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«Si toutes les branches du droit sont 
concernées, le transfert de pouvoir qui habilite un 
représentant à agir pour autrui peut se produire par 
l'effet de la loi, de la volonté ou du juge. 

Historiquement, le Code civil a consacré 
plusieurs articles (6) à la représentation tutoriale. 
Envisagée en tant que remède à l'éloignement, on 
retrouve ce souci dans les hypothèses de 
représentation judiciaire (7) et dans le seul contrat 
générateur d'une représentation,(...) le mandat. 

Peu usitée comme palliatif à l'incapacité des 
personnes physiques, la représentation légale ou 
judiciaire est une source secondaire en droit 
irlandais. La volonté est de l'essence de la 
représentation. Celle-ci suppose la volonté de 
s'engager de la part de chacune des parties. L'une 
des parties doit consentir à être représentée et 
l'autre à représenter. L'Agency ne se forme qu'à 
cette double condition. 

(...) Fruit de l'autonomie de la volonté, la 
représentation conventionnelle suppose la volonté 
de s'engager de la part de la personne remplacée. 
Elle ne peut être engagée juridiquement que par sa 
propre volonté libre et éclairée. 

Sa volonté confère alors les pouvoirs de 
représentation.»; 

 
«En droit français, l'action de la volonté en 

dehors de la sphère individuelle semble en 
contradiction avec plusieurs dispositions du Code 
civil. 

Par exemple, les articles relatifs aux vices du 
consentement ne se rapportent qu'au consentement 
des contractants gérant leurs propres intérêts selon 
leur propre volonté. L'article 1134 du Code civil 
dispose que les conventions tiennent lieu de loi à 
ceux qui les ont faites. Quant à l'interprétation des 
contrats, l'article 1156 de ce même code précise 
qu'il faut rechercher l'intention commune des 
parties contractantes. L'autonomie de la volonté 
semble donc n'avoir de sens que si la volonté 
engageant une personne dans un rapport 
d'obligation est la sienne. 

p. 173: «Din perspectiva oricărei ramuri de 
drept transferul de putere care face posibil ca un 
reprezentant să acționeze pentru altul se produce 
prin efectul legii, voinței, sau prin efecte judiciare. 
Din punct de vedere istoric, Codul civil a consacrat 
mai multe articole reprezentării tutoriale. Privită ca 
soluție a unui impediment cum ar fi distanța, 
această preocupare se regăsește în ipotezele de 
reprezentare judiciară și în singurul contract 
generator al unei reprezentări, și anume contractul 
de mandat. 

În dreptul anglo-saxon, reprezentarea legală 
sau judiciară este puțin folosită, fiind un izvor 
secundar de drept. Voința ține de esența 
reprezentării, fapt care presupune că una dintre 
părți trebuie să consimtă a fi reprezentată iar 
cealaltă trebuie să fie de acord să reprezinte. 
Contractul de tip „agency” (de reprezentare 
convențională) nu se încheie decât dacă este 
îndeplinită această dublă condiție. 

Produs al autonomiei voinței, reprezentarea 
convențională presupune voința de a se angaja din 
partea persoanei înlocuite care conferă astfel puteri 
de reprezentare.»; 

 
 
 
p. 173-175: «În dreptul francez acțiunea voinței 

în afara sferei individuale pare în contradicție cu 
mai multe dispoziții ale Codului civil (notă subsol: 
De exemplu, articolele referitoare la viiciile de 
consimțământ nu se referă decât la consimțământul 
contractanților care-și supun interesele propriei 
voințe. Art. 1134 C. civ. dispune: convențiile 
aparțin celor care l-au făcut. Pentru interpretarea 
contractelor, art. 1156 C. civ. precizează că trebuie 
căutată intenția comună a părților contractante). 
Autonomia voinței nu pare deci să aibă sens decât 
dacă voința prin care o persoană se implică într-un 
raport de obligații este a acesteia. Dar aceasta nu 
este decât o contradicție aparentă. De fapt, calitatea 
părților rezultă din manifestările de voință liber 
exprimată în măsura în care punerea de acord a 
acestora formează contractul. Trebuie luate în 
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Mais ce n'est qu'une contradiction apparente. 
En effet, la qualité de partie résulte de l'émission de 
déclarations de volonté dont la rencontre forme le 
contrat. Seules doivent être prises en compte la 
volonté de s'obliger et celle d'obliger. Les parties 
n'ont pas par conséquent à être l'une en présence de 
l'autre. 

En droit irlandais, personne ne peut devenir le 
représentant d'une autre personne, excepté par la 
volonté de cette dernière. Elle doit avoir 
effectivement manifesté la volonté d'être engagée 
par l'acte conclu ou à conclure. La représentation 
est de conception volontariste. 

En théorie, le transfert du pouvoir peut 
s'effectuer par une manifestation unilatérale de 
volonté permettant au représenté d'avoir sa position 
juridique changée vis-à-vis des tiers. Ce transfert 
ne nécessite pas en lui-même, la création d'un 
contrat entre le représenté et le représentant. Un 
acte unilatéral de volonté suffit. Ceci expliquerait 
la possibilité pour un incapable de représenter 
autrui. Le transfert de pouvoir est donc un 
événement séparé qui peut se produire à des 
moments différents de celui de la conclusion du 
contrat de représentation.  

En droit français, la seule technique de 
représentation volontaire prévue par le Code civil 
est le mandat. L'article 1984 alinéa 1 du Code civil 
dispose que " le mandat ou procuration est un acte 
par lequel une personne donne à une autre le 
pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et 
en son nom ". Seul article concernant le transfert de 
pouvoir, cet article semble assimiler les notions de 
mandat et de procuration. Nullement reprise dans 
les articles suivants, la procuration est par nature 
ambigue. Plusieurs sens sont alors envisageables. 
S'il s'agissait d'un écrit constatant le mandat, elle 
serait sans doute évoquée à l'article 1985 relatif à 
la preuve du mandat. Synonyme du mandat, la 
procuration perdrait tout son intérêt. 

La procuration serait alors l'acte unilatéral par 
lequel le représenté transfère le pouvoir au 
représentant. Par conséquent, distincte de l'acte 
multilatéral c'est-à-dire du mandat, elle serait 
identique dans les effets. 

En pratique, la représentation se réalise presque 
toujours par un accord de volontés passé entre le 
représenté et le représentant. Le transfert de 
pouvoir se produit généralement au moment de la 
conclusion du contrat. 

Pour que l'action puisse être menée au nom 
d'autrui, le bénéficiaire de cette action doit exister 
et être titulaire des droits exercés. Il doit exister au 
moment de la passation de l'acte entre le 
représentant et le tiers contractant. 

Le représenté doit être doté de la personnalité, 
c'est-à-dire avoir la qualité de sujets de droit. 

considerare doar voința de a se obliga și cea de a 
obliga. În consecință, nu e obligatoriu să fie 
prezente ambele părți (notă subsol: S. Drapiere, 
Reprezentarea convențională în dreptul comparat 
francez–irlandez teză de doctorat susținută în 1997 
la Facultatea de Drept a Universității din Paris.). 

În dreptul anglo-saxon, nimeni nu poate deveni 
reprezentantul altei persoane decât dacă aceasta din 
urmă vrea acest lucru. Ea trebuie să-și fi manifestat 
efectiv voința de a se implica prin actul încheiat sau 
pe cale de a fi încheiat. Reprezentarea este de 
concepție voluntară. Teoretic transferul puterii se 
poate efectua printr-o manifestare unilaterală de 
voință permițând celui reprezentat să schimbe 
poziția juridică față de terți. Acest transfer nu 
necesită crearea unui contract între cel reprezentat 
și reprezentant. Un act unilateral de voință este de 
ajuns. Aceasta ar explica posibilitatea unui 
incapabil să reprezinte o altă persoană (notă 
subsol: Idem.). Transferul de putere este deci un 
eveniment distinct care se poate produce în 
momente diferite de cel al încheierii contractului de 
reprezentare. 

 
 
În dreptul francez, singura tehnică de 

reprezentare voluntară prevăzută de Codul civil 
este mandatul. Art. 1984 al. 1 C. civ. prevede că: 
„mandatul sau procura este un act prin care o 
persoană dă alteia puterea de a face ceva pentru 
mandatar și în numele acestuia”. Fiind singurul 
articol privind transferul de putere, acesta pare să 
asimileze noțiunile de mandat și procură. Dacă ar 
fi vorba de înscrisul constatator al mandatului 
procura ar fi fără îndoială evocată în art. 1985 cu 
privire la proba mandatului. Procura ar fi astfel 
actul unilateral prin care cel reprezentat transferă 
puterea reprezentantului, prin urmare, distinctă de 
actul multilateral adică al mandatului, ea ar fi 
identică din perspectiva efectelor. 

 
 
 
 
 
În practică reprezentarea se realizează aproape 

întotdeauna printr-un acord de voință încheiat între 
cel reprezentat și reprezentant. Transferul de putere 
se produce în general în momentul încheierii 
contractului. 

Pentru ca acțiunea să poate fi făcută în numele 
altuia, beneficiarul acestei acțiuni trebuie să existe 
și să fie titular al drepturilor exercitate. Cel 
reprezentat trebuie să aibă personalitate, adică să 
aibă calitățile unui subiect de drept. Dobândirea și 
pierderea acestei calități implică determinarea unor 
date existențiale importante. 
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L'acquisition et la perte de cette qualité implique la 
détermination des dates extrêmes de l'existence. 

La personnalité s'acquiert à la naissance, à 
condition que l'enfant naisse vivant et viable. 
Lorsque la personne pour le compte de qui l'acte 
est réalisé n'est pas encore née, la seule possibilité 
pour entériner l'acte est de lui donner 
rétroactivement force obligatoire à l'égard de cette 
personne. Cette opération consiste à ratifier. Une 
telle règle est appliquée en droit irlandais pour les 
personnes morales (10). Si ce principe existe en 
droit français concernant les sociétés régulièrement 
immatriculées (11), il en va différemment pour les 
personnes physiques non encore nées.  

