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Apariţia agenţilor comerciali permanenţi pe scena mandatarilor în afaceri deja 

cunoscuţi în sistemul de drept românesc semnifică naşterea unei noi profesiuni - 

aceea de intermediar comercial profesionist, a cărui independenţă joacă un rol 

hotărâtor în modul de negociere, derulare şi terminare a afacerilor. 

În dreptul nostru, acest contract a dobândit o consacrare legală, în perioada de 

pregătire a ţării noastre pentru aderare la Uniunea Europeană, prin Legea 

nr.509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi. 

Într-adevăr, contractul de agenţie nu este un simplu contract de intermediere, 

ci este instrumentul juridic pus la dispoziţia intermediarului profesionist, care joacă 

un rol important în lumea afacerilor. 

Având în vedere faptul că după intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, acesta 

va constitui reglementarea legală a contractului de agenţie, în examinarea acestui 

contract din cuprinsul prezentei lucrări - care urmează scheletul clasic al unui 

contract comercial de intermediere - vor fi evocate atât prevederile în vigoare ale 

Legii nr.509/2002 privind agenţii comerciali permanenţi, cât şi viitoarea 

reglementare a acestui contract din cadrul Noului Cod Civil. 

În viitor, intrarea în vigoare a Noului Cod Civil va provoca o schimbare 

majoră, atât la nivel de principii ale dreptului cât şi la nivel de instituţii, iar 

încheierea şi derularea contractului de agenţie se vor realiza sub auspiciile acestei 

noi reglementări. 

Lucrarea cuprinde şapte capitole,  împărţite în mai multe subdiviziuni, 

avându-se în vedere pe de-o parte instituţiile intermedierii în activitatea comercială, 

a reprezentării, cât şi mecanismul de funcţionare al contractului de agenţie sub 

următoarele aspecte: noţiune, caractere şi natură juridică, condiţii de validitate şi 

formă, cuprins, efecte şi modalităţile de încetare. 

O  privire de ansamblu asupra apariţiei şi evoluţiei acestei convenţii în ţări ca 

Franţa şi Regatul Unit al Marii Britanii, cu asemănările şi deosebirile existente în 

raport cu prevederile dreptului intern în materie reprezintă un argument hotărâtor în 

privinţa adaptării legislaţiei româneşti la legislaţia europeană a contractului de 



agenţie, cu consecinţa apariţiei inclusiv a unei practici judiciare uniforme, care va 

deveni - pentru prima oară în România – izvor de drept. 

Pe de altă parte, în analiza problematicii contractului de agenţie din prezenta 

lucrare au fost avute în vedere, în afara normelor juridice interne, inclusiv 

prevederile Directivei 86/653/CEE, cât şi dispoziţiile modelului de contract emis de 

Camera Internaţională de Comerţ de la Paris – Publicaţia ICC nr. 644/2002 – ediţia a 

doua. 

 

 Capitolul I priveşte rolul intermedierii în activitatea comercială. Sunt 

prezentate unele consideraţii generale asupra intermedierii în activitatea comercială, 

precum şi un scurt istoric al apariţiei şi evoluţiei activităţii de intermediere, a 

intermediarilor şi a contractelor de intermediere. 

 Referirile privesc contextul internaţional al activităţii comerciale, dar şi din 

dreptul intern. 

 Capitolul se încheie cu evocarea premiselor şi a necesităţii reglementării 

contractului de agenţie. 

 Sunt prezentate unele aspecte ale apariţiei şi evoluţiei contractului de agenţie 

în dreptul francez, în dreptul englez, în reglementările Uniunii Europene şi în dreptul 

român. 

 Dreptul cutumiar francez cu privire la activitatea agenţilor comerciali are la 

temelie conceptul de mandat în interes comun, recunoscut în mod legal în urma 

apariţiei Decretului din 23 decembrie 1958. Acest concept (care a fost preluat 

inclusiv în dreptul românesc) se bazează atât pe permanenţa mandatului, cât şi pe 

finalitatea activităţii intermediarului profesionist, aceea ca ambele părţi din contract 

să obţină realizarea unor foloase de ordin patrimonial. 

