discuție 

sub semnul lui „a fi sau a nu fi”.  

Dacă înainte de adoptarea Codului civil obiectul dreptului comercial îl constituiau normele 

juridice aplicabile raporturilor juridice născute între comercianți din fapte de comerț, iar dreptul 

comercial era autonom în sistemul de drept datorită obiectului, principiilor proprii și metodei de 

reglementare, după aceea ca urmare a concepției moniste privind unitatea dreptului privat, soarta 

dreptului comercial și autonomia acestuia au fost puse sub semnul întrebării, iar acesta a devenit 

o subramură a dreptului civil, ca și dreptul familiei, având totuși o relativă autonomie. Există 

totuși un sistem de norme care reglementează relațiile specifice care generează raporturi juridice 

în exploatarea unei întreprinderi coemrciale și care se bazează pe principii specifice.  Codul civil 

nu a făcut decât să schimbe sistemul de reglementare din obiectiv în subiectiv și pilonii acestuia 

din „fapte de comerț și comercianți” în „întreprindere și profesionist”.   

Întreprinderea a făcut obiectul unor cercetări, având în vedere Codul comercial și legile 

comerciale speciale, când aceasta era reglementată ca faptă de comerț, dar și dispozițiile art. 3 

din Codul civil în care se dispune ce se înțelege prin exploatarea unei întreprinderi. 

Întreprinderea se distinge prin următoarele elemente: este o activitate sistematic organizată de 

către profesionist; are ca obiect producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri ori prestarea 

de servicii; are scop lucrativ sau nonlucrativ. Întreprinderea comercială și întreprinderea civilă 

sunt varietăți ale întreprinderii care se diferențiază prin calitatea profesionistului care le 

organizează, prin obiect și prin scop.  

Profesionistul este un concept al Noului drept civil și implicit al noului drept comercial. El 

nu este determinat expres prin dispozițiile Codului civil dar este identificat prin raportare la 

exploatarea unei întreprinderi. Sunt considerați profesioniști cei care exploatează o întreprindere 

(art.3, alin.2 din Codul civil), iar prin exploatarea întreprinderii  se înțelege exercitarea 

sistematică de către una sau mai multe persoane a unei activități organizate ce constă în 

producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă 

are sau nu ca scop obținerea de profit (art.3, alin. 3 din Codul civil). Noțiunea „profesionist” 

prevăzută în art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator 



economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau 

profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege la data intrării în vigoare a Codului 

civil (art.8, alin.1 din Legea nr.71/2011). În atare circumstanțe profesionistul se distinge prin 

următoarele: este persoană fizică sau juridică organizatoare și exploatatoare a unei întreprinderi 

cu scop lucrativ sau nelucrativ; este supus obligației de înmatriculare, autorizare și înscriere în 

registrele publice; are un patrimoniu propriu diferit de patrimoniul persoanelor care îl compun în 

cazul persoanelor juridice sau un patrimoniu de afectațiune profesională în cazul persoanelor 

fizice. Aria profesioniștilor cuprinde comercianții, întreprinzătorii, operatorii economici și orice 

alte persoane autorizate să desfășoarea activități economice sau profesionale.  

Comercianții reprezintă o categorie specifică de profesioniști, iar referirile la comerciant 

din Legea nr.71/2011 se referă la persoanele fizice sau după caz juridice care sunt supuse 

înregistrării la registrul comerțului conform art.1 din Legea nr.26/1990. Comercianții sunt 

persoanele fizice (PFA, I.I, IF) și persoanele juridice (societățile din Legiea nr.31/1990; 

societățile cooeprative; grupurile de interes economic; grupurile europene de interes economic; 

regiile autonome; societățile și companiile naționale; SE; SCE).  

Comercianții au obligații profesionale specifice: publicitatea prin regsitrul coemrțului; 

organizarea și ținerea contabilității; exercitarea comerțului în limitele concurenței loiale; 

exercitarea comerțului cu respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor.  

În evaluarea făcută asupra profesionistului și a comerciantului am pus în discuție 

conceptele respective în evoluția lor legislativă și doctrinară și am pus în evidență noțiunea, 

condițiile, dobândirea calității, delimitările față de alte persoane și obligațiile lor profesionale.  

Comerciantul persoană fizică este prezentat prin vocația persoanei fizice de a fi comerciant 

și a formelor de exercitare a activității cu condițiile de dobândire a calității și a condițiilor de 

exerciatre a activității comerciale și a delimitărilor față de alte categorii de persoane fizice.  

Societățile comerciale ca principali vectori ai mediului de afaceri sunt prezenate în 

elementele specifice pe care le-am surprins de-a lungul cercetării.  

