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                                          REZUMAT 
 
 

        Obiectivele lucrării. 
 

     Aplecarea asupra acestei teme a fost determinată de realităţile  din 

legislaţia noastră şi de realitățile din activitatea comercianţilor. Scopul studiului 

de față, care se înscrie în procesul de cunoaștere și de aplicare a dreptului 

comercial, este acela al unei posibile contribuţii la marcarea  unor repere cu 

privire la clarificarea conturului și a regimului juridic al uneia dintre cele mai 

importante şi controversate instituţii ale dreptului comercial - fondul de comerţ. 

    Astfel, cunoașterea regimului juridic al fondului de comerț prezintă un 

deosebit interes. Pe de o parte, comerciantul, ca titular al fondului de comerț 

este interesat ca bunurile destinate desfășurării activității comerviale să se 

bucure de protecția legii, în cursul activității comerciale și la încetarea ei. Pe 

de altă parte, terții sunt interesați să știe condițiile în care drepturile lor pot fi 

protejate, în cazul nerespectării obligațiilor asumate de comercianți. 

    În contextul legislativ dat, fondul de comerţ corespunde unei realităţi 

economice importante: cea a micii întreprinderi comerciale, cu structură 

individuală sau familială. Şi chiar dacă întreprinderea comercială este 

organizată după o tehnică societară - unipersoanlă sau pluripersoanlă - fondul 

de comerţ reprezintă adesea cel mai important subansamblu în sânul 

patrimoniului societăţii. 

    Pe parcursul alegerii temei pentru teza de doctorat mi-am pus întrebarea 

dacă, ţinând cont de realităţile juridice şi economice din ţara noastră,  ar 

prezinta  utilitate abordarea şi reglementarea fondului de comerţ. Oare regle- 

mentările referitoare la fondul de comerț, existente în materii juridice diferite  

sunt de aplicabilitate în actualul stadiu al dezvoltării economice ? Mai este 

necesară  reglementarea sistematică a fondului de comerț atâta vreme  cât, 

se pare, că nu sunt sesizate dificultăți de nedepășit date de lipsa sa ?  

    Am apreciat că, tocmai lipsa reglementării materiei sau cel mult, prezența 

sa ocazională în texte de lege disparate, impune un demers de cercetare a 

dreptului privind fondul de comerț. 

   Prezentul demers a încearcat să dea răspuns următoarelor întrebări: 
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      - în ce măsură conceptul fondului de comerţ este necesar dreptului 

românesc ? 

      -   poate fi o prioritate, reglementarea sa juridică ? 

      -   care este regimul juridic al fondului de comerţ ? 

      -   care este relaţia clientelei cu fondul de comerţ ? 

      -   care sunt operaţiile juridice asupra fondului de comerţ ? 

   Răspunsurile la aceste întrebări au schițat conturul propriei noastre teorii 

asupra instituției fondului de comerţ.  

 

   Structura lucrării.  
 

     În fundamentarea cercetării și a soluțiilor date, am folosit bibliografie de 

specialitate relevantă română și străină, atât prin autoritatea autorilor, cât și 

prin influența lucrărilor asupra evoluției instituției. Lista bibliografiei cuprinde 

296 tratate, cursuri și monografii și 54 de articole de revistă. 

    Lucrarea Fondul de comerț cuprinde 372 de pagini fiind sistematizată în 15 

capitole, împărțite în secțiuni și paragrafe. 

    Capitolul I este consacrat unor noțiuni introductive. Sunt prezentate rolul 

fondului de comerț în activitatea comercială, premisele abordării temei, 

prezența noțiunii în dreptul pozitiv român și un scurt istoric al instituției 

fondului de comerț, precum și elemente de drept comparat. 

   Capitolul II privește noțiunea și caracteristicile fondului de comerț.       

   Constituind elementul de conţinut al raportului juridic de concurenţă, am 

răspuns nevoii definirii fondului de comerţ  și din acestă perspectivă.  
    Am considerat că, până la intervenția legiuitorului, în cadrul demersului 

nostru, se impune o nouă definire a fondului de comerț, ca urmare a noiii 

concepții privind natura juridică a fondului de comerț. Astfel, fondul de 

comerț reprezintă universalitatea drepturilor și obligațiilor cu valoare 
patrimonială rezultată prin divizarea patrimoniului comerciantului și 

afectată de către acesta desfășurării activității sale profesionale, 

organizată în mod creativ pentru atragerea și dezvoltarea clientelei, în 

scopul obținerii de profit. 