 Odată cu semnarea Decretului din 23 decembrie 1958 de către Charles de 

Gaulle, normele care reglementau activitatea agenţilor au conferit acestor 

intermediari o protecţie de domeniul ordinii publice. 



 Directiva 86/653/CEE a stabilit totodată principiile care trebuie să se 

regăsească în sistemele de drept ale statelor membre ale Uniunii Europene cu privire 

la contractul de agenţie. Aceste principii care au fost transpuse inclusiv în dreptul 

francez sunt următoarele : agentul comercial trebuie să aibă autoritatea permanentă 

de a acţiona în numele şi pe socoteala comitentului; agentul nu trebuie să aibă în 

mod necesar dreptul de a contracta în numele şi pe seama stăpânului afacerii, el 

putând doar să îl reprezinte pe acesta din urmă sau să îi negocieze încheierea 

contractelor de afaceri; relaţia de intermediere în afaceri trebuie să fie permanentă; 

agentul comercial acţionează independent, fiind singurul responsabil pentru modul 

în care îşi organizează activitatea; intermediarul profesionist poate proceda la 

alegerea, la recrutarea în mod liber a personalului pe care îl foloseşte în executarea 

împuternicirii sale. 

 În Marea Britanie, Directiva 86/653/CEE a fost implementată „Commercial 

Agents Regulations” cu intrare în vigoare de la data de 1 ianuarie 1994. 

 În sistemul de drept common law, contractul de agenţie (agency contract) 

reuneşte toate formele de intermediere comercială. Acest sistem de drept nu 

cunoaşte contractul de mandat sau pe cel de comision, funcţiile acestor convenţii 

fiind îndeplinite de contractul de agenţie. Intermedierea în dreptul britanic nu face 

nici un fel de deosebire între mandatar şi comisionar şi – pe cale de consecinţă – nici 

între felurile reprezentării (perfectă sau imperfectă). Această instituţie are ca 

fundament juridic teoria identităţii principalului cu agentul, teorie conform căreia 

agentul este pe deplin şi permanent autorizat să acţioneze pentru principal, în 

limitele împuternicirii care i-a fost acordată. 

 Contractul de agenţie britanic poate cuprinde mai multe tipuri de agenţi : 

agenţii del credere (care – de lege ferenda – ar trebui să fie legiferaţi şi în sistemul 

nostru de drept); agenţii pentru o singură tranzacţie (one-off); agenţii de cumpărături 

(purchasing agents). 

 



 Capitolul II se intitulează Reprezentarea – fundamentul contractului de 

agenţie. 

 Plecând de la premisa că reprezentarea constituie fundamentul contractelor de 

intermediere,  în cadrul capitolului II este analizată această instituţie pe baza 

reglementării Noului Cod Civil, care, pentru prima oară, în dreptul român, consacră 

regulile care definesc teoria generală a reprezentării. Noul Cod Civil reglementează 

într-o perspectivă nouă mecanismul de funcţionare al mandatului cu reprezentare. 

Este vorba de intervenţia uzanţelor în ceea ce priveşte mecanismul de formare şi 

derulare a contractului, cazul special de acceptare tacită, durata şi întândirea 

mandatului, obligaţiile părţilor, ş.a.  

Pe de altă parte, au fost avute în vedere şi elementele din doctrina dreptului 

civil şi dreptului comercial. 

 În cadrul acestui capitol sunt analizate noţiunea şi felurile reprezentării 

(directă sau indirectă, generală sau specială), condiţiile reprezentării (împuternicirea 

de reprezentare, intenţia de a reprezenta şi voinţa valabilă a reprezentantului), 

efectele reprezentării, încetarea reprezentării şi dubla reprezentare. 

 

 Capitolul III are ca obiect noţiunea, caracterele şi natura juridică a contractului 

de agenţie în dreptul român. 

 Contractul de agenţie este definit pe baza reglementării legale ca o convenţie 

prin care comitentul îl împuterniceşte în mod statornic pe agent, fie să negocieze, fie 

atât să negocieze, cât şi să încheie contracte, în numele şi pe seama comitentului, în 

schimbul unei remuneraţii, în una sau mai multe regiuni determinate. 

