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Cele două criterii tradiționale

 

de delimitare a raporturilor juridice 
comerciale de cele civile –

 

faptul de comerț și

 

comerciantul

Aspecte generale

Noi

 

criterii de delimitare a raporturilor juridice de afaceri de raporturile 
juridice dintre simpli particulari



Delimitarea raporturilor juridice

Nuanțări

 

privind

 

criteriile

 

de delimitareNuanțări

 

privind

 

criteriile

 

de delimitare

Constituția declară că statul asigură libertatea comerțului și protejează 
concurența loială.

Registrul comerțului este constituit și gestionat în general pentru
comercianți.

Contractele încheiate de profesioniști au un specific aparte față de 
contractele civile tradiționale.

În activitatea profesioniștilor sunt aplicabile ca norme contractuale sau ca 
norme similare legilor, uzanțele comerciale sau profesionale.



Delimitarea raporturilor juridice

Nuanțări

 

privind

 

criteriile

 

de delimitareNuanțări

 

privind

 

criteriile

 

de delimitare

Foarte multe contracte uzual folosite în activitățile profesioniștilor sunt 
contracte nenumite.

Cele mai multe contracte ale profesioniștilor sunt încheiate în formă 
simplificată, ele completându-se cu normele supletive din legi și uzanțele
comerciale.

Procedura insolvenței se aplică comerciaților persoane fizice, fiind exclusă 
cel puțin de lege aplicarea față de alți profesioniști sau față de simplii 
particulari.



Raporturile profesioniștilor

Raporturile juridice în care sunt implicați profesioniștii se caracterizează 
prin:

o

 

risc

 

(atribut care justifică libera concurență

 

și care definește

 
întreprinderea, profesionistul, concurența

 

și

 

insolvența)

o

 

încredere

 

(măsurată

 

prin

 

operațiuni

 

de rating, scoring, etc)

o

 

continuitate.



Contractele profesionale

Profesioniștii sunt principalii actori ai economiei.

Profesioniștii își exercită profesia sau afacerea prin contractele pe care le 
încheie, fie:

o

 

business to business (cu respectarea

 

principiilor

 

de egalitate și liberă 
competiție, și a uzanțelor

 

cinstite);

o

 

business to consumer (cu respectarea legislației

 

protecției

 
consumatorilor și a legislației

 

muncii).
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Profesionistul și întreprinderea

Conform articolului 3, profesionistul este cel care exploatează o 
întreprindere. 

Întreprinderea presupune exercițiul sistematic al unei activități economice, 
cu sau fără scopul de a obține profit.

Întreprinderea este un organism economic care:

o

 

poate fi separat legal sau faptic de titularul său la un moment dat, 
fiind posibilă cesiunea acesteia;

o

 

concentrează interesele titularului său actual, dar și

 

interesele celor 
care, într-o anumită masură, depind de supraviețuirea

 

întreprinderii. 
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Obligația de înregistrare într-un registru public 

Criterii
 

de clasificare

Profesionistul își constituie un patrimoniu profesional, fie sub forma 
unui fond de comerț, fie sub forma unui patrimoniu profesional de 
afectațiune. 

Caracteristici

 

comune

 

tuturor

 

profesioniștilorCaracteristici

 

comune

 

tuturor

 

profesioniștilor



Categorii de profesioniști

Persoanele autorizate să practice profesiile liberale sau reglementate.

Alte persoane juridice de drept privat care exercită activități economice 
sub formă de întreprindere (ONG-uri, cluburi sau asociații sportive, culte 
sau ordine religioase, etc).

Comercianții: persoanele fizice care exercită comerțul cu titlu de 
profesiune, pe risc economic propriu, societățile comerciale, regiile 
autonome, organizațiile cooperatiste și grupurile de interes economic cu 
caracter comercial.

Entități colective fără personalitate juridică.