     Din definiție rezultă caracteristicile fondului de comerț.: 
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-  fondul de comerț este o universalitate de drepturi și obligații cu valoare 

patrimonială, constituită prin afectațiunea comercială constituită de 

comerciantul persoană fizică sau juridică, rezultată prin divizarea acestora din 

patrimoniul său. 

 -  fondul de comerț este analizat el însuși ca bun incorporal, întrucât 

universalitățile nu au corporalitate.1 

 -   universalitatea este legată de comerciant; elementele patrimoniale, active 

sau pasive sunt privative, aparțin numai titularului patrimoniului. 

 -  această universalitate este afectată și organizată de către comerciant în 

mod creativ, sistematic pentru asigurarea succesului în lupta de pe piața 

concurențială, pentru dobândirea clientelei, ea însăși parte a valorii 

patrimoniale a fondului. 

  -  bunurile, drepturile și obligațiile evaluabile în bani afectate scopului 

comercial  reprezintă  fundamentul care-i permite comerciantului organizarea 

creativă și sistemică a comerțului său pentru obținerea profitului sub un 

concept unitar – fondul de comerț. 

    Este analizată controversa legată de imobile în cuprinsul fondului de comerț 

înainte de consacrarea legislativă a prezenței acestora în cuprinsul său.  Sunt 

analizate situațiile privind fondul de comerț al comercianților beneficiari ai 

francizei și a celor care desfășoară comerț electronic. Delimitarea fondului de 

comerț de patrimoniu și întreprindere este surprinsă în lumina noilor prevederi 

ale Noului Cod civil și ale OUG nr. 44/2008.  

  Care este diferenţa dintre cele două noţiuni, odată ce a fost admisă din punct 

de vedere legal posibilitatea divizării și afectării patrimoniului general în 

patrimonii profesionale, conform art. 31-33 NC civ., iar fondul de comerţ este 

asimilat unui patrimoniu de afectaţiune, fracţiune a patrimoniului persoanei 

fizice, după cum dispune OUG nr.44/2008?  

    Deşi ambele sunt universalităţi juridice, patrimoniul și patrimoniul de 

afectațiune-fondul de comerț sunt separate de anumite diferenţe: 

-  Patrimoniul reprezintă o adevărată universalitate juridică, patrimoniul de 

afectaţiune-fondul de comerţ este o universalitate afectată exercitării unei 

profesii, o diviziune a întregului, cu un regim juridic special determinat de  

 
1. V. Stoica, op. cit. p. 73, 131. 
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scopul căruia îi este afectat.           

   - Deşi legea este izvorul comun, atât al patrimoniului general cât şi al 

patrimoniului de afectaţiune, pentru ca un patrimoniu de afectaţiune să existe 

este necesară şi voinţa persoanei de a-l constitui. Chiar dacă este relevantă 

numai în mod indirect, voința reprezintă o condiție preliminară  pentru 

aplicarea unui regim juridic care determină divizarea patrimoniului. În schimb, 

în cazul patrimoniului general, elementul voinţă nu este necesar, întrucât 

fiecare persoană fizică sau persoană juridică are un patrimoniu. 

    - În compunerea patrimoniului general care este o realitate intelectuală, 

intră toate drepturile şi obligațiile patrimoniale (elemente intelectuale), 

prezente și viitoare aparținând unei persoane, iar nu bunurile care formează 

obiectul acestora, pe când în patrimoniul de afectaţiune-fondul de comerț, 

conform definiției legale, intră totalitatea bunurilor, drepturilor  şi obligaţiilor 

afectate scopului exercitării unei activități economice.  

   - Patrimoniul general nu cuprinde drepturi personal nepatrimoniale (nume, 

reputaţie), pe când patrimoniul de afectaţiune-fond de comerţ cuprinde firma, 

emblema, reputaţie etc. 

    - Patrimoniul-universalitate juridică există ca realitate permanentă, 

continuă, de-a lungul întregii existențe a persoanei fizice sau a persoanei 

juridice, pe când patrimoniul de afectațiune are o dimensiune temporală 

determinată de scopul căruia îi este afectat, pentru care s-a realizat divizarea. 

  -   Patrimoniul este inalienabil, neputând fi desprins de persoana care-i este 

titular, în timp ce, patrimoniul de afectațiune-fond de comerț (ca masă 

patrimonială afectată unui scop economic), poate fi înstrăinat dacă legiuitorul 

o permite. 