 Contractul are caracter comercial, fiind bilateral, cu titlu oneros, comutativ, cu 

executare succesivă şi consensual. 

 Cât priveşte natura juridică a contractului de agenţie, acest contract este un 

contract de intermediere de sine stătător, care, în esenţă, poate fi, în funcţie de natura 

împuternicirii, fie un mandat fără reprezentare, fie un mandat cu reprezentare. 



 Capitolul se încheie cu delimitarea contractului de agenţie de alte contracte de 

intermediere (mandatul comercial, contractul de comision, contractul de consignaţie, 

contractul internaţional de distribuţie exclusivă, precum şi contractul de franciză). 

 

 Capitolul IV se referă la condiţiile de validitate şi forma contractului de 

agenţie. 

 Sunt examinate, în lumina Noului Cod Civil, aspectele esenţiale ale 

consimţământului şi capacităţii părţilor, obiectul şi cauza (scopul) contractului de 

agenţie.  

În privinţa consimţământului, a formelor sale de exprimare, trebuie avute în 

vedere inclusiv prevederile Noului Cod Civil (art. 1240) care arată că voinţa de a 

contracta poate fi exprimată verbal sau în scris şi poate fi manifestată şi printr-un 

comportament care, potrivit legii, convenţiei părţilor, practicilor stabilite între 

acestea sau uzanţelor, nu lasă nicio îndoială asupra intenţiei de a produce efectele 

juridice corespunzătoare. Această nouă reglementare face vorbire despre efectele 

uzanţelor în ceea ce priveşte contractul dintre părţi, uzanţe care produc efecte numai 

în măsura în care sunt recunoscute ori admise în mod expres de lege.  

Caracterizarea uzanţelor ca izvor de drept presupune totodată apariţia şi 

cristalizarea obiceiului locului, a uzurilor profesionale în domeniu,  care apoi să fie 

recunoscute şi admise în mod expres de lege. 

În privinţa capacităţii, reţin atenţia dispoziţiile din Noul Cod Civil referitoare 

la capacitatea de exerciţiu anticipată, prevederi cu caracter de noutate în raport cu 

actuala reglementare a regulilor privind capacitatea subiectelor de drept – persoane 

fizice. 

Tot în cadrul problemelor care privesc capacitatea sunt descrise relaţiile care 

iau naştere între filiale, sucursale şi societatea mamă, concluzia care se desprinde 

fiind aceea potrivit căreia activităţile de intermediere specifice contractului de 

agenţie nu pot fi derulate printr-o formă de organizare a activităţii gen sucursală. 



Referitor la obiectul raportului juridic de agenţie, Noul Cod Civil face 

distincţie între obiectul contractului (operaţiunea juridică, precum vânzarea, 

locaţiunea, împrumutul, ş.a., astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor şi 

obligaţiilor contractuale) şi obiectul obligaţiei (prestaţia la care se angajează 

debitorul). Caracter de noutate în raport cu prevederile Codului Civil în vigoare o au 

inclusiv reglementările din Noul Cod Civil referitoare la imposibilitatea iniţială a 

obiectului obligaţiei : contractul este valabil chiar dacă, la momentul încheierii sale, 

una din părţi se află în imposibilitate de a-şi executa obligaţia, afară de cazul în care 

prin lege se dispune altfel. 

În ceea ce priveşte cauza, Noul Cod Civil se abate de la actuala reglementare a 

Codului Civil în vigoare, prevăzând că lipsa acestei condiţii de validitate a raportului 

juridic atrage nulitatea relativă a contractului şi nu nulitatea absolută. 

Pe de altă parte, contractul – potrivit Noului Cod Civil – este valabil chiar în 

situaţia în care cauza nu a fost expres prevăzută. 