(...)  
La personnalité prend fin avec la mort. Le décès 

du représenté met légalement fin au contrat de 
représentation. Si cette cessation du contrat est 
automatique et d'ordre public en droit irlandais, il 
n'en est pas de même en droit français par 
l'interprétation jurisprudentielle de l'article 2003 du 
Code civil. Texte supplétif, il cesse de s'appliquer 
quand telle est la volonté du représenté. Cette 
volonté peut résulter de stipulations contractuelles 
expresses ou implicites en fonction notamment de 
l'objet ou du but du mandat. Le mandat post 
mortem est donc en principe valide, sous réserve 
que son objet soit licite au regard des règles d'ordre 
public, notamment celles afférentes au droit des 
successions (13).»; 

 
 
«A l'inverse dans les deux droits, le 

représentant doit être juridiquement capable dès 
lors qu'il est tenu personnellement de l'acte conclu 
avec le tiers contractant.»; 

 
«L'étendue des pouvoirs conférés au 

représentant est déterminée tout d'abord par les 
instructions expresses émanant du représenté puis 
par toutes les implications résultant des 
circonstances entourant la conclusion de l'accord. 

Dans les deux droits, un seul représentant peut 
être ainsi engagé par plusieurs représentés pour une 
affaire commune. Chacun d'eux est tenu 
solidairement envers le représentant de tous les 
effets du contrat de représentation. (...) 

En droit français, lorsque le pouvoir est conféré 
à deux représentants ou plus, il est présumé donné 
conjointement. Tous les co-représentants doivent 
exercer le pouvoir conjointement pour engager le 
représenté. La nature du contrat ou les 
circonstances entourant sa conclusion peuvent 
indiquer une intention contraire. Cette présomption 
(15) de solidarité peut résulter de la nature 
commerciale du contrat. 

 
 
Personalitatea se dobândește la naștere, în cazul 

în care copilul se naște viu. În cazul în care 
persoana în numele căreia se realizează actul nu s-
a născut încă singura posibilitate de a ratifica actul 
este să-i fie dată retroactiv forța obligatorie în 
considerarea acestei persoane. O astfel de regulă 
este aplicată în dreptul anglo-saxon pentru 
persoanele juridice. Dacă acest principiu există în 
dreptul francez privind societățile legal 
înmatriculate, acesta acționează diferit pentru 
persoanele fizice născute încă. 

 
 
Personalitatea ia naștere prin ia sfârșit prin 

deces. Decesul celui reprezentat pune capăt în mod 
legal contractului de reprezentare. Dacă această 
încetare a contractului este automată și de ordine 
publică în dreptul anglo-saxon, nu este la fel în 
dreptul francez, de inspirație romano-germană, 
ținând cont de interpretarea jurisprudențială a art 
2003 C. civ. Text supletiv, acesta nu se mai aplică 
dacă cel reprezentat nu mai dorește acest lucru. 
Această voință poate rezulta din stipulații 
contractuale exprese sau implicite în funcție strict 
de obiect sau de scopul mandatului. Mandatul 
postmortem este deci în principiu valid sub rezerva 
ca obiectul sau să fie licit în raport de regulile de 
ordine publică, mai ales cele care țin de materia 
succesiunilor.»; 

 
p. 175: «Văzut diferit în cele două sisteme de 

drept, reprezentantul trebuie să fie capabil juridic 
din momentul în care este ținut personal să respecte 
actul încheiat cu terțul contractant.»; 

 
p. 175-176: «Întinderea puterilor conferite 

reprezentantului este determinată de instrucțiunile 
exprese ce provin de la cel prezentat, apoi de toate 
implicațiile ce rezultă din circumstanțele ce țin de 
încheierea acordului. 

În ambele sisteme de drept un singur 
reprezentant poate fi astfel implicat pentru mai 
multe persoane reprezentate, într-o afacere 
comună. Fiecare dintre ei este ținut solidar față de 
reprezentant pentru efectele contractul de 
reprezentare. În dreptul francez, în timp ce puterea 
este conferită mai multor reprezentanți, se 
presupune că aceasta se împarte concomitent 
tuturor reprezentanților. Toți coreprezentanții 
trebuie să-și exercite puterea concomitent pentru a-
l implica pe cel reprezentat. Natura contractului sau 
circumstanțele încheierii lui pot indica o intenție 
contrară. Această prezumție de solidaritate poate 
rezulta din natura comercială a contractului. 
Principiul este diferit în dreptul irlandez, 
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Le principe est inversé en droit irlandais. La 
solidarité est présumée sauf circonstances ou 
stipulations contraires.»; 

 
«Le domaine matériel comporte une double 

limite. En premier lieu, l'engagement des parties 
est restreint par l'objet même de la représentation. 
En second lieu, le domaine est défini par l'objet des 
actes que le représentant doit effectuer pour le 
compte d'autrui. 

Quel que soit le droit envisagé, les nécessités de 
la vie juridique et commerciale ont permis 
l'épanouissement des techniques de représentation. 
Cependant, la représentation n'est possible que 
dans la mesure où l'on tolère qu'une personne 
accepte valablement de donner à une volonté 
étrangère pouvoir de la lier. La nature même du 
rapport de représentation impose des impossibilités 
ou des restrictions.  

(...) La représentation est impossible dans les 
matières où le contrat et la loi impliquent la 
considération de la personne avec ses 
caractéristiques et ses qualités propres. Par 
conséquent, un acte conclu intuitu personae ne peut 
être l'objet d'une convention de représentation. (...) 

De la nature conventionnelle du rapport de 
représentation, il résulte que seules les choses dans 
le commerce juridique peuvent constituer son 
objet.  

(...) 
En droit français la procuration du représentant 

doit toujours être aussi précise que l'acte direct. 
Cette règle est d'ordre public. Le représentant n'est 
alors qu'un messager. Du fait qu'il s'en tient à un 
rôle formel, l'autonomie de la volonté du représenté 
demeure respectée. (...) 

Si la personne ne peut librement disposer d'elle-
même, elle est libre de disposer de son patrimoine 
dans les deux droits. Dans le domaine patrimonial, 
les restrictions sont plus rares.»; 

 
«De ces définitions, il découle que le 

représentant peut toujours réaliser par 
représentation des actes juridiques qui lieront le 
représenté. (...) 

Toutefois, le contrat de représentation peut 
comporter l'exécution d'actes matériels lorsqu'ils 
demeurent accessoires à des actes juridiques. De 
nos jours, l'accomplissement d'actes matériels tend 
à prendre de l'importance dans l'activité du 
représentant. Le devoir de conseil du représentant, 
de plus en plus exigé par la jurisprudence, le 
conduit par exemple à accomplir de nombreux 
actes matériels (24). La distinction entre 
l'accessoire et le principal devient alors difficile à 
cerner. 

 
 

solidaritatea prezumându-se fără referire la 
circumstanțe sau stipulații contrare.»; 

 
 
p. 176: «Domeniul material al reprezentării în 

dreptul francez comportă o dublă limită. În primul 
rând implicarea părților este limitată de către chiar 
obiectul reprezentării. În al doilea rând domeniul 
este definit prin obiectul actelor pe care 
reprezentantul trebuie să le încheie pentru altul. 

Oricare ar fi dreptul vizat, de tip romano-
germanic sau de common-law, necesitățile vieții 
juridice și comerciale au permis dezvoltarea 
tehnicilor reprezentării. În timp, reprezentarea nu a 
fost posibilă decât în măsura în care a fost tolerat 
ca o persoană să accepte în mod valabil să dea unei 
voințe străine puterea de a o înlocui. Însăși natura 
raportului de reprezentare impune în acest sens 
imposibilități sau restricții. Reprezentarea este 
imposibilă în materiile unde contractul și legea 
presupun considerarea persoanei cu caracteristicile 
și calitățile sale. În consecință, un act încheiat 
„intuitu personae”, nu poate fi obiectul unei 
convenții de reprezentare. 

 
Din natura convențională a raportului de 

reprezentare rezultă că doar chestiunile care țin de 
comerțul juridic pot constitui obiectul său. În 
dreptul francez procura reprezentantului trebuie să 
fie întotdeauna la fel de precisă ca actul direct. 
Această regulă este de ordine publică. 
Reprezentantul nu este deci decât un mesager. 
Atâta timp cat el își păstrează doar un rol formal, 
autonomia voinței celui reprezentat rămâne 
respectată. Dacă însă persoana nu poate să dispună 
în mod liber de ea însăși, ea este liberă să dispună 
de patrimoniul său în ambele sisteme de drept, 
deoarece în domeniul patrimonial restricțiile sunt 
mai rare.»; 

 
 
p. 177: «Din aceste definiții reiese că 

reprezentantul poate încheia oricând prin 
reprezentare acte juridice care îl vor obliga pe cel 
reprezentat. Cu toate că în dreptul francez definiția 
contractului de comision nu indică în mod clar 
obiectul actului de realizat prin reprezentant, 
efectele sale implică obligativitatea ca acesta să fie 
un act juridic. Totuși, contractul de reprezentare 
poate comporta executarea actelor materiale odată 
ce acestea rămân accesorii ale unor acte juridice. În 
zilele noastre, încheierea de acte materiale tinde să 
aibă importanță mai mare în activitatea 
reprezentatului. Obligația de consiliere a 
reprezentantului, cerută din ce în ce mai mult de 
jurisprudență, îl determină să încheie numeroase 
acte materiale, distincția dintre accesoriu și 
principal devenind astfel foarte greu de realizat. 
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En revanche, la conception irlandaise de la 
représentation inclut les actes matériels qu'ils 
soient accessoires ou déterminants. En effet, l'acte 
produit toujours des conséquences juridiques. 
Certes, ces effets ne sont pas spécialement et 
directement voulus. Mais l'intention de contracter 
suppose simplement que la personne soit 
consciente que son action est susceptible de 
produire des effets juridiques.»; 

 
«Pour déterminer si une relation tripartite fait 

l'objet peu ou prou d'un rapport de représentation, 
deux critères doivent être examinés: d'une part, 
l'existence de relations internes entre le représenté 
et le représentant et d'autre part, le pouvoir pour ce 
dernier d'engager le représenté à l'égard des tiers 
contractants. 