    Din corelarea definiției date întreprinderii și fondului de comerț-
patrimoniu de afectațiune, am surprins distincția dintre cele două noțiuni:  

   -  Întreprinderea reprezintă exercitarea sistematică și profesională a unei 

activități organizate, în timp ce fondul de comerț reprezintă o universalitate 

juridică afectată exercitării unei profesii, ambele concepte fiind lipsite de 

personalitate juridică., nefiind subiecte de drept; 

   -   Prin fondul de comerț se pun în joc bunuri, drepturi și obligații cu valoare 

patrimonială care devin, în combinație cu alte elemente, obiect al exercitării 
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dinamice, sistematice și profesionale a activității organizate  de producere, 

administrare, înstrăinare de bunuri sau de prestare de servicii; 

   -  Prezența riscului diferențiază cele două concepte. Dacă în cazul fondului 

de comerț, riscul afectării bunurilor, drepturilor și obligațiilor, divizate din 

patrimoniul general este prezent permanent, întrucât sunt părți în lupta 

concurențială de piață, a cărei țintă este atragerea clientelei, în scopul 

obținerii de profit,  în cazul întreprinderii obținerea  profitului poate fi sau nu un 

scop al exploatării (definiția N.C.civ.), iar pe cale de consecință și riscul 

întreprinzătorului este asumat sau nu, în funcție de scopul propus. Definiția 

OUG 44/2008 plasează generic activitatea întreprinzătorului  sub semnul 

riscului, ceea ce face ca în acest caz să existe o trăsătură comună cu fondul 

de comerț; 

   -  Dacă forța de muncă atrasă era specificată ca diferență între fondul de 

comerț (tradițional nu a făcut parte) și întreprindere, cazul întreprinderii 

familiale căreia îi este interzisă angajarea unor terțe persoane cu contract de 

muncă, face ca lipsa elementului muncă (din definiția N.C.civ.) să fie o 

caracteristică comună, atât a fondului de comerț, cât și a acestui tip de 

întreprindere. Definiția OUG nr. 44/2008 specifică cu titlu general drept 

resursă forța de muncă atrasă, scăpând din vedere cazul întreprinderii 

familiale pe care chiar ordonanța o reglementează; 

   -  Definiția OUG nr. 44/2008 include în întreprindere resurse care în mod 

tradițional sunt incluse în drepturile și obligațiile cu valoare economică ce au  

ca obiect bunuri corporale sau incorporale ce fac parte din fondul de comerț -

patrimoniu afectat unei activități economice – materii prime, utilaje, know-how 

etc. 

    -  Fondul de comerţ - patrimoniu de afectațiune nu există în afara activităţii 

comerciale, pe când întreprinderea nu este limitată numai la activităţi 

comerciale, existând întreprinderi civile, de artizanat etc. 

    Capitolul III are drept obiect examinarea problemelor controversate privind 

natura juridică a fondului de comerț. Concepțiile tradiționale sunt expuse 

însoțite de argumentele și criticile care le-au fost aduse. Este prezentată 

concepția OUG nr.44/2008 referitoare la patrimoniul de afectațiune și 

implicațiile sale în determinarea naturii juridice a fondului de comerț, cât și a 

Noului Cod civil referitoare la patrimoniul profesional de afectațiune. 
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      După prezentarea celor trei mari teorii cu privire la natura juridică a 

fondului de comerţ, respectiv teoria universalităţii de drept cu curentele sale, 

teoria personificării şi teoria patrimoniului de afectaţiune, teoria universalităţii 

de fapt cu curentul său teoria bunului mobil incorporal, teoria proprietăţii 

intelectuale cu curentele sale, fondul de comerț drept de clientelă şi, respectiv, 

drept de creaţie intelectuală, cât şi după delimitarea noţiunii fondului de 

comerţ de alte noţiuni învecinate, considerăm că teoria patrimoniului de 

afectațiune definește cel mai adecvat instituția, în cazul comercianților sociali 

și al comercianților persoane fizice care au constituit patrimonii de afectațiune, 

iar teoria dreptului de proprietate incorporală defineşte fondul de comerț, în 

cazul persoanelor fizice care nu au constituit patrimonii de afectațiune 

(normele juridice care reglementează constituirea patrimoniului de afectațiune 

din OUG nr.44/2008 sunt supletive) .  
      În condițiile în care, conform ordonanței, este posibilă crearea unui fond 

de comerț fără constituirea patrimoniului de afectațiune, natura juridcă a unui 

fond astfel constituit nu poate fi, după opinia noastră, decât cea a proprietății 

incorporale.  

