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Contractul de mandat

Elemente de noutateElemente de noutate

Durata mandatului

Prezumţia titlului oneros al mandatului pentru exercitarea unei activităţi 
profesionale

Contractul de comision, contractul de consignaţie şi contractul de 
expediţie – variaţiuni ale contractului de mandat. 
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Mandatul cu reprezentare –

 

prevederi noiMandatul cu reprezentare –

 

prevederi noi

Prezumția conform căreia mandatul dat pentru acte de exercitare a unei 
activități profesionale este un mandat cu titlu oneros

Caz special de acceptare tacită a mandatului reglementat de art. 2014 din 
noul Cod Civil

Durata maximă a mandatului de trei ani de la încheierea lui dacă părțile 
nu au prevăzut un termen



Mandatarul se poate abate de la instrucțiunile primite de la mandant 
dacă:

o

 

îi este imposibil să îl înștiințeze

 

în prelabil

 

pe mandant; 

o

 

se poate prezuma că acesta ar fi aprobat abaterea dacă ar fi 
cunoscut împrejurările ce o justifică;

Răspunderea mandatarului privind executarea obligațiilor asumate de 
persoanele cu care a contractat dacă insolvabilitatea i-a fost sau ar fi 
trebuit să îi fie cunoscută;
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Reglementarea unor situații diferite când, chiar în absența unei 
autorizări exprese, mandatarul își poate substitui un terț:

o

 

împrejurări neprevăzute îl împiedică să își ducă la îndeplinire 
mandatul

o

 

îi este imposibil să îl înștiințeze

 

în prelabil pe mandant

o

 

se poate prezuma că mandantul ar fi aprobat substituirea

Publicitatea revocării procurii autentice notariale.
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Mandatul fără

 

reprezentareMandatul fără

 

reprezentare

Până la adoptarea noului Cod Civil nu a fost reglementat în mod distinct, 
însă existența lui a fost acceptată în literatura juridică și practica judiciară.

Spre deosebire de mandatul cu reprezentare, în cazul mandatului fără 
reprezentare mandatarul acționează în nume propriu dar pe seama 
mandantului.
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Efectele mandatului fară

 
reprezentare: terții

 

nu au 
niciun

 

raport cu mandantul

Revendicarea de 
către mandant a 
bunurilor mobile

Excepții: exercitarea drepturilor de 
creanță  dacă mandantul și-a

 
executat propriile obligații

 

față

 

de 
mandatar
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Contractul de comisionContractul de comision

Contractul de comision este o varietate a contractului de mandat fără 
reprezentare

Obiectul contractului îl reprezintă achiziționarea sau vânzarea de bunuri 
ori prestarea de servicii pe seama comitentului și în numele 
comisionarului, care acționează cu titlu profesional, în schimbul unei 
remunerații numită comision.
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Contract de comision civil Contract de comision comercial

Are ca obiect achiziționarea

 

sau 
vânzarea de bunuri ori prestarea de 
servicii.

Are ca obiect tratarea de afaceri 
comerciale în sensul afacerilor 
generate de o faptă de comerț.
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Contractul de comision –

 

actul cu sine însușiContractul de comision –

 

actul cu sine însuși

Dispozițiile noului Cod Civil privind actul cu sine însuși și dubla 
reprezentare se aplică și contractului de comision, ca varietate a 
mandatului.

Noul Cod Civil conține și unele dispoziții speciale privind vânzarea de către 
comisionar de titluri de credit și alte bunuri cotate.
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Efectele contractului de comisionEfectele contractului de comision

Obligațiile

 

comisionaruluiObligațiile

 

comisionarului

●

 

între comitent și

 

comisionar;

●

 

între comisionar și terți.

●

 

de a executa mandatul conform instrucțiunilor

 

primite;

● de a da socoteală comitentului;

● de a răspunde pentru faptele peroanei

 

substituite.
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Obligațiile

 

comitentuluiObligațiile

 

comitentului

Clauza Star del

 

credere (ducroire)Clauza Star del

 

credere (ducroire)

● de a plăti remunerația cuvenită comisionarului;

● de a restitui cheltuielile făcute de comisionar. Dreptul de retenție

 

si 
preferință

 

al comisionarului.

Clauza prin care comisionarul își asumă expres obligația

 

de a garanta pe 
comitent de executarea obligațiilor

 

terțului.
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Încetarea contractului de comisionÎncetarea contractului de comision

Regulă specială privind revocarea comisionului de către comitent:

●

 

comitentul poate revoca împuternicirea dată comisionarului până în 
momentul în care acesta a încheiat actul cu terțul;

●

 

în acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din comision, care se 
determină ținând

 

cont de diligențele

 

depuse și

 

de cheltuielile efectuate.
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Contractul de consignațieContractul de consignație

Abrogarea Legii nr. 178/1934 privind reglementarea contractului de 
consignație.

În prezent, noul Cod Civil reglementează acest contract ca o varietate a 
contractului de comision. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea unor 
bunuri mobile pe care consignantul le-a predat consignatarului în acest 
scop.



Contractul de mandat

Contractul de expedițieContractul de expediție

Este o varietate a contractului de comision prin care expeditorul se obligă 
să încheie, în nume propriu și

 

în contul comitentului, un contract de 
transport și să îndeplinească operațiunile

 

accesorii.
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Contractul de societateContractul de societate



Contractul de societate constituie dreptul comun în materia 
societăților.