Un ultim aspect arătat priveşte forma contractului de agenţie. Pornind de la 

dispoziţia legală potrivit căreia contractul de agenţie şi modificările acestuia pot fi 

probate numai prin înscris, forma scrisă a contractului reprezintă o condiţie de 

formă, iar nu de validitate a contractului (Directiva europeană lăsând la aprecierea 

statelor membre impunerea formei scrise pentru valabilitatea convenţiei de agenţie). 

 

 Capitolul V vizează cuprinsul contractului de agenţie. În lucrare sunt 

examinate principalele clauze ale contractului de agenţie, cu specificul dat de rolul 

contractului de instrument juridic de intermediere în activitatea comercială. 

 O atenţie se acordă calităţii de agent, faptului că acesta are calitatea de 

comerciant, care, în mod independent, permanent şi profesional, desfăşoară 

activitatea de intermediere în favoarea altor comercianţi, analizei diferitelor tipuri de 

agenţi precum şi utilizării subagenţilor. 

 În cadrul acestui capitol sunt analizate problemele care privesc independenţa 

agentului, caracterul autonom al activităţii sale,  în strânsă corelaţie cu noţiunea de 



risc al contractului. În funcţie de situaţia în care agentul îşi asumă sau nu riscurile 

financiare, comerciale ale afacerii se poate vorbi despre incidenţa – în cadrul relaţiei 

dintre comitent şi intermediarul profesionist - a art. 5 alin. 1 din Legea concurenţei 

nr. 21/1996 cu privire la practicile anticoncurenţiale. 

 În continuare, sunt evocate incompatibilităţile privind calitatea de agent 

comercial: persoanele care deţin calitatea de organ legal sau statutar al unei persoane 

juridice sau atribuţii de reprezentare a acesteia; asociaţilor sau acţionarilor 

împuterniciţi în mod legal să îi reprezinte pe ceilalţi asociaţi sau acţionari; 

persoanele care au calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, 

custode sau sechestru în raport cu comitentul. 

 Împuternicirea dată de comitent agentului este examinată sub aspectele ei 

teoretice şi practice şi diferenţiat, în funcţie de interesele comitentului. 

Împuternicirea poate să privească negocierea de către agent a afacerilor pentru 

comitent (mandatul intermediarului profesionist fiind fără reprezentare) sau 

negocierea şi încheierea contractelor în numele şi pe seama celui care acordă 

împuternicirea (caz în care mandatul acordat este cu reprezentare). 

Sunt analizate consecinţele depăşirii limitelor împuternicirii, precum şi 

efectele ratificării (care trebuie să îmbrace o formă expresă de manifestare a 

consimţământului, la fel ca în cazul încheierii contractului dintre comitent şi agent) 

de către comitent a acestor depăşiri, facultatea ratificării – potrivit Noului Cod Civil 

– putând fi transmisă moştenitorilor. 

Contractul de agenţie în dreptul intern vizează tranzacţionarea de către agent 

atât a bunurilor cât şi a serviciilor comitentului, spre deosebire de contractul din 

dreptul britanic care priveşte doar tranzacţionarea bunurilor principalului, nu şi a 

serviciilor furnizate de acesta. 

În contract, agentul şi comitentul pot stipula şi clauza de neconcurenţă (care 

trebuie redactată scris, sub sancţiunea nulităţii), care se referă la restrângerea 

activităţii profesionale a agentului pe durata desfăşurării şi/sau ulterior încetării 

contractului de agenţie. La acest subpunct sunt analizate cazurile în care comitentul 



nu se poate prevala de efectele acestei clauze, precum şi situaţiile în care instanţele 

pot – la cererea agentului – să limiteze efectele acestei clauze. 

Tot în cadrul capitolului V sunt descrise clauzele cu privire la remuneraţia 

agentului. Intermediarul profesionist are dreptul să primească un comision potrivit 

uzanţelor comerciale ale zonei şi sectorului de piaţă în care îşi desfăşoară activitatea, 

în lipsa unor prevederi legale sau a unor clauze derogatorii în contractul de agenţie. 

În privinţa duratei contractului, dacă părţile au încheiat un contract de agenţie 

pe perioadă determinată, care continuă să fie executat chiar şi după expirarea sa, 

acest contract se consideră transformat în mod automat într-un contract pe perioadă 

nedeterminată. 