     Considerăm, alături de iluștri autori 1 că, în situația constituirii de către 

comerciantul persoană fizică sau juridică 2 a unui patrimoniu de afectațiune, 

în condițiile stabilite de lege, natura juridică a fondului de comerț este cea 
de patrimoniu de afectațiune : 

    1. Patrimoniul de afectațiune/patrimoniu scop profesional aplicat materiei 

comerciale, servește drept concept naturii juridice a fondului de comerț. 

    2. Fondul de comerț se constituie ca expresie a voinței comerciantului, prin  

act unilateral, recunoscut de lege, prin divizarea din patrimoniul său a unei 

mase de bunuri afectate unui scop economic sau profesional, care este 

recunoscută ca universalitate juridică-patrimoniu de afectațiune.  

    3. Fondul de comerț constituie o universalitate juridică, căreia nu-i este 

conferită personalitatea juridică, nefiind subiect de drept; el cuprinde bunurile, 

drepturile și obligațiile care privesc activitatea economică. 

    4. Fondul de comerț reprezintă reprezintă gajul general exclusiv al  

 
1. St. D. Cărpenaru, op. cit., p.136. 
 2. În sensul că teoria patrimoniul de afectațiune este consacrată legislativ numai în      
     privința comerciantului persoană fizică, a se vedea Gh. Piperea, Drept comercial,  
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creditorilor ale căror creanțe privesc activitatea economică, întrucât el 

reprezintă o fracțiune distinctă a patrimoniului personal.   

    În situația creării de către comerciantul persoană fizică a unui fond de 

comerț, fără crearea unui patrimoniu de afectațiune, considerăm că natura sa 

juridică este cea a proprietății incorporale: 

      1. Pentru comerciantul care îşi constituie fondul de comerţ pentru 

atragerea şi menţinerea clientelei, dreptul de proprietate îi garantează şi 

asigură protecţia juridică contra uzurpărilor. 

    Proprietatea este incorporală, întrucât este constituită asupra unui bun 

incorporal care constituie o creaţie a comerciantului, rezultat al organizării 

creative a elementelor fondului de comerţ. Dreptul de proprietate asupra 

fondului creează asupra proprietarului comerciant un drept subiectiv pentru 

apărarea acestuia, împotriva tuturor celor care-i tulbură exerciţiul comerţului. 

     2. Titularul dreptului de proprietate incorporală asupra fondului de comerţ 

este comerciantul, persoană fizică, 1 ce desfăşoară activitatea comercială cu 

caracter de profesie (art. 7 C. com.). 2 

      3. Obiectul asupra căruia poartă dreptul de proprietate incorporală este 

fondul de comerţ-bun mobil prin determinarea legii. 

      4. Deşi Codul civil a ignorat bunurile incorporale, totuşi dreptul de 

proprietate asupra fondului creează în favoarea proprietarului comerciant un  
drept subiectiv pentru apărarea fondului de comerţ împotriva celor ce tulbură 

exerciţiul comerţului în mod liber. Mijloacele pe care se  sprijină satisfacerea 

dreptului subiectiv de apărare a fondului de comerţ ţin de calea convenţională 

sau judiciară. În plan convenţional, părţile contractante, prin clauze de 

neconcurenţă pot stabili interdicţia stabilirii în apropierea fondului de comerţ 

ce a fost înstrăinat, o anumită perioadă de timp. Prin clauze de exclusivitate 

se pot stabili înţelegeri care să limiteze concurenţa. În plan judiciar, satisface- 

 
1. O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, publicată în M. Of. nr.328 din 25 
apr. 2008, Partea I-a.  
2. Comercianţii colectivi- societăţi comerciale, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste  
   ( Legea nr. 26/1990, art. 1, alin (.2) - pentru o opinie conform căreia regiile autonome şi 
organizaţiile cooperatiste nu au calitatea de comercianţi, vezi Smaranda Angheni, Drept 
Comercial, Ed.a-3-a, All Beck, Buc., 2004, p. 36 ),  precum şi grupurile de interes economic    
  ( Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, publ., în M. Of.,P.I., nr.279/2003 ) nu fac obiectul ordonanței. 
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rea dreptului subiectiv de apărare a fondului de comerţ se poate realiza prin 

acţiunea în concurenţă neloială sau prin acţiunea în contrafacere. 