 (...) 
Dans les deux droits, ces relations doivent 

révéler une relation de confiance entre les deux 
parties. Le représentant doit exécuter son contrat en 
toute indépendance, avec diligence et loyauté. Il 
doit notamment rétrocéder au représenté les profits 
obtenus au cours de sa mission.»; 

 
 
«Ainsi, l' " agent " est un terme générique en 

droit français, qualifiant la personne qui de manière 
professionnelle s'occupe des affaires d'autrui. Bien 
souvent, il accomplit ses obligations en qualité de 
mandataires ou de commissionnaires.(...) 

Dès que les actes matériels effectués par 
l'intermédiaire ne peuvent plus être considérés 
comme des accessoires à l'activité principale de 
représentation, il est nécessaire d'opérer une 
qualification distributive en fonction de l'action 
accomplie. (...) 

Le terme mandat ou représentant est parfois 
utilisé abusivement pour désigner des 
intermédiaires habituellement chargés d'une 
mission de courtage ou de négociation. 

L'agent immobilier (32)est obligé selon la loi 
française (33) ou selon la jurisprudence irlandaise 
(34)de détenir un contrat écrit pouvant ou non 
comporter l'autorisation de s'engager pour une 
opération déterminée. (...) 

Tel est également le cas de l'agent commercial. 
Depuis une directive communautaire (35), il est 
devenu un mandataire qui à titre de profession 
indépendante est chargé de façon permanente de 
négocier et éventuellement de conclure des actes 
juridiques. 

L'intermédiaire peut alors jouer un rôle dans 
l'accomplissement d'un acte juridique sans en être 
l'auteur. Il n'intervient pas dans la manifestation de 
volonté constitutive de l'acte en question. Cette 
fonction est caractéristique de celle des courtiers ou 
négociateurs. Si les règles applicables au sein de la 

În schimb, conceptul de common-law al 
reprezentării include și actele materiale accesorii. 
De fapt, actul produce întotdeauna consecințe 
juridice. Este însă adevărat, aceste efecte nu sunt 
întotdeauna direct dorite. Dar intenția de a 
contracta nu presupune decât ca persoana să fie 
conștientă că acțiunea sa este susceptibilă de a crea 
efecte juridice.»; 

 
 
p. 177: «Pentru a determina dacă relația dintre 

cele trei părți face obiectul unui raport de 
reprezentare, trebuie examinate două criterii: pe 
deoparte, existența unei relații interne între 
persoana reprezentată și reprezentant și pe de altă 
parte, puterea acestuia din urmă de a se angaja să 
reprezinte față de terțul contractant. 

În cele două sisteme de drept, aceste relații 
trebuie să fie unele bazate pe încrederea dintre cele 
două părți. Reprezentantul trebuie să execute 
contractul său independent, cu diligență și 
loialitate. Acesta trebuie să retrocedeze persoanei 
pe care o reprezintă profitul obținut prin 
îndeplinirea misiunii sale.»; 

 
 
p. 178: «Astfel, în dreptul francez, „agentul” 

este un termen generic desemnând o persoană care 
din punct de vedere profesional se ocupă de 
afacerile altuia. Foarte des acesta îndeplinește 
obligațiile sale în calitate de mandatar sau 
comisionar. În cazul în care actele materiale 
efectuate de intermediar nu pot fi considerate ca 
accesorii la activitatea principală a reprezentării, 
este necesară o calificare distributivă în funcție de 
acțiunea îndeplinită. 

 
Termenul de mandat sau reprezentant este 

uneori utilizat în mod abuziv pentru a desemna 
intermediari însărcinați de obicei cu o misiune de 
negociere. Potrivit legii franceze sau jurisprudenței 
anglo-saxone, agentul imobiliar este obligat să 
dețină un contract scris din care să reiasă dacă 
acesta are sau nu autorizația de a se angaja într-o 
anumită operațiune, determinată. La fel este și 
cazul agentului comercial. Potrivit unei directive 
comunitare, acesta devine mandatar cu titlul de 
profesie independentă și este însărcinat permanent 
să negocieze și eventual să încheie acte juridice. 

 
 
 
 
Intermediarul poate deci juca rolul persoanei ce 

încheie un act juridic, fără a fi autorul acestuia. El 
nu intervine în manifestarea acordului de voință ce 
constituie actul în cauză. Această funcție este 
specifică în cazul negocierilor. Dacă regulile 
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relation entre le représenté et le représentant sont 
appropriées à ce genre de rapport, il leur manque 
les pouvoirs externes des représentants capables 
d'engager le représenté.»; 

 
 
«Le mécanisme de la représentation peut se 

rencontrer en droit français, dans des contrats 
nommés relevant de la matière commerciale ou de 
la matière civile. Si les premiers relèvent en 
principe des contrats à titre onéreux, les seconds 
constitués principalement par le mandat sont par 
essence gratuits. 

Malgré l'article 1986 du Code civil qui dispose 
de la gratuité du mandat, sauf convention contraire, 
l'évolution tend vers une professionnalisation de ce 
contrat. Ainsi, même vue sous le prisme déformant 
du contrat de mandat, le droit français rejoint la 
conception anglo-saxonne de la représentation, 
c'est-à-dire une relation essentiellement issue des 
nécessités de la vie des affaires. 

Malgré une professionnalisation croissante du 
contrat de représentation en droit français, des 
vestiges du principe de la gratuité demeurent. La 
gratuité rejaillit sur les obligations du représentant. 
L'intensité de ses obligations varie en fonction de 
la nature du contrat de représentation. 

(...) le représentant professionnel est tenu d'un 
devoir de soin et de compétence approprié à la 
situation. (...)  D'autant plus nécessaire lorsqu'il 
offre des compétences spécifiques, cette exigence 
est atténuée si le représentant informe son 
cocontractant de la limite de ses capacités. (...) 

Dans un contrat à titre gratuit, le représentant 
doit exercer ses devoirs avec tout le soin et la 
diligence qu'il est susceptible d'apporter pour 
l'exécution d'obligations pour son propre compte.  

En droit irlandais, le représentant bénévole 
n'encourt aucune responsabilité en cas 
d'inexécution de ses obligations (67). Il peut par 
exemple, refuser de suivre les instructions données 
par le représenté, sous réserve de prévenir ce 
dernier de son inactivité. Toutefois s'il commence 
à exécuter, toute mauvaise exécution entraîne la 
mise en jeu de sa responsabilité. 

 
 
Le mécanisme est strictement inversé en droit 

français. La gratuité n'écarte pas la présomption de 
faute qui pèse sur le représentant en cas 
d'inexécution de ses obligations. La responsabilité 
du représentant bénévole est simplement atténuée 
lors de l'appréciation de la gravité de la faute. 
Ainsi, la responsabilité pour faute est appliquée 
moins rigoureusement à celui qui exerce sa mission 
à titre gratuit qu'à celui qui reçoit une 
rémunération. La gratuité du contrat reste toutefois 
sans influence sur l'étendue du dédommagement 

aplicabile în cadrul relației dintre reprezentant și 
persoana reprezentată sunt apropiate acestui gen de 
raport, le lipsește însă puterea externă de 
reprezentanți capabili să se angajeze pentru cel pe 
care-l reprezintă.»; 

 
p. 243-246: «Mecanismul reprezentării se 

întâlnește în dreptul francez în contractele în 
materie comercială sau în materie civilă. Dacă 
primele sunt în principiu cu titlu oneros, celelalte 
constituite în principal prin mandat sunt în esență 
cu titlu gratuit. 

 
Cu toate că art. 1986 C. civ. prevede gratuitatea 

mandatului, în lipsa unei convenții contrare, 
evoluția tinde către un profesionalism al 
contractului de acest gen. Astfel, deși văzută prin 
prisma de formatoare a contractului de mandat, 
dreptul francez se identifică cu concepția anglo-
saxonă a reprezentării, adică o relație născută din 
necesitățile vieții de afaceri. 

Cu toate acestea, în ciuda creșterii 
profesionalismului contractului de reprezentare în 
dreptul francez, principiul gratuității rămâne încă. 
Aceasta ia naștere din momentul obligării 
reprezentantului, iar intensitatea sa variază în 
funcție de natura contractului de reprezentare. 

În sistemul francez de drept, reprezentantul 
profesional este ținut cu obligație de competență 
conform situației. El trebuie să asigure un anumit 
grad de competență și diligență specifice 
persoanelor cu această profesie. Odată ce 
corespunde competenței specifice, această exigență 
este atenuată dacă reprezentantul își informează 
cocontractantul de limitele puterilor sale.                                                                                                                                                                                    
Într-un contract cu titlu gratuit, reprezentantul 
trebuie să dea dovadă de aceeași competență și 
diligență profesională ca și în cazul în care ar 
încheia un contract pentru el însuși. 

În dreptul britanic, reprezentantul benevol nu 
are nici o responsabilitate în cazul neexecutării 
obligațiilor sale. El poate, de exemplu, să refuze să 
urmeze instrucțiunile date de persoana pe care o 
reprezenta, cu condiția să îl informeze pe acesta din 
urmă de inactivitatea sa. Oricum, odată ce 
obligațiile au fost executate, orice eroare efectuată 
atrage după sine responsabilitatea reprezentantului. 

Mecanismul este inversat în dreptul francez. 
Gratuitatea nu înlătură vina reprezentantului în 
cazul neexecutării obligațiilor sale. 
Responsabilitatea reprezentantului benevol este 
pur și simplu atenuată în funcție de gravitatea 
faptelor comise. Astfel, responsabilitatea este 
aplicată mai puțin riguros celui ce își îndeplinește 
misiunea cu titlu gratuit, decât celui ce primește o 
remunerație. Gratuitatea contractului nu 
influențează însă întinderea despăgubirilor. 
Această favoare rezultă dintr-o apreciere 
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(68).Cette faveur résulte d'une appréciation 
indulgente des juges qui ne va pas pour autant 
jusqu'à entraîner une irresponsabilité. 

Cependant, une évolution semble s'amorcer en 
common law vers une analyse identique des 
obligations du représentant que l'accord soit réalisé 
à titre gratuit ou à titre onéreux. L'appréciation de 
la responsabilité du représentant se ferait 
indépendamment de la nature du contrat de 
représentation. Même si les cours irlandaises ne se 
sont pas récemment prononcées sur cet aspect, 
l'arrêt de la Cour d'appel anglaise Chaudhri v. 
Prabhakar (69)opère un véritable changement de 
cap. 