Societățile cooperative sunt evidențiate și prezentate de la începuturile devenirii lor prin 

transformarea cooperativelor de consum și meșteșugărești în formele mai înainte menționate. Ele 

sunt pilonii sistemului cooperatist și se aseamănă și se deosebesc de alte structuri învecinate 

juridic (societățile reglementate de Legea nr.31/1990; asociația în participație; societatea 

agricolă).  



Grupul de interes economic este o instituție juridică relativ nouă în peisajul juridic 

românesc. El a apărut în anul 1967 în dreptul francez și a fost extins în 1985 la nivelul întregului 

spațiu comunitar, din necesitatea de a acoperi spațiul instituțional dintre societățile comerciale cu 

personalitate juridică și asocierile fără capacitate juridică. Are o fizionomie juridică aparte și 

prezintă particularități constitutive și funcționale.  

Regiile autonome și societățile și companiile naționale „colorează„ destul de bine încă 

zona afacerilor ca întreprinderi publice. Funcționarea acestora a fost pusă în coordonate de natură 

să le eficientizeze și să le optimizeze juridic și funcțional corespunzător scopului de exploatare  a 

unor activități din ramurile strategice ale economiei (O.U.G nr.109/2011).  

Obligațiile generate de raporturile la care participă profesioniștii comercianți în exploatarea 

unei întreprinderi comerciale prezintă anumite particularități. Codebitorii sunt ținuți să răspundă 

solidar, iar dobânzile curg de drept de la scadență. Mandatul dat pentru acte de exercitare a unei 

activități profesionale este oneros, iar dacă într-un contract încheiat nu se stabilește prețul sau 

elementele de determinare a acestuia se prezumă că părțile au avut în vedere un preț rezonabil.  

Insolvența coemrcianților și prevenirea ei au conotații noi și sunt create prin lege reguli 

care guvernează tratamentul comercianților aflați în dificultate. Grupul de societăți este o 

instituție reglementată relativ recent în legislația noastră (Legea nr.85/2014). El nu are o 

reglementare de fond în dreptul comun. Insolvența transfrontalieră are conexiuni cu globalizarea 

și cu turbulențele generate de crizele financiare și este tratată juridic în mod adecvat în legislația 

noastră (Legea nr.85/2014).   

3. Proiect de dezvoltare a traiectului de cercetare și academic. Planurile de evoluție și 

dezvoltare a carierei sunt axate pe: evoluția și dezvoltarea carierei didactice (creșterea 

atractivității metodelor de predare; reevaluarea și adpatarea manualelor); evoluția activității de 

cercetare științifică (revizuirea; actualizarea și completarea lucrărilor publicate; publicarea unui 

curs de dreptul insolvenței; publicarea unor monografii juridice; publicarea unui tratat de drept 

comercial; cercetarea în echipă). În teza de abilitare sunt făcute referiri concrete pentru fiecare 

segment privind evoluția și dezvoltarea carierei.  

 

  



ABSTRACT  
 

THE PROFESSIONALS - TRADERS AND THE ENTERPRISE IN THE 

CONTEXT OF THE NEW NORMATIVE REALITY INCORPORATED BY THE CIVIL 

CODE  

1. Synthetic presentation of the main original results in the scientific research after 

the title of doctor. My academic career began on 5
th 

of October 1992, when I held the position 

of assistant professor PhD at the Faculty of Law of the University of Craiova. I was in the stage a 

PhD student from 1
st
 of February 1992 at the University of Bucharest, Faculty of Law at 

Academician Professor PhD. Ion P. Filipescu and I was preparing the thesis entitled "The Legal 

Regime of Foreign Investments and the Legal Condition of Foreign Investors in Romania", with 

which in the year 1996 I obtained the title of PhD in Law. I then obtained by contest the position 

of associate professor PhD. (1997) and professor PhD (2003), and I’m currently on this position.  

The teaching activity related to the positions that I have occupied consisted of teaching 

subjects in the field of business law (Commercial Law; Insolvency Law; Principles and 

institutions of business law; The legal regime of professionals) or civil law (Warranties for the 

performance of indebtedness’s) corresponding to the Bachelor studies or master study programs. 

In order to support the teaching activity I have developed course notes or handbooks that I have 

provided to the students in electronic format or printed or published by publishers (e.g. : 

Romanian Commercial Law Course, Universitaria Publishing House, Craiova, 2003; Romanian 

Commercial Law, Alma Publishing House, Craiova, 2016; Romanian Commercial Law. 

Introduction to commercial law. Company. Trade Fund. Traders, C.H. Beck Publishing House, 

Bucharest, 2017; and so on).  

The content of the courses was constantly updated and adapted to the dynamics of changes 

in the field of commercial law, especially after the year 2009, when the Civil Code set a new 

normative reality.  