   5.  Dreptul de proprietate asupra fondului  este limitat de existenţa clientelei, 

care depinde de modul în care aceasta este exploatată. În lipsa clientelei nu 

există fond de comerţ.  

    6. Exploatarea fondului este calificată în sensul că acesta trebuie să 

corespundă criteriilor comercialităţii, iar persoana care exploatează fondul 

trebuie considerată ca exercitând o profesiune comercială. Exploatarea 

fondului de comerţ este limitată, la rândul său, de  principiile bunei-credinţe şi 

a practicilor oneste ce stau la baza  raportului de concurenţă.      

    7. fiind un drept de proprietate incorporală, transmiterea sa este specifică 

regimului juridic al transmiterii  drepturilor incorporale. Astfel, fondul de comerţ 

poate fi cesionat şi, de asemenea, poate fi transmis prin succesiune, ca orice 

drept de proprietate.  

   Capitolul IV prezintă analiza elementelor fondului de comerț. După 

precizarea caracteristicilor compoziției fondului de comerț sunt analizate 

elementele fondului de comerț. 

  Capitolul V este destinat analizei elementelor incorporale. 

   Firma și emblema sunt analizate în baza reglementării legale în vigoare.     

   Clientela și vadul comercial sunt tratate și cu referire la dreptul comparat. În 

situaţia în care un fond de comerţ se crează, clientela poate reprezenta o 

speranţă de contracte viitoare şi reânoite. Dacă se bazează pe contracte 

trecute sau pe existenţa unei pieţe preexistente, speranţa unor asemenea 

contracte capătă un caracter suficient de real.1 Considerăm că, în aceste 

condiţii, clientela se analizează ca o posibilitate globală de contracte viitoare 

şi repetabile cu consumatorii. Dar, şi în această ipostază, clientela nu este o 

componentă a fondului de comerţ (așa cum de altfel susține și legea română), 

ci o rezultantă a acestuia.      

      Pentru situaţia în care fondul de comerţ este creat, clientela reprezintă un 

ansamblu de afaceri obişniute sau ocazionale. 

 
 1. O. Căpăţână, Clientela comercială, Revista de Drept comercial, nr.5/1998, p.6; Y. Serra, L 
obligation de non-concurrence dans le droit des contrats, Paris, Sirey, 1970, n. 114.  
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  Aceste consideraţii, cât şi  susţinerea tezei că fondul este, în principal, un  

patrimoniu de afectațiune constând într-o proprietate incorporală, 1 care 

include și dreptul la clientela care este ataşată fondului prin elementele care 

servesc la exploatare acestuia, nu au decât o singură concluzie, şi anume că 

clientela este totdeauna inseparabilă de fondul de comerţ. De aici decurg mai 

multe reguli: 

-  rolul principal jucat de clientelă este cel de identificare a fondurilor de 

comerţ,  rol condiţionat de calităţile cerute clientelei. 

- nu există fond de comerţ fără clientelă; existenţa clientelei condiţionează 

existenţa fondului; fondul există din momentul în care există o clientelă, chiar 

şi în situaţia când nici un alt element – drept de închiriere,  mărfuri, emblemă, 

nu este constatat. 

 -  pentru existenţa unui fond de comerţ nu este suficientă o clientelă virtuală, 

potenţială; fondul nu există decât atunci când a reunit o clientelă, când 

exploatarea a început. 

  -   un contract nu este considerat că poartă asupra fondului de comerţ, dacă 

nu poartă şi asupra clientelei. Pentru a fi vânzare de fond de comerţ, este 

necesar ca clientela să treacă la cumpărător. Transferul fondului urmează 

transferului clientelei, fie că este vorba de vânzare sau de aport în societate. 

  -  nu este obligatoriu ca toate elementele reunite de comerciantul vânzător 

să fie transmise de manieră globală, ci este suficient să se cedeze elementele 

care atrag clientela pentru a fi transfer de fond de comerţ. Apare evident că 

clientela, condiţie necesară de existenţă a fondului, se sprijină obligatoriu pe 

elemente concrete care contribuie la atragerea şi fidelizarea sa şi care-i sunt 

indispensabile. 

  -  dispariţia clientelei, provoacă dispariţia fondului de comerţ. 