Profesionistul
 

–
 

persoană
 

fizică

Persoana fizică poate avea calitatea de profesionist în una dintre 
următoarele situații:

o

 

este

 

comerciant

o

 

este

 

titularul

 

unei

 

întreprinderi

 

individuale

 

sau

 

familiale

o

 

exercită o profesie autorizată sau reglementată, alta decât cea de 
comerciant.



Profesionistul
 

–
 

persoană
 

juridică

Persoana juridică are calitatea de profesionist prin însăși

 

constituirea sa în 
condițiile

 

legii, întrucât scopul constituirii sale este efectuarea de activități

 
organizate pe risc economic propriu.

Societățile comerciale sunt comercianți odată cu înmatricularea în 
registrul comerțului.

Calitatea de comerciant a societății încetează la momentul radierii din 
registrul comerțului.

Chestiuni practice deosebite apar în cursul procedurii de constituire legală, 
fie în cursul existenței societății, fie în anumite situații patologice în care 
se poate afla la un moment dat o societate. 



Profesionistul
 

–
 

persoană
 

juridică
 –

 
chestiuni

 
practice

În fazele prealabile constituirii, calitatea de profesionist există în măsura 
în care se poate proba exploatarea unei întreprinderi.

În fazele terminale ale societății, calitatea de profesionist subzistă, dar 
activitatea societății este restrânsă la necesitățile lichidării.

În caz de suspendare a activității, deși pe perioada suspendării nu mai 
există o exploatare a întreprinderii, societatea rămâne profesionist. 

Aceste reguli sunt valabile mutatis

 

mutandis

 

și

 

în cazul celorlalte persoane 
juridice de drept privat, cu sau fără calitate de comerciant.



Grupurile
 

de interes
 

economic

GIE pot fi comercianți sau necomercianți, în ambele ipoteze însă, suntem 
în prezența unui profesionist.

În toate cazurile, GIE este o persoană juridică cu scop patrimonial, 
personalitatea juridică fiind dobândită la data înmatricularii sale în 
registrul comerțului, indiferent dacă obiectul său de activitate este 
comercial sau civil. 

Conform legii, înregistrarea GIE în registrul comerțului nu prezumă 
calitatea de comerciant.



Entitățile
 

fără
 

personalitate
 

juridică

Nefiind o persoană juridică, asociația în participație nu poate fi 
considerată în sine un comerciant, dar ea poate fi considerată un 
profesionist.

Grupul de societăți, ca entitate colectivă, poate fi titularul unei 
întreprinderi complexe constituită din totalitatea întreprinderilor 
exploatate de societățile din grup.

Societățile simple, care nu beneficiază de personalitate juridică, pot fi
considerate profesioniști.



Patrimoniul
 

profesional

Patrimoniul

 

de afectațiune

 

profesionalăPatrimoniul

 

de afectațiune

 

profesională

Este menit a crea o ordine de preferință între creditorii profesionali și cei 
personali ai profesionistului și a limita răspunderea acestuia.

o

 

Creditorii personali nu pot urmări bunurile din patrimoniul 
profesional decât după lichidarea acestei mase de bunuri.

o

 

Creditorii personali nu pot nici să sechestreze bunurile din 
patrimoniul profesional de afectațiune. 



Alice Ene

Associate

alice.ene@vf.ro

www.vf.ro

Prezentare

 

susținută

 

de:


	Aria de cuprindere a noțiunii de “profesionist”��Alice Ene, Associate
	Slide Number 2
	Aspecte generale
	Delimitarea raporturilor juridice
	Delimitarea raporturilor juridice
	Raporturile profesioniștilor
	Contractele profesionale
	Slide Number 8
	Profesionistul și întreprinderea
	Slide Number 10
	Criterii de clasificare
	Categorii de profesioniști
	Profesionistul – persoană fizică
	Profesionistul – persoană juridică
	Profesionistul – persoană juridică – chestiuni practice
	Grupurile de interes economic
	Entitățile fără personalitate juridică
	Patrimoniul profesional 
	Slide Number 19