 
Quel que soit le type de contrat, le représentant 

est alors redevable envers le représenté d'un 
standard of care. Les devoirs du représentant ne 
devraient pas être appréciés par la seule référence 
à son affirmation selon laquelle il aurait agit 
pareillement s'il avait effectué la transaction pour 
son propre compte, aussi déraisonnable que cela 
puisse être. Le devoir de soin du représentant est 
alors apprécié par rapport à ce qu'il peut être 
raisonnablement attendu de lui, quelles que soient 
les circonstances. 

La nature des relations entre les parties peut 
toutefois renseigner sur l'existence ou non d'un 
devoir de soin. Ces relations peuvent être telles 
qu'aucune présomption volontaire de 
responsabilité ne peut être imputée aux parties. Tel 
est le cas d'un conseil donné dans un contexte 
familial. 

L'existence d'une relation amicale entre le 
représenté et le représentant n'affecte pas 
systématiquement la nature du devoir de soin. C'est 
la nature de la transaction qui s'opère entre le 
représenté et le tiers contractant à la suite des bons 
offices du représentant qui incitera le juge à 
apprécier le devoir de soin du représentant, par 
référence au standard of care. Par conséquent, le 
caractère de l'acte juridique accompli par 
l'entremise du représentant, notamment ses 
répercutions commerciales, peut conduire le juge à 
assimiler le représentant bénévole au représentant 
salarié. 

(...) 
En droit français (...)A l'origine gratuit, le 

contrat devient en pratique onéreux. Chaque partie 
qui s'oblige entend recevoir une contre-prestation. 
Du service d'amis, la représentation devient un 
service rémunéré. 

L'existence de la rémunération du représentant 
est en principe subordonnée à une clause expresse 
ou implicite stipulée à cet effet dans le contrat. 

Nonobstant l'article 1986 du Code civil relatif à 
la gratuité de principe du mandat, la Cour de 
cassation décide que le mandat est présumé salarié 

indulgentă a judecătorului care totuși nu va face 
abstracție de iresponsabilitatea respectivă. 

 
În acest timp, este sesizată o evoluție în 

„common-law” în ceea ce privește analizarea 
obligațiilor în același mod atât pentru contractele 
cu titlu gratuit, cât și pentru cele cu titlu oneros. 
Aprecierea responsabilităților reprezentantului se 
va realiza făcând abstracție de tipul contractului 
(notă subsol: Vezi cazul Cahudhri v. Prabhakar 
dezbătut la Curtea de Apel, care produce o 
veritabilă schimbare de concepție în acest sens, 
citat de S. Drapier, V. Montemont în Reprezentarea 
convențională în dreptul francez și irlandez al 
contractului, Juripole de Lorraine, 1997.). 

Oricare ar fi tipul de contract, reprezentantul 
este astfel obligat față de persoana pe care o 
reprezintă cu un „standard of care” (nivel de 
preocupare). Obligațiile reprezentantului nu ar 
trebui apreciate în funcție de faptul că acesta și-ar 
fi îndeplinit la fel obligațiile în cazul unui contract 
încheiat în numele său, oricât de nerezonabil ar 
putea suna. Indiferent de circumstanțe, obligația de 
grijă și competența este apreciată în raport cu 
capacitățile acestuia de a se obliga, cu ceea ce se 
așteaptă de la el. 

Natura relațiilor dintre părți poate depinde de 
astfel de obligații. Aceste relații pot fi în așa fel 
încât nici o prezumție voluntară nu va putea fi 
reproșată nici unei părți. De exemplu este cazul 
consilierii făcute într-un context familial. 

 
 
Existența unei relații de prietenie între 

prezentant și persoana reprezentată nu afectează 
natura obligațiilor. Natura tranzacțiilor efectuate 
între persoana reprezentată și terțul contractant prin 
intermediul reprezentantului va determina 
judecătorul să stabilească obligațiile, făcând 
referire la „standard of care” (gradul de 
competență). În consecință, caracterul actului 
juridic încheiat prin intermediul unui reprezentant, 
poate determina judecătorul să identifice 
reprezentantul benevol cu unul salariat 
(profesionist). 

 
 
În dreptul francez, la origini gratuit, contractul 

devine practic oneros. Fiecare parte care se obligă 
urmărește obținerea unei contraprestații. Dintr-un 
serviciu amical, se transformă într-unul remunerat. 
Existența remunerației reprezentantului este în 
principiu supusă clauzei exprese sau implicită 
stipulate în acest sens în contract. Nerespectând 
prevederile art. 1986 C. civ. referitor la gratuitatea 
mandatului, Curtea de Casație hotărăște ca 
mandatul să devină unul oneros odată ce este 
încheiat de o persoană care obișnuiește să acționeze 
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lorsqu'il est confié à une personne qui fait 
profession de s'occuper des affaires d'autrui (70). 
Les juges du fond disposent alors d'un pouvoir 
souverain d'appréciation des preuves soumises 
pour estimer si le contrat comporte ou non une 
rémunération au profit du représentant. 

En droit irlandais, le représentant peut 
également avoir un droit implicite à une 
commission sur le fondement du quantum meruit. 
Pour ce faire, les obligations du représentant 
auraient dû initialement faire l'objet d'un contrat. 
En outre, sa mission doit avoir été exécutée 
conformément aux instructions. Sous ces deux 
conditions, le représentant peut recevoir une 
rémunération raisonnable pour le travail ainsi 
réalisé (71). Il existe alors une promesse implicite 
du représenté de lui payer une rémunération 
raisonnable toutes les fois qu'il appartient au 
représentant d'exécuter le genre d'obligations 
afférent aux membres de sa profession. Toutefois, 
la rémunération prévue dans un contrat illicite ou 
invalide est irrécouvrable. 

 (...) 
Le caractère exclusif de la représentation a 

également un effet sur les conditions d'obtention de 
la commission par le représentant. En droit 
français, une personne désignée en qualité de 
représentant exclusif est habilitée à recevoir une 
rémunération, que le contrat visé soit conclu par un 
autre représentant ou par le représenté. Dans ce 
dernier cas, le représentant exclusif en droit 
irlandais n'obtiendra pas de rémunération (75). 

 
Dans les deux droits, lorsque le droit à 

rémunération existe, à défaut de stipulations 
expresses relatives à son montant, le juge allouera 
une somme raisonnable.  

(...) 
Si "les parties sont les personnes qui ont conclu 

le contrat [...] cela ne veut pas dire qu'il s'agisse 
toujours et uniquement de celles dont la 
manifestation de volonté a été visible: 
concrètement, de celles qui ont signé l'acte" (76). 
Toutefois, pour devenir partie sans jamais avoir 
participé à la conclusion de cet acte, le représenté 
doit avoir exprimé la volonté d'être lié. A la volonté 
d'être représenté correspond une volonté 
concordante: celle de représenter. 

A ces conditions seulement, l'Agency ou la 
représentation conventionnelle est formée. 

En droit français, le Code civil ne consacre 
qu'un type de contrat ayant pour objectif d'assurer 
la représentation. C'est le mandat. Ce dernier est 
conçu comme un contrat de bienfaisance. Service 
d'amis, il n'engendre des obligations qu'à la charge 
d'une des parties, c'est-à-dire au représentant.  

(...) La plupart des contrats sont conclus de nos 
jours par des professionnels dans l'exercice de leur 

în numele altcuiva. Judecătorii de fond dispun 
astfel de puterea de a decide dacă un contract 
comportă sau nu remunerații în favoarea 
reprezentantului. 

 
 
În dreptul britanic, reprezentantul poate în 

aceeași măsură să aibă un drept implicit în baza 
„quantum meruit”. Pentru a face asta, obligațiile 
reprezentantului ar trebui inițial să fac obiectul 
unui contract. Pe lângă acestea, misiunea trebuie să 
fi fost executată conform instrucțiunilor. Cu aceste 
două condiții, reprezentantul poate primi o 
remunerație rezonabilă pentru munca astfel 
realizată. Există astfel o promisiune implicită a 
reprezentantului de a executa obligațiile aferente 
membrilor profesiei sale. Oricum, nu va exista o 
remunerație în cazul unor contracte ilicite sau 
nevalide. 

 
 
 
 
Caracterul exclusiv al reprezentării are în 

aceeași măsură efect asupra condițiilor de 
dobândire a comisionului de către reprezentant. În 
dreptul francez, o persoană desemnată în calitate de 
reprezentant exclusiv este îndreptățită să primească 
o remunerație, fie că respectivul contract a fost 
încheiat de un alt reprezentant, fie de însuși 
persoană reprezentată. În acest ultim caz, 
reprezentantul exclusiv, în dreptul britanic, nu 
obține niciun fel de remunerație. 

În cele două sisteme de drept, odată ce dreptul 
de remunerație există, în lipsa unei clauze 
contradictorii, judecătorul va acorda o sumă 
rezonabilă. 

 
Dacă părțile sunt persoanele care încheie 

contractul aceasta nu înseamnă neapărat că ele sunt 
întotdeauna cele care și-au manifestat voința, deci 
cele care au semnat actul. Oricum, pentru a deveni 
parte fără a fi participat vreodată la încheierea 
actului, persoana reprezentată trebuie să-și exprime 
voința de a fi reprezentat. Voinței de a fi 
reprezentat îi corespunde o altă voință corelativă: 
aceea de a reprezenta. Doar respectând aceste 
condiții, „agency” sau reprezentarea convențională 
poate fi formată. 

 
În dreptul francez, Codul civil consacră decât 

un tip de contract având ca obiect asigurarea 
reprezentării; mandatul. Acesta este cunoscut ca un 
contract de binefacere. Serviciu amical, nu 
presupune obligații decât de o parte, adică de ce a 
reprezentantului. 

Majoritatea contractelor însă, sunt încheiate în 
zilele noastre de către profesioniști în cadrul 
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activité. Cette évolution pousse le droit français à 
adapter sa conception de la représentation aux faits, 
rejoignant parfois le droit irlandais de l'Agency. ». 

activităților. Această evoluție obligă dreptul 
francez să-și adapteze concepțiile referitoare la 
reprezentare raportat cu faptele, uneori chiar să le 
identifice cu concepția irlandeză privind „agency” 
(...)». 