      Prin urmare, mai degrabă de a se vorbi de scop, putem constata că 

clientela este criteriul fondului de comerț, care ține de esenţa sa, de existenţa 

sa, de aparteneţa sa, dar care nu intră  în compunerea acestuia. De aceea, 

excluderea clientelei din structura fondului de comerț a fost consacrată și prin 

definiția legală cuprinsă în art. 1 1 din Legea nr. 11/1991. Clientela rămâne, 

 
1.R. Roblot, op. cit., n.522; autorul defineşte fondul ca o proprietate incorporală, consistând în 
dreptul la clientelă care este ataşată fondului prin elementele servind la exploatare. 
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însă, structural atașată noțiunii de fond de comerț, fiind elementul exterior 

care potențează fondul de comerț și îi conferă un plus de valoare. 

    Reprezentativ pentru comerțul electronic, numele de domeniu este analizat 

și ca element al fondului de comerț electronic. Drepturile de creație 

intelectuală (brevetele de invenție, dreptul de autor) au fost analizate în 

lumina reglementărilor în vigoare. 

  Problematica regimului contractelor și datoriilor am abordat-o potrivit vechii 

concepții, dar și în noua concepție privind  natura juridică a fondului de 

comerț. ca patrimoniu de afectațiune. 

   Capitolul VI este destinat elementelor corporale ale fondului de comerț, 

fiind analizate aspectele privind materialele, mărfurile, utilajele etc. 

   Capitolul VII abordează proprietatea asupra fondului de comerț. Sunt 

examinate aspecte ale exploatării directe a fondului de comerț de către 

proprietar (întreprindere individuală, întreprindere familială, forme societare, 

colective de asociere, precum și societăți comerciale fără personalitate 

juridică-asociații în participațiune, grupuri de societăți, societăți create de 

fapt). O atenție deosebită am acordat proprietății și exploatării fondului de 

comerț în regimul matrimonial (actual și cel prevăzut de Noul Cod civil), 

precum și în cazul proprietății comune pe cote-părți și a indiviziunii fondului de 

comerț. 

   Capitolul VIII are drept obiect transmiterea fondului de comerț cu titlu 

gratuit, prin acte între vii sau pentru cauză de moarte. Sunt analizate 

reglementările speciale în materie, cât și donația și legatul. 

   Capitolul IX analizează în mod cuprinzător vânzarea fondului de comerț 

(noțiune, condiții de validitate, efecte). 

   Capitolul X  privește fondul de comerț ca aport la constituirea unei societăți 

comerciale. Am tratat atât aportul în proprietate, cât și aportul în folosință. 

   Capitolul XI  cuprinde analiza uzufructului fondului de comerț (definiție, 

formare,funcționare, încetare). 

  Capitolul XII l-am consacrat contractului de locație a gestiunii fondului de 

comerț (noțiune,natură juridică, condiții, efecte). 

  Capitolul XIII cuprinde analizarea garanției reale mobiliare a fondului de 

comerț (noțiune, constituire, efecte, executare). 
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  Capitolul XIV are drept obiect leasingul fondului de comerț (noțiune, condiții, 

efecte). 

  Capitolul XV este destinat concluziilor pe care le-am desprins din analizarea 

temei. 

    Evaluând prezentul demers analitic al noțiunii fondului de comerț, ni s-a 

relevat faptul că, deși, este prezentă în dreptul nostru pozitiv, aceasta nu 

beneficiază de o reglementare specifică și sistemică  în dreptul comercial 

român, ea fiind utilizată incidental și disparat. Configurarea conceptului și a 

regimului său juridic nu sunt cristalizate  pe deplin.  

    În lipsa unei reglementări sistemice, în demersul nostru, ne-am raportat la 

principiile generale ale dreptului comercial, la reglementarea fondului de 

comerț, atât cât există în dreptul nostru, la practica judiciară, cât și la doctrina 

română și străină. Ne-au călăuzit principiile Codului civil în vigoare 

(concepțiile tradiționale), dar și actele normative recente (Legea nr.298/2001, 

OUG nr.44/2008, Noul Cod civil), cu implicații raportat la noțiunea de 

patrimoniu, patrimoniu de afectațiune, noțiunea de fond de comerț, noțiunea 

de întreprindere. 