 

Capitolul VI se referă la efectele contractului de agenţie. Sunt descrise în mod 

distinct efectele contractului în raporturile dintre comitent şi agent şi efectele 

contractului de agenţie faţă de terţi. 

Analizând efectele contractului de agenţie în cadrul prezentului capitol, se 

subliniază particularitatea acestui contract de intermediere pentru care legea, 

reglementând obligaţiile ce revin agentului şi comitentului, interzice, ca regulă, 

modificarea lor prin convenţia părţilor. Soluţia este dictată de specificul acestui 

contract de intermediere de care se serveşte, nu intermediarul obişnuit, ci 

intermediarul profesionist. 

Agentul este ţinut să îndeplinească obligaţiile care decurg din împuternicirea 

primită din partea comitentului în mod, de a-i procura şi comunica acestuia din urmă 

informaţiile privitoare la regiunea stabilită în contract necesare derulării convenţiei 

de agenţie. Executarea împuternicirii trebuie făcută în condiţii cât mai avantajoase 

pentru comitent, cu respectarea corespunzătoare a instrucţiunilor primite din partea 

celui care acordă împuternicirea. 

În acelaşi timp, agentul are obligaţia de a ţine evidenţa operaţiunilor 

comerciale efectuate în baza împuternicirii primite de la comitent, de a păstra în 

condiţii corespunzătoare bunurile şi eşantioanele primite de la stăpânul afacerii. O 



ultimă obligaţie a agentului se referă la neexercitarea vreunor acte de concurenţă, în 

regiunea determinată prin contract, fără acordul expres al comitentului. 

În prezent, datorită coroborării (în măsura compatibilităţii) prevederilor Legii 

509/2002 cu dispoziţiile legale de la contractul de mandat comercial, agentului îi 

revin totodată şi obligaţiile mandatarului aşa cum sunt reglementate de Codul 

Comercial în vigoare : obligaţia de a aduce la cunoştinţa terţului cu care încheie 

actul împuternicirea în temeiul căreia acţionează (contemplatio domini); de a-l 

informa pe comitent despre executarea mandatului şi de a plăti dobânzi la sumele de 

bani cuvenite stăpânului afacerii. 

Obligaţiile agentului sunt analizate aşa după cum rezultă din modelul de 

contract de agenţie emis de Camera Internaţională de Comerţ de la Paris – Publicaţia 

ICC nr. 644/2002, ediţia a II-a (obligaţia de a organiza şi promova vânzarea 

mărfurilor principalului; obligaţia de neconcurenţă; de a asigura un volum minim al 

vânzărilor; de a verifica solvabilitatea terţilor contractanţi ale căror oferte le 

transmite principalului; obligaţia de a-l informa pe principal şi de a-i utiliza numele 

comercial, mărcile şi alte simboluri ale acestuia cu ocazia executării împuternicirii). 

În privinţa comitentului, pe planul dreptului intern, Legea 509/2002 şi Noul 

Cod Civil, în acord cu prevederile Directivei 86/653/CEE stabilesc următoarele 

obligaţii: comitentul are îndatorirea de a pune la dispoziţia agentului mostre, 

cataloage, tarife şi orice alte documente referitoare la bunurile şi serviciile pe care le 

oferă spre valorificare; de a plăti agentului remuneraţia cuvenită şi de a-i furniza 

agentului informaţiile necesare executării contractului. 

Obligaţiile comitentului potrivit modelului de contract al Camerei 

Internaţionale de Comerţ de la Paris cuprind, pe lângă cele reglementate în legislaţia 

internă (obligaţia de informare a agentului împreună cu cea privind plata 

comisionului) şi o obligaţie nouă, inexistentă deocamdată în sistemul de drept 

românesc: obligaţia stăpânului afacerii de a respecta exclusivitatea acordată 

agentului, în sensul faptului de a se abţine de la tranzacţionarea de bunuri în 



interiorul teritoriului, a zonei geografice sau grupurilor de clienţi care au fost 

încredinţate agentului, atât în mod direct, cât şi prin intermediul altor agenţi. 