 
2.  
 
Denis Tallon, „Le concept de bonne foi en 

droit français du contrat”, Roma, 1994, lucrare 
ce se regăsește la adresa 

https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon
1.html 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea 
persoanei juridice în actele juridice civile”, 
Editura Pro Universitaria, București, 2006, 
paginile 240-243.  

«La bonne foi est un sujet à la fois éternel et à 
la mode.. (...) Des codes récents ont affirmé le 
rôle prépondérant de la bonne foi. Ainsi l'article 
1372 du Code civil du Québec, entré en vigueur 
au 1er janvier 1994, affirme-t-il: "la bonne foi 
doit gouverner la conduite des parties, tant au 
moment de la naissance de l'obligation qu'à celui 
de son exécution ou de son extinction". Le Code 
civil néerlandais,[5] entré en vigueur le 1er 
janvier 1993, affirme la même chose dans son 
article 6.2 al. 1er sauf qu'il utilise la terminologie 
"raison et équité". Et les principes relatifs aux 
contrats du Commerce international élaborés ici 
même par UNIDROIT affirme dans son article 
1.7 que les parties sont tenues de se conformer 
aux exigences de la bonne foi dans le commerce 
international.[6] 

Et l'on sait que les partisans de la lex 
mercatoria fait de la bonne foi la base même de 
celle-ci. 

(...) en droit français (...) Le support textuel de 
la bonne foi est mince: l'article 1134 al. 3 du Code 
civil - texte important puisqu'il ouvre le chapitre: 
"De l'effet des obligations" et que son 1er alinéa 
affirme: la force obligatoire des contrats en une 
formule devenue célèbre: "les conventions 
légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui 
les ont faites". Le second alinéa traite de la 
révocation "par consentement mutuel". Et le 
troisième -- celui qui nous intéresse directement -
- affirme que "elles (les conventions) doivent être 
exécutées de bonne foi", semblent ainsi limiter la 
bonne foi à l'exécution du contrat. Et c'est 
seulement à l'interprétation du contrat que se 
réfère l'article 7 de la Convention des Nations-
Unies sur la vente internationale de 
marchandises, en vigueur en France depuis le 1er 
janvier 1988: l'interprétation de la convention 
doit "assurer le respect de la bonne foi dans le 
commerce internationale".[7] 

(...) 
L'histoire de la bonne foi en France n'est pas 

parfaitement linéaire. Appuyée sur la tradition 
canoniste, par la doctrine de Domat,[8] un des 
inspirateurs du Code civil de 1804, confortée par 

«Bună credință, în dreptul occidental al 
contractelor, este un subiect pe cât de vechi, pe 
atât de actual. Coduri recente au afirmat rodul 
preponderent al bunei credințe. Astfel, art. 
1372 al Codului civil din Quebec, intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 1994, afirma: „bună 
credință trebuie să guverneze comportamentul 
părților, atât în momentul nașterii obligației cât 
și în cel al executării sau extinderii acesteia”. 
Codul civil olandez, intrat în vigoare la 1 
ianuarie 1993, afirma același lucru în art. 6.2, 
al. 1, doar că el folosește terminologia „rațiune 
și echitate”. Și principiile privitoare la 
contractele comerțului internațional elaborate 
prin UNIDROIT afirmă în art. 17 că părțile 
sunt obligate să se conformeze exigentelor 
bunei credințe în comerțul internațional. 

Se știe ca adepții lex mercatoria fac din 
buna credință însăși baza acestuia. În dreptul 
francez, suportul textual al bunei credințe este 
firav: art. 1134 al. 3 al C. Civil (text important 
din moment ce deschide capitolul „Despre 
efectul obligațiilor”) al cărui prima alineat 
afirmă forța obligatorie a contractelor într-o 
formulă devenită celebră: „convențiile legal 
formate reprezintă legea celor ce le-au făcut”. 
Al doilea alineat tratează revocarea „prin 
consimțământul reciproc”. Și al treilea – cel 
care ne interesează direct – afirmă că „ele – 
convențiile – trebuie să fie executate de bună-
credință”; astfel că limitează bună credință la 
încheierea contractului. Și art. 7 se referă 
numai la interpretarea contractului Convenției 
națiunilor unite cu privire la vânzarea 
internațională a mărfurilor, în vigoare în Franța 
încă de la 1 ianuarie 1981: interpretarea 
Convenției trebuie să asigure respectarea bunei 
credințe în comerțul internațional. 

 
 
 
Istoria bunei credințe în Franța nu este 

perfect liniară, sprijinită pe tradiția Canonistă, 
prin doctrina lui Donat, unul din cei care au 
inspirat Codul civil – 1804 întărită de 

https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon1.html
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon1.html
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la conception très moralisatrice de la théorie du 
droit naturel, la bonne foi était considérée, au 
moment de l'élaboration du Code civil, comme 
une notion fondamentale du droit du contrat. Et 
dans le discours préliminaire, Portalis pouvait 
écrire "Il faut de la bonne foi, de la réciprocité et 
de l'égalité dans les contrats".[9] Bien mieux, le 
projet de Code civil de l'An VII contenait un 
article (l'ancêtre de l'art. 1134 al. 3) selon lequel 
"les conventions doivent être contractées et 
exécutées de bonne foi". Et c'est pour des raisons 
tout à fait contingentes [10] que l'on a supprimé 
la référence à la formation du contrat. Il faut aussi 
mentionner ici l'article 1135: "les conventions 
obligent non seulement à ce qui y est exprimé, 
mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage 
ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature". 
Car, comme nous le verrons, l'équité est bien 
proche de la bonne foi. Ainsi, au lendemain du 
Code civil, la bonne foi semble bien être un 
concept fondamental du droit du contrat. 

Les choses vont changer avec les juristes de 
la génération suivante, sous l'influence de deux 
raisons complémentaires: d'une part, la 
transformation de l'autonomie de la volonté en un 
dogme absolu: le contrat est la loi des parties, et 
d'autres part, la crainte de l'arbitraire du juge par 
souvenir des excès de l'Ancien Régime ("Dieu 
nous garde de l'équité des Parlements" - qui 
étaient à cette époque les juridictions suprêmes de 
chaque province). 

(...) 
A la fin du XIXe siècle, les raisons de cet 

ostracisme diminuent. Des voix s'élèvent (celle 
de F. Gény surtout, avec sa doctrine de la "libre 
recherche scientifique") en faveur du pouvoir 
créateur de la jurisprudence. Le dogme de 
l'autonomie de la volonté s'effrite ... Le tout 
nouveau Code civil allemand donne une large 
place à la Treu und Glauben (§ 157 et 242) ... Et 
pourtant la bonne foi continue à rester dans 
l'ombre. Le grand débat doctrinal de la fin du 
siècle est celui de l'abus du droit (qui n'est pas 
sans rapport avec la bonne foi), d'abord en 
matière de droit de propriété (le premier arrêt date 
de 1855) puis en tout domaine, y compris le droit 
du contrat (ainsi l'abus du droit de mettre fin à un 
contrat révocable ad nutum, tel que certains 
mandats). 

(...) 
C'est seulement à partir des années soixante 

que la bonne foi acquiert droit de cité, non sans 
qu'il y ait encore des réticences. La doctrine s'y 
intéresse, notamment avec le souci de protéger la 
partie la plus faible. En outre le développement 
du commerce international et les discussions 
autour de la lex mercatoria, dont on considère que 

concepția foarte moralizatoare a teoriei 
dreptului natural, buna credință este 
considerată în momentul elaborării C. Civil ca 
o noțiune fundamentală în dreptul contractelor. 
Și în discursul preliminar, Portalis putea să 
scrie „trebuie bună credință, reciprocitate și 
egalitate în contracte”. Mai mult, proiectul de 
C. Civil din anul VII conținea un art. – 
strămoșul art. 1134 al. 3 – conform căruia 
convențiile trebuie contractate și executate de 
bună credință. Din motive absolut contingente 
s-a suprimat referința la formarea contractului. 
Trebuie de asemenea menționat aici art. 1134: 
„convențiile nu obligă doar la ceea ce prevăd 
expres, dar și la toate urmările date de echitate, 
folosința sau legea obligației în funcție de 
natura sa. Pentru ca, după cum vom vedea, 
echitatea este strâns legată de bună credință. 
Astfel, conform Codului civil, bună credință 
pare a fi un concept fundamental în dreptul 
contractelor (notă subsol: Lucrurile vor fi 
schimbate de către juriștii generației 
următoare, influențați de doua motive 
complementare: pe de o parte transformarea 
autonomiei voinței într-o dogmă absolută: 
contractul face legea între părți și pe de altă 
parte teama arbitrariului judecătorului în 
amintirea exceselor din vechiul regim „să ne 
ferească Dumnezeu de dreptatea 
Parlamentului” care în acea vreme era 
jurisdicția supremă a fiecărei provincii.). 

 
La sfârșitul sec XIX, cauzele acestei 

ostracizări scad; se ridică voci – F. Geny mai 
ales cu doctrina „liberei cercetări științifice” – 
în favoarea puterii creatoare a jurisprudenței. 
Dogma autonomiei voință este spulberată... 
Noul Cod civil german dă mult loc pentru Treu 
und Glauben – 157 și 242 – și totuși bună 
credință rămâne în continuare în umbră. 
Lungile dezbateri doctrinare de la sfârșitul 
secolului se referă la abuzul de drept – care nu 
este străin de bună credință – la început în 
materia dreptului proprietății – 1855 – apoi în 
toate domeniile, inclusiv în dreptul 
contractelor – abuzul de drept de a pune capăt 
unui contract revocabil ad nutum cum ar fi 
unele mandate. 

 
 
Doar începând cu anii 60 bună credință 

poate fi considerată ca făcând parte oficial din 
justiție, fără a lipsi însă anumite reticențe. 
Doctrina se interesează de acest lucru mai ales 
cu grija de a proteja partea cea mai slabă. În 
afara dezvoltării comerțului internațional și 
discuțiilor referitoare la lex mercatoria, al cărui 
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le noyau central est la bonne foi, y est aussi pour 
quelque chose. 