    Considerăm că, deși s-au parcurs etape în recunoașterea fondului de 

comerț, ca  rezultat al evoluției vieții comerciale, precum și în reglementarea 

patrimoniului de afectațiune, de lege ferenda se impune reglementarea 

legală a regimului juridic al fondului de comerț, întrucât în absența unei 

reglementări exhaustive și atâta vreme cât actualele reglementări nu aduc 

clarificările necesare prin exprimarea opțiunii finale asupra naturii juridice a 

fondului de comerț, problema ar putea fi interpretată ca rămânând deschisă.     
      Evoluția legală a instituției fondului de comerț, atât cât este semnalată în 

dreptul nostru, s-a exprimat  sub forma unor tendințe în sensul afirmării naturii 

juridice a fondului de comerț. Definirea fondului de comerț ca ”un ansamblu de 

bunuri” (art. 11 din Legea nr.11/1991) sau menționarea sa ca ” o universalitate 

de bunuri ” (art.10, Titlul VI, Legea nr. 99/1999) au pus în circulație oscilant, 

teoria universalității de bunuri, respectiv, a universalității de fapt.  
     Dar, prin tușe succesive, dreptul nostru pozitiv a schițat conturul 

patrimoniului de afectațiune, în beneficiul întreprinzătorului individual. Ne 

referim, în principal, la actul normativ care a culminat cu recunoașterea și 

asimilarea, de lege lata, a fondului de comerț cu un patrimoniu de 
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afectațiune. Jalonul a fost trasat de O.U.G. 44/2008 care a distins între 

bunurile afectate activității profesionale și cele personale ale întreprinzătorului 

individual, prin posibilitatea creării unui patrimoniu comercial de afectațiune. 

Creditorii ce au constituit dreptul de gaj general pot urmări acest patrimoniu în 

care s-au născut creanțele lor și în legătură cu care se urmărește executarea. 

Răspunderea cu patrimoniul personal este complementară. În cazul 

întreprinderii familiale, patrimoniul de afectațiune prezintă particularitatea de a 

include fracțiuni ale unor patrimonii aparținând unor diferite persoane fizice, 

având astfel o structură compozită. 

      Până la consfințirea expresă prin lege a recunoașterii divizării și afectării 

patrimoniului unic aparținând persoanei fizice sau juridice într-un patrimoniu 

profesional sau comercial, considerăm că, în stadiul de astăzi al reglementării, 

se poate concluziona asupra teoriei patrimoniului de afectațiune ca natură 

juridică a fondului de comerț. Natura juridică a fondului de comerț se înscrie 

spre o soluție ce tinde să consacre definitiv această instituție ca universalitate 

fără personalitate juridică. 

     Considerăm, prfin urmare, că se impune de lege ferenda recunoașterea 
universalității juridice a fondului de comerț, fără atribuirea personalității 
juridice. Prin recunoașterea fondului de comerț ca proprietate comercială ce 

acoperă patrimoniul de afectațiune, acesta capătă caracteristicile 

universalităților juridice. Fondul de comerț îndeplinește toate cerințele impuse 

universalităților juridice. Drepturile și obligațiile cu valoare patrimonială 

afectate scopului profesional sunt legate între ele, beneficiind în principiu de 

același regim juridic dat de afectațiunea comercială. Schimbările pe care le-ar 

suferi drepturile și obligațiile nu afectează  identitatea universalității. Bunurile 

ce sunt cuprinse în universalitate (sunt cuprinse numai valoric) pot fi înlocuite, 

schimbate, în timp ce universalitatea rămâne. 

     Universalitatea juridică a fondului de comerț  constituită datorită 

recunoașterii legale a posibilității divizării /afectării patrimoniului în funcție de 

scop, constituie obiectul unor drepturi reale (dreptul de proprietate, dreptul de 

uzufruct, drepturile reale de garanţie), ar asigura dreptul de gaj general 

specializat potrivit divizibilității, funcționarea subrogării reale determinată de 

fungibilitatea lato sensu a elementelor patrimoniale, transmiterea universală 
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sau cu titlu universal prin acte inter vivos (donație, vânzare, locație) sau mortis 

causa  (ab intestat, legat), fuziune, absorbție. 

    Fondul de comerț și-ar afla locul în cadrul universalităților  recunoscute  de 

lege (cu propria specificitate dată de regimul comercial), asemeni 

universalităților maselor matrimoniale, acceptatrea succesiunii sub beneficiu 

de inventar, caracterizate în mod definitoriu de un activ și un pasiv.    