În privinţa efectelor  contractului de agenţie faţă de terţi, este subliniat faptul 

că, deşi agentul nu intră în raporturi juridice directe cu terţii, totuşi, legea îl implică, 

cu caracter excepţional, în executarea contractelor pe care le-a negociat şi le-a 

încheiat cu terţii, în numele şi pe seama comitentului (plata preţului bunurilor şi 

serviciilor şi îndeplinirea unor formalităţi în cazul unor reclamaţii ale terţilor privind 

bunurile şi serviciile). 

 

Capitolul VII al lucrării are ca obiect încetarea contractului de agenţie. 

În acest capitol sunt examinate, mai întâi cauzele de încetare din 

reglementările legale (expirarea duratei contractului, denunţarea unilaterală a 

contractului, rezilierea contractului) şi apoi cauzele de încetare, aşa cum sunt 

prevăzute în contractul model, elaborat de Camera Internaţională de Comerţ de la 

Paris. 

Contractele de agenţie încheiate pe perioadă determinată, ca şi contractele 

care s-au transformat în contracte pe perioadă nedeterminată pot înceta prin 

denunţare unilaterală (cu acordarea unui termen de preaviz) dacă conţin o clauză 

expresă în acest sens. 

Legea nr.509/2002 şi Noul Cod Civil reglementează totodată existenţa unui 

caz special de denunţare unilaterală a contractului de agenţie : contractul poate fi 

denunţat imediat de către oricare din părţi, cu repararea prejudiciilor astfel pricinuite 

celeilalte părţi, atunci când circumstanţe excepţionale, altele decât forţa majoră ori 

cazul fortuit fac imposibilă continuarea colaborării dintre comitent şi agent. 

Sistemul de drept intern nu a cunoscut acest concept de „circumstanţe 

excepţionale” până la apariţia Legii nr.509/2002, concept care îşi are rădăcinile în 

doctrina frustrării contractului (frustration) existentă în dreptul britanic. Potrivit 

acestei doctrine, în situaţia în care un eveniment ce nu întruneşte caracteristicile 

forţei majore sau ale cazului fortuit intervine după semnarea contractului, 



împiedicând derularea sa în raport cu clauzele stabilite iniţial, contractul respectiv 

poate fi denunţat. Partea care nu-şi aduce la îndeplinire obligaţiile nu răspunde, spre 

deosebire de situaţia existentă în cadrul sistemului de drept din România. 

Pe lângă aceste aspecte, rezilierea contractului în dreptul britanic depăşeşte 

sfera neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una din părţi, ca în dreptul 

românesc, incluzând şi apariţia circumstanţelor excepţionale (ce nu mai presupun 

existenţa vreunei forme de vinovăţie a părţilor contractante) care justifică încetarea 

contractului (starea de incapacitate de plată sau de faliment (bankrupcy), pierderea 

capacităţilor de executare a contractului de către una din părţi, ş.a.  

În legătură cu încetarea contractului de agenţie, în lucrare mai sunt examinate 

şi dispoziţiile legale privind indemnizaţiile şi despăgubirile, împreună cu motivele 

care justifică aceste soluţii ale legii. 

 

 

*          *  

* 

 

 Lucrarea cuprinde 28 de propuneri de lege ferenda, accentul fiind pus pe 

anumite probleme cu caracter de noutate, precum: necesitatea reglementării 

clauzelor privind riscul; utilitatea reglementării agenţilor comerciali „del credere”, 

precum şi a faptului ca şi clauza „ducroire” trebuie să îmbrace forma scrisă ad 

validitatem (aşa cum se întâmplă – spre exemplu – în cazul clauzei de 

neconcurenţă); al clauzei de exclusivitate privitor la comitent; introducerea în 

reglementarea legală a obligaţiei de loialitate a părţilor contractante; sancţionarea 

prin lege a situaţiilor în care comitentul refuză abuziv sau nejustificat ofertele 

procurate de agent precum şi abrogarea unor dispoziţii din Noul Cod Civil privitoare 

la contractul de agenţie. 
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