Două sau mai multe persoane se obligă reciproc să coopereze pentru 
desfășurarea unei activități și să contribuie la aceasta prin:

o

 

aporturi bănești, în bunuri;

o

 

în cunoștințe

 

specifice sau prestații,

cu scopul de a împărți

 

beneficiile sau de a se folosi de economia 
ce ar rezulta.
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Poate fi încheiat atât între persoane fizice, cât și juridice

Se poate constitui cu sau fără personalitate juridică

Personalitatea juridică se dobândește prin și de la data înmatriculării în 
Registrul Comerțului

Durata societății este nedeterminată, dacă nu se prevede altfel

Formele societare sunt reglementate de art. 1888 NCC.
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Societatea simplăSocietatea simplă

Contractul de societate se încheie în formă scrisă cerută de lege doar ad
probationem. În cazul societății cu personalitate juridică, sub sancțiunea
nulității absolute, trebuie să se prevadă: asociații, aporturile, forma 
juridica, denumirea, obiectul, sediul.

Excepție: aportul în bunuri imobile sau alte drepturi reale imobiliare 
solicită forma autentică.

Nu are personalitate juridică dar dacă asociații doresc, poate dobândi (art. 
1892 NCC).
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Societatea simplăSocietatea simplă

Dacă asociații doresc dobândirea personalității juridice, prin actul de 
modificare vor indica, în mod expres, forma juridică a acesteia și vor pune 
de acord toate clauzele cu dispozițiile legale aplicabile societății nou 
înființate.

Dobândirea personalității juridice se face fără a se dispune dizolvarea 
societății simple. Asociații și societatea nou înființată răspund solidar și
indivizibil pentru toate datoriile societății născute înainte de dobândirea 
personalității juridice.
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Capitalul socialCapitalul social

Părțile

 

de interesPărțile

 

de interes

Se constituie din aporturile bănești

 

sau în bunuri ale asociaților, din aport în 
prestații

 

sau cunoștințe

 

specifice.

Capitalul social subscris se divide în părți

 

egale, numite părți de interes, care 
se distribuie asociaților

 

proporțional cu aporturile fiecăruia, dacă nu se

 

 
prevede altfel.
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Patrimoniul socialPatrimoniul social

Hotărârile privind societateaHotărârile privind societatea

Suma aporturilor sociale la care se adaugă toate bunurile, drepturile și

 
obligațiile

 

contractate în numele societății. Patrimoniul social este distinct de 
patrimoniul fiecărui asociat în parte, deși societatea nu are personalitate 
juridică.

Asociații au dreptul să participe la luarea hotărârilor colective ale adunării 
asociaților, chiar dacă sunt lipsiți

 

de dreptul de administrare. Asociatul 
nemulțumit de o hotărâre luată cu majoritate o poate contesta în fața

 
instanței.
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Administrarea societățiiAdministrarea societății

Distribuția

 

plății

 

datoriilor debitorului comunDistribuția

 

plății

 

datoriilor debitorului comun

Acest capitol cuprinde norme preluate în general din Legea nr. 31/1990 
privind societățile

 

comerciale.

Nu se mai acordă preferință

 

societății

 

creditoare (ca în reglementarea 
precedentă).
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Participarea la profit și pierderiParticiparea la profit și pierderi

Două schimbări de concepție:

●

 

participarea asociaților nu mai este legată nemijlocit de suma de bani 
reprezentând contribuția;

●

 

s-a renunțat

 

la proporționalitatea

 

între pierderea la capitalul social și

 
contribuția

 

la pierderi –

 

asociații sunt liberi să stabilească alte proporții.



Contractul de societate

Pierderea calității

 

de asociatPierderea calității

 

de asociat

Încetarea societățiiÎncetarea societății

Cesiunea părților

 

în societate (benevolă ori silită), moarte, faliment, punerea 
sub interdicție judecătorească, retragere și

 

excludere.

Au fost adăugate următoarele cauze: consimțământul

 

asociaților, împlinirea 
duratei societății

 

(cu excepția

 

art. 1931), nulitatea societății.
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Lichidarea societățiiLichidarea societății

Aceasta urmează, în general, reglementarea din Legea societăților 
comerciale

Lichidarea se face, dacă nu s-a prevăzut altfel, de toți asociații sau de un 
lichidator numit de ei în unanimitate

Dacă asociații nu se înțeleg, lichidatorul va fi numit de instanță, la cererea 
oricărui asociat.
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Asocierea în participațiuneAsocierea în participațiune

Era reglementată de art. 251 și art. 256 din Codul Comercial

Art. 1953 din noul Cod Civil cuprinde dispoziții noi, referitoare la 
raporturile dintre asociați și față de terți

Este contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor
persoane o participație la beneficiile si pierderile uneia sau mai multor 
operațiuni pe care le întreprinde
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Asocierea în participațiuneAsocierea în participațiune

Nu poate dobândi personalitate juridică și nu constituie față de terți o 
persoană distinctă de persoana asociaților

Conform art. 1953 NCC, asociații, chiar acționând pe contul asocierii, 
contractează și se angajează în nume propriu față de terți



Denisa Ochiroși

Associate

denisa.ochiroși@vf.ro

www.vf.ro

Prezentare susținută

 

de:
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