In my teaching activity I aimed to provide students with specific field knowledge and I 

used both classical teaching methods and modern methods of interactive participation of students 

in the teaching act.  



At the University of Craiova I also held positions with an administrative role: Member of 

the Council of the Faculty of Law (1996-2008); Member of the Senate of the University (2000-

2008); Vice-dean with student problems and professional insertion (2000-2008, 2016 and 

present). In the exercise of these attributions I have been involved and I have actively 

participated in the elaboration of the curricula, the function states and the authorization and 

accreditation files.  

I was a member of the CNEAA's (ARACIS- The Romanian Agency for Quality Assurance 

in Higher Education) 7
th

 Commission Law during 1999-2001 and I did institutional or study 

programs assessments at various legal higher education institutions in the country. I was also a 

member of the ONBSS (CNBSS- National Center for Study Scholarships Abroad) within the 

Ministry of Research and Innovation for Justice and Domestic Affairs. I have been a member of 

several commissions for the award of a PhD degree in law to various doctoral schools. In parallel 

with the teaching activity I participated in 15 internal or international scientific conferences. I am 

a practicing lawyer, being at a time a jurist (1986-1992) and a lawyer (1998 until present). I am a 

member of the Board of the Dolj Bar Association since 2007. I am a founder and member of the 

Center for Private Law Studies and Research Craiova. I am a trainer at the Romanian Notary 

Institute.  

2. Critical evaluation of research and its impact on the professional and scientific 

environment.After obtaining the title of PhD in law, I focused my scientific research on topics 

specific to commercial law, but also on subjects with interdisciplinary valences.  

In my scientific research I have elaborated 13 books of which 9 as only author and I 

published 66 articles and submitted 15 scientific papers at national and international conferences.  

The areas of research in which I elaborated the above mentioned papers are in the field of 

business law (commercial law, insolvency law); environmental law; international trade law; civil 

law.  

The books were published in prestigious publishing houses recognized in the legal field or 

accredited CNCSIS - The National Council of Scientific Research in Higher Education (e.g.: 

C.H. Beck, Universitaria, ALMA), and articles and studies in prestigious journals recognized in 

the legal field or quoted in databases (e.g.: Law, Magazine of Commercial Law, Journal of Legal 

Sciences, Economic Tribune).  



Among the published articles can be mentioned:  ”The legal regime of the notion of 

association in Romanian commercial law”, Magazine of Commercial Law, no.11/1998, pp. 54-

71; ”Legal regime of contracts for guaranteeing the execution of commercial obligations”, in 

Law no. 31/1999, pp.17-19; ”Principles of Romanian Commercial Law”, Magazine of 

Commercial Law, no.7-8/2002, pp.12-51; ”Legal personality of cooperative society, Magazine of 

Commercial Law, no.12 / 2009, pp.85-94; The system of regulation of commercial law under the 

New Civil Code, Journal of Legal Sciences, no.1 / 2015, pp.95-102; ”Legal personality of 

economic interest groups”, Magazine of Commercial Law, no.2 / 2012 (co-author), pp. 132-152; 

”The insolvency procedure of the group of companies”, Journal of Legal Sciences, no.1/2015, 

pp.95-102.  

The two research directions concern the general theory of commercial law (trade 

organization and the status of the trader's profession) and the special part of commercial law 

(acts of use of trade).  

The concept of commercial law and the system of regulation of the commercial law have 

been assessed considering both the provisions of the Commercial Code and the special trade laws 

before the year 2009 and the provisions after the year 2009 when, following the introduction of a 

new legal reality by the provisions of the Civil Code the future of the commercial law has been 

called into question under the sign of "to be or not to be".   

If before the adoption of the Civil Code the object of the commercial law was the legal 

norms applicable to the legal relations born between traders in commercial trade facts and 

commercial law was independent in the legal system because of its object, its own principles and 

the method of regulation, then following the monist conception on the unity of private law, the 

future of commercial law and its autonomy were called into question, and it became an under 

branch of civil law as well as family law, yet having a relative autonomy. 

There is, however, a system of rules governing the specific relationships that generate legal 

relationships in the exploitation of a commercial enterprise and which is based on specific 

principles. The Civil Code has only changed the regulatory system from the objective into 

subjective and its pillars of "trade facts and traders" into "enterprise and professional".  

The enterprise has been the subject of some studies considering the Commercial Code and 

special trade laws, when it was regulated as a trade act, but also the provisions of the article 3 of 

the Civil Code in which it is ordered the exploitation of an enterprise. The enterprise is 



distinguished by the following: it is a systematic activity organized by the professional; it has as 

its object the production, the administration or alienation of goods or the provision of services; it 

has a lucrative or non-lucrative purpose. The commercial enterprise and the civil enterprise are 

varieties of the enterprise that apart themselves by the quality of the professional who organizes 

them, by object and by purpose. 