Et c'est en 1985 que, pour la première fois, la 
Cour de cassation accueille un pouvoir fondé sur 
l'alinéa 3 de l'article 1.134.[12] 

Depuis lors, le concept de bonne foi a pris son 
essor, jusqu'à en devenir un concept envahissant.  

(...) 
A noter tout d'abord que pour l'interprétation 

du contrat, il n'est guère d'usage en France de se 
référer à la bonne foi au moins en droit interne. 
Car le Code civil contient des règles propres (art. 
1156 à 1164 C. civ.) où la bonne foi n'est pas 
expressément mentionnées.[13] 

En revanche, la bonne foi et l'équité (qui s'en 
rapproche beaucoup: v. infra III), c'est-à-dire les 
articles 1134 al. 3 et 1135 sont utilisés soit pour 
compléter le contrat (on parle alors parfois 
d'interprétation complétive) soit pour en 
aménager les effets, sans qu'il ait jamais été 
ouvertement admis que, sous couvert de bonne 
foi, le juge puisse refaire le contrat. 

De toute façon, l'oeuvre de la jurisprudence 
est assez contrastée et il n'est pas facile d'en 
donner une description cohérente. 

Il y a tout d'abord des zones de résistance, où 
la jurisprudence refuse de tenir compte de la 
bonne foi. C'est du premier lieu le cas en matière 
d'imprévision. Depuis plus de cent ans; les 
tribunaux français n'admettant pas la révision du 
contrat devenu beaucoup plus "onéreux" pour 
l'une des parties en raison d'événements 
imprévisibles.  

(...) 
La position du droit français à l'égard de la 

bonne foi est donc assez confuse. Elle se situe 
entre la réticence traditionnelle de la Common 
law et la reconnaissance ouverte, comme dans le 
Code civil néerlandais ou le Code de Commerce 
Uniforme.[29] (...)» 

nucleu se consideră a fi bună credință, ea are și 
un scop anume. 

 
În 1985 pentru prima dată Curtea de 

Casație primește o putere bazată pe al. 3 al art. 
1.134. De atunci, conceptul de bună credință se 
dezvoltă până la a deveni un concept de 
neatacat. 

 
De remarcat mai întâi că pentru 

interpretarea contractului nu se obișnuiește 
niciodată în Franța să se facă referire la buna 
credință, cel puțin în dreptul intern. Căci Codul 
civil conține reguli proprii – art. 1156 până la 
1164 C. Civil – unde bună credință nu este 
menționată expres. În schimb, buna credință și 
echitatea – care se aseamănă mult, sunt folosite 
fie pentru a completa contractul – se vorbește 
în acest caz uneori de interpretarea completivă 
– fie pentru a aranja efectele fără să se fi admis 
vreodată deschis că sub acoperirea bunei 
credințe judecătorul poate să refacă contractul. 

 
În orice caz, activitatea jurisprudenței este 

plină de contraste și nu este ușor să se facă o 
descriere coerentă. Există niște zone de 
rezistență în care jurisprudența refuză să țină 
cont de buna credință. Este, în primul rând 
cazul în materie de impreviziune. De mai mult 
de 100 de ani tribunalele franceze neadmițând 
revizuirea contractului devenit mult prea 
„oneros” pentru una din părți pe motiv de 
evenimente imprevizibile. 

 
 
Poziția dreptului francez față de bună 

credință este deci destul de confuză. Ea se 
situează între reticența tradițională a common 
law și recunoașterea deschisă ca în Codul civil 
olandez sau Codul comerțului.» 

 
3.  
 

John Fish, Raportul „Regulated Legal Professionals and 
Professional Privilege within the European Union, the 

European Economic Area and Switzerland, and Certain 
Other European Jurisdictions”, 2004, paginile 6-12, 18-

19, 25-30, 35-36, 39-51, 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/pub
lic/documents/DEONTOLOGY/DEON_Reports/EN_DE

ON_20040227_Fish_report.pdf 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei 
juridice în actele juridice civile”, Editura 

Pro Universitaria, București, 2006, 
paginile 270-298 

p. 6: « The purpose of this Report is to examine the 
manner in which “professional privilege” is treated by the 
law of the various jurisdictions 
............................................................................... in 
similar circumstances.» 

p.  270-271: «În această secțiune, 
intenționăm să expunem maniera în care 
este tratat „privilegiul profesional” de 
legislația diverselor jurisdicții 
....................................................................
........... în circumstanțe similare.» 

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Reports/EN_DEON_20040227_Fish_report.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Reports/EN_DEON_20040227_Fish_report.pdf
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/DEONTOLOGY/DEON_Reports/EN_DEON_20040227_Fish_report.pdf
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p. 7: «SECTION 1: TERMINOLOGY AND 
GENERAL OBSERVATIONS 1. Legal Professionals One 
of the difficulties in considering the status of “in-house 
counsel” within the jurisdictions covered by this Report is 
that the expression “in-house counsel” is itself somewhat 
misleading. It includes,............................................ 
.................................................................................  
regarded as “independent” and those who are regarded as 
employees.» 

p. 7-8: «A further difficulty ........................... 
................................................................................ by 
lawyers of professional activities within the European 
Union.» 

p. 8-9: «The Establishment Directive is of particular 
importance because under Article 1.2 (a) a lawyer is 
defined as meaning any person who is a national of a 
Member State and who is authorised to pursue his 
professional activities on a permanent basis in a Member 
State other than that in which the qualification 
..................................................... 
............................................................................... Whilst it 
is not intended for the purposes of this Report to carry out 
a detailed analysis of the general issue of privilege as it is 
applied throughout the jurisdictions covered by this Report, 
nevertheless it is desirable to keep general principles in 
mind». 

p. 9: «in all the (then nine) Member States of the 
European Community the law protects from disclosure 
information communicated in confidence to a lawyer by his 
client» 

p. 10: «there are distinctions between common law 
concepts of legal professional privilege and continental 
concepts of professional secrecy, and in the case of 
Denmark there is a somewhat different approach. It is 
suggested that the use of the expression “legal professional 
privilege” or “LPP”, which derives from the common law 
jurisdictions, can lead to confusion when applied also to 
cover the continental concept of professional secrecy» 

p. 10: «will be followed and the expression 
“professional privilege” as used throughout this Report 
should be taken to include these differing concepts unless 
the context otherwise requires. ..... 
............................................................................... 
however, whether this body could be regarded as a 
competent authority as envisaged by the EU Directives 
referred to above regarding the exercise of the profession 
of lawyer within the European Union.» 

p. 271-275: «1. Profesioniști în 
domeniul juridic reglementat. În ceea ce 
privește terminologia, una dintre 
dificultățile legate de statutul consilierului 
juridic în la care facem referire este faptul 
că expresia „consilier juridic” este 
oarecum derutantă. Ea include 
....................... 
....................................................................
........... Totuși acest organism nu poate fi 
considerat autoritate competentă în 
conformitate cu Directivele UE în legătură 
cu exercitarea profesiei de avocat în 
Uniunea Europeană» 

 
 
 

p. 48-53: «UNITED KINGDOM General Observations 
As the competent authorities within the United Kingdom 
............................................... 
................................................................................. on their 
employers in proceedings save where professional 
privilege applied.» 

p. 275-280: «MAREA BRITANIE. 
Întrucât autoritățile competente din Marea 
Britanie includ  
....................................................................
........... angajatorilor lor în proceduri, cu 
excepția cazului în care se aplică 
privilegiul profesional.» 

p. 43-45: «SPAIN 1. Regulated Legal Professionals In 
Spain, ........................................... 
................................................................................. 
disclosures in court proceedings.» 

p. 280-281: «SPANIA În Spania 
.................... 
....................................................................
........... informații în proceduri judiciare» 
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p. 25-27: «FRANCE 1. Regulated Legal Professionals 
In France the duty ............................. 
................................................................................. refuse 
to make disclosure in court proceedings.»  

p. 281-284: «FRANȚA În Franța, 
îndatorirea ... 
....................................................................
............. refuze divulgări în proceduri 
judiciare.» 

p. 39-40: «THE NETHERLANDS 1. Regulated Legal 
Professionals In the Netherlands, the duty ... 
................................................................................. is 
required as a result of an agreement entered into between 
the Council of General Prosecution and the Netherlands 
Bar Association.» 

p. 41: «Legal professionals who are in employment 
............................................................ 
................................................................................. 
disadvantage or damage to the client concerned.» 

p. 284-287: «OLANDA În Olanda, 
îndatorirea 
....................................................................
........... prejudiciile aduse clientului în 
cauză» 

p. 46-47: «SWEDEN 1. Regulated Legal Professionals 
In Sweden, the duty ........................ 
............................................................................... refuse to 
make disclosures in court proceedings.» 

p. 287-288: «SUEDIA În Suedia, 
obligația ..... 
....................................................................
........... informații în proceduri judiciare.» 

p. 42-43: « PORTUGAL 1. Regulated Legal 
Professionals In Portugal, the duty ........................ 
............................................................................... to refuse 
disclosures in court proceedings.» 

p. 289-290: «PORTUGALIA În 
Portugalia, îndatorirea 
............................................................ 
....................................................................
........... informații în proceduri judiciare.» 

p. 18-19: « BELGIUM 1. Regulated Legal 
Professionals In Belgium, the duty ....................... 
............................................................................... to his 
employer in his capacity as an employee.» 

p. 290-292: «BELGIA În Belgia, 
obligația ..... 
....................................................................
........... față de angajatorul său ca angajat» 

p. 35-36: « ITALY 1. Regulated Legal Professionals In 
Italy, the duty ............................. 
............................................................................... by the 
person in question in legal proceedings.» 

p. 292-294: «ITALIA În Italia, 
îndatorirea ...... 
....................................................................
........... de către persoana în cauză în 
procedurile judiciare.» 

p. 28-30: « GERMANY 1. Regulated Legal 
Professionals In Germany, the duty ...................... 
............................................................................... refuse to 
make disclosures in court proceedings.» 

p. 295-297: «GERMANIA În 
Germania, îndatorirea 
............................................................ 
....................................................................
........... de a refuza să divulge informații în 
proceduri judiciare.» 

p. 10-11: « As will be apparent from the review 
............................................................................... is not 
confined solely to legal professionals who are members of 
the Bar» 

p. 297-298: «După cum se observă din 
trecerea în revistă 
............................................................... nu 
este limitat exclusiv la profesioniștii 
juridici care sunt membrii ai Baroului.» 

