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CUVÂNT ÎNAINTE
Dreptul comerĠului internaĠional a încetat să mai fie o specializare necesară úi
atractivă doar pentru o „elită” a practicienilor dreptului - avocaĠi, consilieri, magistraĠi, notari ú.a.
Fundamentul schimbării paradigmei este chiar modificarea esenĠială a coordonatelor în care se desfăúoară tranzacĠiile comerciale internaĠionale. Globalizarea,
internetul úi comerĠul electronic au dezvoltat úi împins tranzacĠiile comerciale
într-o zonă în care componenta internaĠională este o condiĠie indispensabilă pentru
existenĠa pe piaĠă, pentru competitivitate.
În actuala etapă economică tranzacĠiile comerciale internaĠionale nu sunt
derulate doar de către marile companii multinaĠionale, ci úi de întreprinzătorii mici
úi mijlocii, úi chiar de către necomercianĠi, persoane fizice úi persoane juridice.
Spre exemplu, un avocat, cetăĠean român cu domiciliul în România, îúi cumpără
on-line o carte din Statele Unite ale Americii; o societatea notarială, persoană
juridică română, „cumpără” publicitate la o televiziune cu sediul în Londra (UK);
societăĠile comerciale, persoane juridice române, se aprovizionează cu mărfuri din
străinătate; florarii din „PiaĠa de flori” din Bucureúti îúi cumpără florile direct din
Olanda. Astfel de tranzacĠii reprezintă contracte comerciale internaĠionale.
Pe de altă parte, regulile aplicabile comerĠului transfrontalier au fost semnificativ modificate, direcĠia fiind cea a creării unui drept uniform al comerĠului
internaĠional.
Desigur, cei care participă într-un mod profesionist la comerĠul internaĠional
nu îúi pot desfăúura activitatea în zona tranzacĠiilor comerciale internaĠionale fără
consultanĠa experĠilor în comerĠ internaĠional úi investiĠii. AvocaĠii úi/sau consilierii juridici sunt cei care negociază úi realizează aspectele legale ale tranzacĠiilor
comerciale internaĠionale, iar arbitrii úi magistraĠii sunt chemaĠi să soluĠioneze
litigiile generate de astfel de tranzacĠii.
Rolul avocaĠilor/consilierilor juridici specializaĠi în comerĠ internaĠional este
enorm. În facultăĠile americane se dă următorul exemplu pentru a evidenĠia, în mod
corect, perspectiva pe care un avocat specializat în comerĠ internaĠional ar trebui
să o aibă. Astfel, avocatul trebui să fie pregătit să răspundă clientului său când
acesta îl întreabă: „Dacă îmi stabilesc o subsidiară (filială sau sucursală n.n.) în
Nigeria, care va fi atitudinea guvernului nigerian faĠă de investiĠiile străine în
următorul deceniu sau peste două decenii?”. Răspunsul exact nu poate fi dat de
nimeni, dar un avocat pregătit poate oferi clientului său o perspectivă utilă”1, cu
variante de constituire a companiei úi indicarea consecinĠelor schimbărilor ce pot
interveni în Nigeria.
1
R.H. Folsom, M.W. Gordon, M.P. Van Alstine, M.D. Ramsey, International Business
Transactions, Twelfth edition, West Academic Publishing, 2015, p. 22.
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În acest context, tranzacĠiile comerciale internaĠionale úi regimul lor juridic
reprezintă o realitate pentru fiecare dintre noi.
Într-o abordarea universalistă, pragmatică, în sfera de cuprindere a tranzacĠiilor comerciale internaĠionale este inclusă întreaga tematică a dreptului comerĠului internaĠional, inclusiv participanĠii la comerĠul internaĠional, pentru că ei sunt
cei care concep, negociază úi realizează aceste operaĠiuni. În această concepĠie,
investiĠiile străine, insolvenĠa, arbitrajul, contractele, finanĠarea úi garantarea
afacerilor ú.a. sunt fie forme (concrete) de tranzacĠii comerciale internaĠionale, fie
instituĠii juridice indisolubil legate de aceste tranzacĠii.