The professional is a concept of the New Civil Law and by default of the new commercial 

law. It is not expressly determined by the provisions of the Civil Code but is identified by 

reference to the exploitation of an enterprise. Those who exploit an enterprise (Article 3, 

paragraph 2 of the Civil Code) are considered to be professionals and by the exploitation of the 

enterprise we understand the systematic exercise by one or more persons of an organized activity 

consisting in the production, the administration or alienation of goods or the provision of 

services, whether having or not the purpose of obtaining profit (Article 3, paragraph 3 of the 

Civil Code). 

The notion of "professional" in Article 3 of the Civil Code includes the categories of 

trader, entrepreneur, economic operator, as well as any other persons authorized to carry out 

economic or professional activities, as these are provided by law at the date of the entry into 

force of the Civil Code (article 8, paragraph 1 of Law no.71/2011). In such circumstances, the 

professional is distinguished by the following: it is an individual or legal person organizing and 

operating an enterprise for lucrative or non-lucrative purpose; it is subject to the obligation of 

registration, authorization and registration in the public registers; it has its own patrimony 

different from the patrimony of the persons who make it in the case of legal persons or a 

patrimony of occupational impairment in the case of individuals. The area of professionals 

includes traders, entrepreneurs, economic operators and any other persons authorized to carry out 

economic or professional activities. 

Traders represent a specific category of professionals, and references to the trader in Law 

no.71/ 2011 refer to individuals or to legal entities that are subject to registration in the Trade 

Register in accordance with Article 1 of Law no.26/1990. The traders are the individuals and the 

legal entities (the companies of Law no. 31/1990, the cooperative companies, the economic 

interest groups, the European economic interest groups, the autonomous administrations, the 

companies and the national companies).  



The traders have specific professional obligations: publicity through the Trade Register; 

organizing and maintaining accounting; the exercise of trade within the limits of fair 

competition; the exercise of trade with respect for the rights and interests of consumers.  

In the evaluation of the professional and the trader, I have put these concepts into question 

in their legislative and doctrinal evolution and highlighted the notion, the conditions, the 

acquisition of quality, the delimitation of others and their professional obligations. The 

individual trader is represented by the individual's vocation to be a trader and the forms of 

exercising the activity with the conditions for acquiring the quality and the conditions for the 

exercise of the commercial activity and the delimitation with regard to other categories of 

individuals.   

The commercial companies as the main vector of the business environment are presented 

in the specific elements that we have surprised along the research. 

The cooperative companies are highlighted and presented from the very beginning of their 

becoming by transforming consumer and craft cooperatives into the above-mentioned forms. 

They are the pillars of the cooperative system and resemble and differ from other legally 

neighboring structures (the companies governed by Law no. 31/1990, the joint venture, the 

agricultural company).  

The economic interest group is a relatively new legal institution in the Romanian legal 

landscape. It emerged in 1967 in French law and was extended in 1985 to the level of the entire 

community space, to the need to cover the institutional space between commercial companies 

with legal personality and associations with no legal capacity. It has a distinct juridical 

physiognomy and presents constitutional and functional particularities. 

The autonomous administrations and national companies and companies still "color" the 

business area quite well as public enterprises. Their operation has been coordinated in order to 

streamline them and to optimize them in a legal and functional way corresponding to the purpose 

of exploiting some activities in the strategic branches of the economy (Government Emergency 

Ordinance no.109 / 2011).   

The obligations arising from the relationships in which traders engage in the exploitation of 

a commercial enterprise have certain peculiarities. Co-debtors are held jointly and interest rates 

flows from right to maturity. The mandate given for acts of pursuit of a professional activity is 



forbidden, and if in a contract concluded the price or the elements of its determination are not 

determined, it is assumed that the parties considered a reasonable price.  

The commercials insolvency and its prevention have new connotations and rule-based rules 

governing the treatment of traders in difficulty are created by law. The group of companies is a 

relatively recent institution regulated in our legislation (Law no. 85/2014). He does not have a 

substantive rule of law. Cross-border insolvency has connections with globalization and 

turbulences generated by financial crises and is adequately dealt with in our legislation (Law no. 

85/2014).  

3. Research and academic development project development. Career evolution and 

development plans are focused on: the evolution and development of the teaching career 

(increasing the attractiveness of teaching methods, re-evaluating and editing textbooks); the 

evolution of the scientific research activity (revision, updating and completion of the published 

works, publishing a course of insolvency law, publication of legal monographs, publication of a 

commercial law treaty, teamwork). In the empowerment thesis, concrete references are made for 

each segment of career evolution and development.  

 