 
 
4.  
 

Eugeniu Safta-Romano, „Drept civil. Obligații. 
Curs teoretic și practic”, vol. I, Editura 

INTERLOM, Piatra Neamț, 1991, paginile 140-
146 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro 

Universitaria, București, 2006, paginile 123-129 

p. 140-142: «Vom defini gestiunea de afaceri 
sau gestiunea intereselor altei persoane .................. 
.............................................................................. și 
un act de dispoziție poate face obiectul gestiunii» 

p. 123-129: «Vom defini gestiunea de afaceri 
sau gestiunea intereselor altei persoane 
.................. 
.............................................................................. 
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p. 143: «d) Gerantul să nu fi lucrat cu intenția .. 
................................................................................. 
eredele va putea lua direcțiunea afacerii (art. 988 C. 
civ.)”.» 

p. 144-145: «Cînd continuarea gestiunii l-ar 
prejudicia pe gerant ................................................. 
.................................................................................. 
contractate de gerant în numele său, în raporturile 
cu terții.» 

p. 145-145: «Ratificarea gestiunii de către gerat 
.................................................................................. 
el va putea dovedi actele juridice prin orice mijloc 
de probă (art. 1198 Cod civil).»  

el va putea dovedi actele juridice prin orice mijloc 
de probă (art. 1198 Cod civil).» 

 
 
5.  
 

Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. 
2, Editura Graphix, Iași, 1995, paginile 8-19 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro Universitaria, 

București, 2006, paginile 191-197 
p. 8: « Art. 1532 C.civ. prevede că .................... 

................................................................................ 
Este suficient consimțămîntul părților.» 

p. 8-9: «Părțile pot conveni ca el să fie și oneros 
.............................................................................. 
înscris, denumit procură.» 

p.9: «Procura conține enumerarea .................... 
.............................................................................. 
întocmită în formă autentică.» 

p. 9-10: «Art. 1533 C.civ. prevede expres  .......... 
................................................................................ 
în mpd neîndoielnic.» 

p. 10: «El ava putea fi dovedit ................. 
................................................................................ 
celui care invocă mandatul tacit.» 

p. 10: «Mandatul este prezumat tacit ................... 
................................................................................ 
celuilalt soț.» 

p. 10-11: «Prezumția de madat tacit nu ............... 
................................................................................ 
nu ar fi fost de acord să vîndă.» 

p. 12: «Trebuie să se distingă .......................... 
................................................................................ 
despre acest fapt.» 

p. 12: «este lipsită de relevanță juridică ............. 
................................................................................ 
utilitatea lor.» 

p. 12-13: «terțul poate fi culpabil .................. 
................................................................................ 
subrogația convențională consimțită de debitor 
etc.)» 

p. 13-14: «Mandantul trebuie să fie capabil ........ 
................................................................................ 
se stinge prin punerea sub interdicție a 
mandatului.» 

p. 14: «Dar trebuie reținut că mandatarul nu 
încheie actul în numele său, ci a mandantului.» 

p. 191-197: «Art. 1532 Cod civil prevede că ......... 
.................................................................................. 
punerea sub interdicție a mandantului ori a 
mandatarului.» 

«Dar trebuie reținut că mandatarul nu încheie ...... 
.................................................................................. 

consecința inevitabilă a mandatului, ele fiind 
incluse implicit în puterile conferite mandatarului.» 
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p. 15: «în raporturile sale cu mandantul, 
mandatarul este obligat față de mandant, ca și cum 
ar fi capabil.» 

p. 15: «pentru a putea fi numit mandatar, 
minorul trebuie să aibă însă capacitate de exercițiu 
restrînsă.» 

p. 16: «Atît timp cît ............................................. 
................................................................................ 
atunci cînd mandatarul pune în executare 
mandatul.» 

p. 17: «Obiectul contractului de mandat îl .......... 
................................................................................ 
acte juridice determinate ale mandantului.» 

p. 18-19: «Mandatul general se referă .............. 
................................................................................ 
puterile conferite mandatarului.» 

 
 
6.  
 

Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. 2, 
Editura Graphix, Iași, 1995, paginile 19-26 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro 

Universitaria, București, 2006, paginile 151-155 
p. 19: «Două obligații esențiale ......................... 

................................................................................ 
pentru paguba produsă.» 

p. 20: «Mandatarul nu va fi obligat însă ............. 
................................................................................ 
să depășească limitele acestuia.» 

p. 21: «În materie civilă ......................... 
................................................................................ 
solidaritatea între mandanți.» 

p. 21: «Solidaritatea va opera ........................... 
................................................................................ 
nu va mai opera solidaritatea.» 

p. 21-22: «Esențial de relevat ......................... 
................................................................................ 
s-ar fi cuvenit mandantului (art.1541 C.civ.)» 

p. 22: «Mandantul poate scuti ....................... 
................................................................................ 
ar fi trebuit să le perceapă.» 

p. 22: «Cînd prin folosirea ............................ 
................................................................................ 
obligațiile rezultate din mandat.» 

p. 23: «Cînd părțile n-au convenit .................... 
................................................................................ 
acesta nu va mai răspunde de activitatea terțului.» 

p. 23: «Mandadarul substituit are obligația să 
execute mandatul; să nu-i depășească limitele și să 
de a socoteală direct mandantului.» 

p. 23-24: «Mandantul are obligația de a-l 
dezdăuna ................................................................. 
................................................................................ 
exceptînd situația cînd s-ar fi stipulat clauza 
solidarității.» 

p. 25-26: «Ratificarea expresă sau tacită ........... 
................................................................................ 
nu a adus la cunoștința terților limitele puterilor 

p. 151-155: «Două obligații esențiale .................. 
................................................................................ 
nu a adus la cunoștință terților limitele puterilor 
sale, astfel că terții au fost induși în eroare asupra 
acestor limite.» 
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sale. Astfel că terții au fost induși în eroare asupra 
puterilor conferite de mandant.» 

 
 
7.  
 

Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. 2, 
Editura Graphix, Iași, 1995, pagina 16 paragrafele 

5-8 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro 

Universitaria, București, 2006, pagina 208-209 
p. 16: « Actul cu sine însuși. În acest caz, 

mandatarul încheie actul juridic ce formează 
obiectul mandatului cu el însuși și nu cu un terț; 
deci, rolul terțului cu care ar fi trebuit să încheie 
actul în numele mandantului îl ia chiar el însuși.  

Dubla reprezentare. În cazul dublei reprezentări, 
contractul este încheiat numai de mandatar, în 
numele și pe seama altor două persoane, pe care le 
reprezintă în același timp. 

Cele două forme ale „actului încheiat cu sine 
însuși” au fost recunoscute în doctrina juridică. Cu 
toate acestea, s-a considerat că autocontractul 
(denumirea sub care sînt cunoscute actul cu sine 
însuși și dubla reprezentare) ar neglija interesele 
mandantului sau mandanților. Pericolul n-ar exista 
dacă mandantul sau mandanții ar fi în cunoștință de 
cauză; dacă mandantul nu ar știi că are loc 
încheierea unui „act cu sine însuși” sau mandanții 
nu ar cunoaște existența dublei reprezentări, s-a 
considerat că „mandantul ar putea cere anularea 
actului pentru dol prin reticența”.  

Mai este cunoscut și mandatul în interes comun, 
care se deosebește de reprezentare și actul cu sine 
însuși.» 

p. 208-209: «Actul cu sine însuși. 
În acest caz, mandatarul încheie actul juridic ce 

formează obiectul mandatului cu el însuși și nu cu 
un terț; deci, rolul terțului cu care ar fi trebuit să 
încheie actul în numele mandantului va fi deținut 
chiar de el însuși. În cazul dublei reprezentări, 
contractul este încheiat numai de mandatar, în 
numele și pe seama altor două persoane, pe care le 
reprezintă în același timp. 

Cele două forme ale „actului încheiat cu sine 
însuși” au fost recunoscute în doctrina juridică. Cu 
toate acestea, s-a considerat că autocontractul 
(denumirea sub care sunt cunoscute actul cu sine 
însuși și dubla reprezentare) ar neglija interesele 
mandantului sau mandanților. Pericolul n-ar exista 
dacă mandantul sau mandanții ar fi în cunoștință de 
cauză; dacă mandantul nu ar știi că are loc 
încheierea unui „act cu sine însuși” sau mandanții 
nu ar cunoaște existența dublei reprezentări, s-a 
considerat că „mandantul ar putea cere anularea 
actului pentru dol prin reticența”. Mai este 
cunoscut și mandatul în interes comun, care se 
deosebește de reprezentare și actul cu sine însuși.» 

 
 
8.  
 
 

Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. 2, 
Editura Graphix, Iași, 1995, paginile 26-39 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro 

Universitaria, București, 2006, paginile 210-222 
p. 26: « Printre cazurile de stingere a 

mandatului .............................................................. 
................................................................................. 
este necesară și în cazul revocării.» 

p. 27: «Revocarea expresă va rezulta ............... 
................................................................................. 
decât pro parte”.» 

p. 28-29: «Art.1552 pct. 2 C.civ. dispune .......... 
................................................................................. 
prin moartea mandantului sau a mandatarului.» 

p. 29: «În cazul contactului de societate civilă .. 
................................................................................. 
și încetarea mandatului de substituire.» 

p. 29: «Nimic nu împiedică părțile .................. 
................................................................................. 
pentru moștenitorii lor.» 

p. 210-222: «Printre cazurile de stingere a 
mandatului ............................................................ 
................................................................................. 
(de exemplu, garantarea pentru viciile ascunse), 
aceste obligații se răsfrâng asupra patrimoniului 
consignantului.» 
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p. 29: «Moartea mandantului nu va fi opozabilă 
................................................................................. 
moștenitorilor mandantului.» 

p. 29-31: «Obligația instituită de lege cade .... 
................................................................................. 
orice formă de încetare a contractului de mandat.» 

p. 31-32: «vom trata contractelede comision ..... 
................................................................................. 
„Divulgarea” comitentului nu are nici o relevanță.» 

p. 32-33: «Pînă în decembrie 1989, .................. 
................................................................................. 
cu o figură juridică proprie.» 

p. 33: «Vom defini contractul de comision ........ 
................................................................................. 
va fi un simplu contract civil.» 

p. 34-35: «În condițiile economiei pieței libere  
................................................................................. 
atunci ele vor trece în seama sa.» 

p. 35-36: «b) Între comisionar și terț. Actul ... 
................................................................................. 
bunurile contractului asupra comisionarului.» 

p. 36-37: «la contractul de comision .................. 
................................................................................. 
este mult mai vast decît la consignație.» 

p. 38-39: «Părțile trebuie să aibă capacitatea ..... 
................................................................................. 
(de exemplu, garantarea pentru viciile ascunse), 
aceste obligații se răsfrâng asupra patrimoniului 
consignantului.» 