Fără îndoială, aceasta este viziunea cea mai adecvată, dar constrângerile
academice specifice dreptului naĠional úi, parĠial, european, nu ne permit o astfel
de abordare, în sensul renunĠării la denumirea clasică de Drept al comerĠului
internaĠional.
Pentru aceste considerente, pentru moment, am mixat concepĠiile în ceea ce
priveúte denumirea cărĠii, iar în acest curs sunt analizate cele mai importante instituĠii ale dreptului comercial internaĠional: participanĠii la tranzacĠiile comerciale
internaĠionale din perspectiva regulilor speciale naĠionale, europene úi internaĠionale aplicabile acestora; fuziunile transnaĠionale; insolvenĠa transnaĠională;
regimul juridic úi protecĠia investiĠiilor străine; teoria generală a contractelor
comerciale internaĠionale; vânzarea internaĠională de mărfuri, Regulile Incoterms
2010 úi arbitrajul comercial internaĠional.
Principalele titluri ale cărĠii conĠin secĠiuni dedicate unor instituĠiile juridice
specifice sistemelor de Common Law, preluate în dreptul român úi european, cum
ar fi: regula piercing/lifting the corporate veil, doctrina estoppel, doctrina
frustration, regula fork in the road, principiul kompetenz-kompetenz, procedura
anti-suit injuction, mecanismul appointing authority, precum úi analiza unor cauze
celebre cum ar fi: cauza Daimler vs. Continental Tyre Co., Cauza Yukos vs. Rusia,
Cauza Micula vs. România, Cauza Barcelona Traction, Belgia vs. Spania, Cauza
Pantechniki SA Contractors & Engineers vs. Republica Albania.
Lucrarea îmbină aspectele teoretice cu cele practice, fiecare problematică
importantă úi/sau controversată fiind analizată prin prisma jurisprudenĠei relevante
a instanĠelor arbitrale úi statale române, dar úi jurisprudenĠei CurĠii de JutiĠie a
Uniunii Europene úi Centrului InternaĠional de Reglementare a Disputelor Relative
la InvestiĠii (ICSID).
Obiectivul cărĠii este acela de a introduce elemente de noutate majoră, prin
structură úi conĠinut, în materia dreptului comerĠului internaĠional úi, printr-o
abordare specifică celor mai moderne viziuni din domeniu, să ofere o lucrare utilă
studenĠilor úi practicienilor.
LUMINIğA TULEAùCĂ
tuleasca.luminita@tuleasca.ro
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TITLUL I
INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMERĠULUI
INTERNAĠIONAL
CAPITOLUL I
PRIVIRE GENERALă ASUPRA COMERĠULUI
INTERNAĠIONAL. COMERĠ INTERNAĠIONAL VS.
IZOLAĠIONISM. GLOBALIZARE úI IMPERIALISM
ECONOMIC
SecĠiunea I
Uniunea Europeană úi globalizarea activităĠii comerciale
1. Fenomenul globalizării. Afacerile internaĠionale au dobândit un rol esenĠial
în politicile naĠionale, úi se analizează pe sectoare economice precise: piaĠa bunurilor, a serviciilor úi a capitalurilor, din perspectivă globală, dar úi din perspectiva
principalelor pieĠe ale lumii: piaĠa Statelor Unite ale Americii, piaĠa internă a
Uniunii Europene, piaĠa asiatică ú.a.
Pe de altă parte, globalizarea activităĠii comerciale, generată de economia
expansionistă a Statelor Unite ale Americii, a determinat mutaĠii profunde pe plan
economic, politic úi juridic.
Globalizarea poate fi definită ca un fenomen prin care se reduce continuu
semnificaĠia economică „a frontierelor politice naĠionale” cu „accelerarea fără
precedent a interacĠiunilor, relaĠiilor, economiilor, ajungându-se la punctul în
care diferenĠa dintre tranzacĠiile interne úi externe devine neimportantă úi
dispare”1, procesul globalizării intervenind „printr-o serie de mecanisme de
armonizare a politicilor economice naĠionale cu regulile regionale úi cele
internaĠionale”2.