     Pentru aplicarea regimului special al divizării și afectării patrimoniale,  

izvorul în mod direct se află în lege, dar indirect se află în voința titularului 

patrimoniului de a afecta bunuri, drepturi și obligații exercitării unei profesii. 

     În condițiile în care voința titularului patrimoniului general nu se manifestă 

în mod indirect ca o condiție preliminară care să permită să se aplice un regim 

juridic care să determine divizarea și afectarea patrimoniului, considerăm că 

natura juridică a unui fond de comerț constituit fără crearea patrimoniului de 

afectațiune este cea a dreptului de proprietate incorporală (normele privind 

constituirea patrimoniul de afectațiune din OUG nr. 44/2008 sunt supletive).  

     Conform art. 33 alin. (1) din Noul cod civil constituirea masei patrimoniale 

afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabilește 

prin actul încheiat de titular, cu respectarea condițiilor de formă și de 

publicitate prevăzute de lege. Iar conform alin. (2) al aceluiași articol, respec- 

tarea acelorași condiții de formă și de publicitate se aplică și în cazul măririi 

sau micșorării patrimoniului profesional individual. 

     Întrucât O.U.G. nr. 44/2008 nu stabilește, referitor la persoanele fizice 

autorizate și la titularul întreprinderii individuale, o modalitate legală 

predeterminată de constituire a patrimoniului de afectațiune, ci numai  

declaraţia pe proprie răspundere la registrul comerțului pentru înscrierea 

mențiunii referitoare la constituirea patrimoniului de afectațiune, considerăm 

că de lege ferenda se impun completări cu privire la o modalitate legală 

predeterminată de constituire a acestei organizări patrimoniale particulare, 

însoțite de specificări mai riguroase cu privire la modul în care bunurile ce 

intră în componența sa vor fi supuse unui regim special de deținere și de 

gestiune. 

     Considerăm că, pentru asigurarea securității terților, de lege ferenda ar fi 

benefică respectarea unor cerințe care să oglindească existența reală a 

patrimoniului de afectațiune, a valorii sale, prin instituirea cerinței evaluării. 
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Criteriul evaluării  este fundamental pentru a aprecia caracterul patrimonial al 

drepturilor și obligațiilor din care este alcătuit patrimoniul de afectațiune. 

     Considerăm că de lege ferenda întreprinderea individuală ar trebui 

supusă acelorași obligații ca societatea cu răsoundere limitată cu asociat unic 

în materie de evaluare a aporturilor și, de asemenea, ar trebui instituit și un 

mecanism de control al gestiunii. 

    Alte propruneri de lege ferenda au fost formulate referitor la necesitatea ca 

operațiile speculative asupra imobilelor să fie incluse printre faptele obiective 

de comerț, să fie reglementate de legea comercială specială, pentru o 

interpretare unitară a textelor de lege. De asemenea, am făcut propuneri în 

sensul asigurarării securității oprețiunii de vânzare a fondului de comerț și 

pentru corecta informare a cumpărătorului asupra valorii reale a fondului. 

Aportul fondului de comerț, precum și contractul de locațiune comercială ar 

trebui să fie guvernate de o reglementare specială care să asigure protecție 

creditorilor aportatorului, precum și locatarului prin recunoașterea unui drept 

de reânoire a contractului de locațiune.  

   Pentru evitarea inconvenientelor legate de aplicarea normei speciale în 

materia leasingului, am propus modificări în actul normativ care reprezintă 

dreptul comun în materie, în sensul reglementării posibilității dării în leasing a 

fondului de comerț. 

   Am propus ca locația de gestiune să fie înscrisă expres în Legea nr. 

85/2006 privind insolvența, ca operațiune ce ar putea fi cuprinsă în planul de 

reorganizare judiciară, cu urmarea regimului juridic de aprobare de către 

creditori și admiterea/respingerea de către judecătorul sindic. 

   Ținând cont de noua concepție privind posibilitatea divizării și afectării 

patrimoniului, precum și de noua concepție privind natura juridică a fondului 

de comerț, considerăm necesară introducerea unor prevederi care să 

statueze în mod expres că fondul de comerț poate fi obiect al garanției reale 

mobiliare, întrucât interpretarea care se făcea art. 10 alin. 3 sau a art. 6 alin. 1 

și 4 și art. 7 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999 nu mai prezintă utilitate, fondul de 

comerț fiind calificat, în prezent, drept patrimoniu de afectațiune.  
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