 
 
9.  
 

Eugeniu Safta-Romano, „Contracte civile”, vol. 2, Editura 
Graphix, Iași, 1995, paginile 39-40 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea 
persoanei juridice în actele juridice 
civile”, Editura Pro Universitaria, 

București, 2006, pagina 228 
p. 39-40: «Și acest contract este considerat o varietate 

................................................................................................... 
poate avea caracter comercial.» 

p. 40: «Referindu-se la contractul .......................................... 
.................................................. și la prețul transportului.» 

p. 228: «Și acest contract este 
considerat o varietate 
...............................................................
............................................................... 
și la prețul transportului.» 

 
 
10.  
 

Ileana Pascal, Ștefan Deaconu, Codru Vrabie, 
Niculae Fabian, „Dreptul societăților comerciale”, 

București, 2002, paginile 10-12, 
https://www.slideshare.net/exodumuser/11796836-

05dreptulsocietatilor 

Țonea Bogdan, „Reprezentarea persoanei juridice 
în actele juridice civile”, Editura Pro 

Universitaria, București, 2006, paginile 92-93 

p. 10-12: «Tratatul CE a impus înca de la început 
armonizarea legislatiilor nationale si a specificat 
instrumentele care trebuie utilizate în acest sens. Pe 
lânga facilitarea exercitarii dreptului de stabilire, 
aceasta armonizare limiteaza si riscurile ce rezultau 
din diferentele mari dintre regulile statelor membre 
cu privire la protectia actionarilor, creditorilor si 

p. 92-93: «Tratatul CE a impus înca de la început 
armonizarea legislatiilor nationale si a specificat 
instrumentele care trebuie utilizate în acest sens. 
Pe lânga facilitarea exercitarii dreptului de 
stabilire, aceasta armonizare limiteaza si riscurile 
ce rezultau din diferentele mari dintre regulile 
statelor membre cu privire la protectia actionarilor, 

https://www.slideshare.net/exodumuser/11796836-05dreptulsocietatilor
https://www.slideshare.net/exodumuser/11796836-05dreptulsocietatilor
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tertilor în general. Directivele adoptate în cadrul 
acestui proces de armonizare au vizat mai multe 
aspecte importante:  (...) 

a) înfiintarea societatilor comerciale 
Prima directiva (Directiva nr. 68/151/CEE) 

stabileste cerintele de publicitate pentru înfiintarea 
unei societati de capitaluri, în scopul unei informari 
complete a tertilor despre noua societate 
comerciala. Aceasta publicitate obligatorie vizeaza 
în special actul constitutiv, statutul, capitalul 
subscris, bilantul si contul de profit si de pierderi. 
De asemenea, directiva se mai refera si la 
formalitatile de anulare a societatilor comerciale 
constituite cu încalcarea dispozitiilor actelor 
normative în vigoare. Aceste prevederi au fost 
completate de prevederile din cea de a doua 
directiva (Directiva nr. 77/91/CEE), care priveste 
însa doar societatile comerciale pe actiuni. 
Constituirea unor astfel de societati comerciale 
necesita o suma minima de capital autorizat ca si 
garantie pentru creditori, precum si îndeplinirea 
unor cerinte minime referitoare la marimea si 
compunerea capitalului social minim, regimul 
aporturilor si cel al emisiunii si eliberarii actiunilor. 

b) functionarea societatilor comerciale  
Prima directiva urmareste si asigurarea 

opozabilitatii si a validitatii activitatilor societatilor 
comerciale fata de terti, aspect acoperit doar de 
propuneri legislative, cu exceptia celei de a 
douasprezecea directiva (Directiva nr. 
89/667/CEE) privind societatile comerciale cu 
raspundere limitata cu asociat unic, directiva care 
introduce o regula cu consecinte importante: 
societatile comerciale respective trebuie 
recunoscute imediat ce s-au constituit, statele 
membre fiind libere sa hotarasca asupra propriilor 
aranjamente interne. (...) 

c) restructurarea societatilor comerciale 
Eforturile întreprinse pentru asigurarea de 

garantii suficiente pentru actionari si terti pe 
parcursul proceselor de restructurare s-au 
materializat în cea de a treia directiva (Directiva nr. 
78/855/CEE), privind fuziunile nationale ale 
societatilor comerciale pe actiuni, si cea de a sasea 
directiva (Directiva nr. 82/891/CEE), privind 
divizarea aceluiasi tip de societati comerciale.  

II.2. Conditii privind societatile comerciale de 
dimensiune comunitara  

a) functionarea societatilor de dimensiune 
comunitara  

Intentia initiala a fost de a facilita activitatea 
societatilor comerciale în alte state membre decât 
cel de înmatriculare. Cu toate acestea, cu exceptia 
aspectelor legate de impozite si taxe (directivele nr. 
90/435/CEE si nr. 90/436/CEE) si de regulile din 
domeniul social (directivele nr. 96/34/CEE, nr. 
97/81/CEE si nr. 99/70/CEE), nu s-au înregistrat 
evolutii spectaculoase. Cea de a unsprezecea 

creditorilor si tertilor în general. Directivele 
adoptate în cadrul acestui proces de armonizare au 
vizat mai multe aspecte importante cum ar fi: 

a) înfiintarea societatilor comerciale 
Prima directiva (Directiva nr. 68/151/CEE) 

stabileste cerintele de publicitate pentru înfiintarea 
unei societati de capitaluri, în scopul unei 
informari complete a tertilor despre noua societate 
comerciala. Aceasta publicitate obligatorie 
vizeaza în special actul constitutiv, statutul, 
capitalul subscris, bilantul si contul de profit si de 
pierderi. De asemenea, directiva se mai refera si la 
formalitatile de anulare a societatilor comerciale 
constituite cu încalcarea dispozitiilor actelor 
normative în vigoare. Aceste prevederi au fost 
completate de prevederile din cea de a doua 
directiva (Directiva nr. 77/91/CEE), care priveste 
însa doar societatile comerciale pe actiuni. 
Constituirea unor astfel de societati comerciale 
necesita o suma minima de capital autorizat ca si 
garantie pentru creditori, precum si îndeplinirea 
unor cerinte minime referitoare la marimea si 
compunerea capitalului social minim, regimul 
aporturilor si cel al emisiunii si eliberarii 
actiunilor. 

b) functionarea societatilor comerciale  
Prima directiva urmareste si asigurarea 

opozabilitatii si a validitatii activitatilor 
societatilor comerciale fata de terti, aspect acoperit 
doar de propuneri legislative, cu exceptia celei de 
a douasprezecea directiva (Directiva nr. 
89/667/CEE) privind societatile comerciale cu 
raspundere limitata cu asociat unic, directiva care 
introduce o regula cu consecinte importante: 
societatile comerciale respective trebuie 
recunoscute imediat ce s-au constituit, statele 
membre fiind libere sa hotarasca asupra propriilor 
aranjamente interne. 

c) restructurarea societatilor comerciale 
Eforturile întreprinse pentru asigurarea de 

garantii suficiente pentru actionari si terti pe 
parcursul proceselor de restructurare s-au 
materializat în cea de a treia directiva (Directiva 
nr. 78/855/CEE), privind fuziunile nationale ale 
societatilor comerciale pe actiuni, si cea de a sasea 
directiva (Directiva nr. 82/891/CEE), privind 
divizarea aceluiasi tip de societati comerciale.  

În ceea ce privește conditiile privind societatile 
comerciale de dimensiune comunitara apreciem că 
și aici sunt deja în vigoare reguli clare după cum 
urmează: 

Intentia initiala a fost de a facilita activitatea 
societatilor comerciale în alte state membre decât 
cel de înmatriculare. Cu toate acestea, cu exceptia 
aspectelor legate de impozite si taxe (notă subsol: 
Directivele nr. 90/435/CEE si nr. 90/436/CEE) si 
de regulile din domeniul social (notă subsol: 
Directivele nr. 96/34/CEE, nr. 97/81/CEE si nr. 
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directiva (Directiva nr. 89/666/CEE) privind 
cerintele de transparenta referitoare la filialele 
societatilor comerciale înmatriculate într-un stat 
membru da dreptul persoanelor rezidente într-un 
stat membru în care exista o filiala a unei societati 
comerciale sa obtina un minim de informatii 
privind filialele din alte state membre ale societatii 
comerciale în cauza. De asemenea, în noiembrie 
1995 a fost semnata conventia internationala asupra 
falimentului, conventie ce prevede ca 
întreprinderile de dimensiune comunitara sa fie 
declarate falimentare printr-o singura procedura si 
nu prin proceduri nationale multiple.» 

99/70/CEE), nu s-au înregistrat evolutii 
spectaculoase. Cea de a unsprezecea directiva 
(Directiva nr. 89/666/CEE) privind cerintele de 
transparenta referitoare la filialele societatilor 
comerciale înmatriculate într-un stat membru da 
dreptul persoanelor rezidente într-un stat membru 
în care exista o filiala a unei societati comerciale 
sa obtina un minim de informatii privind filialele 
din alte state membre ale societatii comerciale în 
cauza. De asemenea, în noiembrie 1995 a fost 
semnata conventia internationala asupra 
falimentului, conventie ce prevede ca 
întreprinderile de dimensiune comunitara sa fie 
declarate falimentare printr-o singura procedura si 
nu prin proceduri nationale multiple.» 

 
 