Dincolo de aspectele pozitive ale globalizării, extinderea marilor companii
multinaĠionale pe întreaga planetă, în defavoarea întreprinzătorilor locali, cu
ignorarea culturilor locale, a generat curentul anti-globalizare din perspectiva
1

W.J. Beeman, I. Frank, New Dynamics in the Global Economy, New York, 1998,
pp. 1-13; În acelaúi sens, M. Moldovan, European Union in Globalization and regional
integration, in: Exchange rate and Competitiviness in the accession process to EU,
Ed. Expert, 2006.
2
Aceeaúi opinie detaliată în E. Pelinescu, Romania in the context of globalization,
regionalization and convergence, Romanian Journal of European Affaires, vol. 7, nr. 1,
Bucureúti, 2007.
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căruia globalizarea reprezintă o formă negativă a imperialismul (economic),
denumit „McDonaldization”.
2. La nivel european, procesul de globalizare, personalizat úi regionalizat prin
limitare teritorială, a debutat în 1951 prin semnarea Tratatului ComunităĠii
Europene a Cărbunelui úi OĠelului (CECO)1 úi s-a dezvoltat prin:
x Tratatul de la Roma de instituire a ComunităĠii Economice Europene (CEE),
semnat la 25 martie 19572;
x Actul Unic European (AUE), semnat în 19863;
x Acordul privind SpaĠiul Economic European, semnat în 1992;
x Tratatul de la Maastricht privind instituirea Uniunii Europene (TUE),
semnat la 7 februarie 1992 úi prin care se stabileúte crearea unei uniuni economice
úi monetare, a unei pieĠe comune, interne, caracterizată prin eliminarea între statele
membre a obstacolelor care stau în calea liberei circulaĠii a mărfurilor, a
persoanelor, serviciilor úi capitalurilor.
Pe de altă parte, Uniunea Economică úi Monetară (UEM) a avut la bază
eforturi constante úi etape diferite, cele mai semnificative fiind următoarele:
x Raportul Werner din 1979 privind crearea unei Uniuni Europene Monetare;
x Crearea FECOM (Fonds Europeen de Cooperation Monetaire) în 3 aprilie
1973, ce urma să se transforme în FME (Fonds Monetaire Europeen) după
modelul FMI;
x Crearea în 1972 a sistemului european de schimb, cunoscut sub numele
„ùarpele monetar european”;
x Introducerea monedei de hârtie (construcĠie teoretică): ECU (European
Currency Unit) prin crearea SME (Sistemul monetar european – 1979);
x Adoptarea, în 1989, a soluĠiei înlocuirii monedelor europene cu o monedă
unică (introdusă din 1 ianuarie 1999)4.
Atribuirea de personalitate juridică Uniunii Europene prin art. 46 al
Tratatului Uniunii Europene, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la
Tratatul CECO a avut o existenĠă de 50 de ani úi a încetat să-úi producă efectele în anul
2002; acest tratat a fost semnat în 1951 de FranĠa, Germania, Italia, Belgia, Olanda úi
Luxembourg.
2
Cunoscut sub denumirea de Tratatul de la Roma, Tratatul de instituirea ComunităĠii
Economice Europene (CEE) a intrat în vigoare la 1 iulie 1958; după TUE, CEE a fost
redenumită Comunitatea Europeană (CE); în aceeaúi zi, 25 martie 1957, a fost semnat úi
Tratatul care instituia Comunitatea europeană a energiei atomice (CEEA sau EURATOM, în
vigoare) motiv pentru care, cele două tratate, úi cel privind CECO, sunt cunoscute sub
denumirea de Tratatele de la Roma.
3
Actul Unic European a fost semnat în două etape úi a intrat în vigoare la 1 iulie 1987.
4
Detalii privind evoluĠia Eurosistemului în: P. Maystadt, La gouvernance de
l’eurosysteme, Discours pour l’Universite du Luxemburg, Luxemburg, 15 noiembrie 2006,
p. 16, afiúat pe www.ena.lu; C. Păun, RealităĠi juridice úi perspective ale uniunii economice úi
monetare, în RDC nr. 6/2005, p. 63.
1
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Lisabona1, permite amplificarea rolului său la nivel mondial úi o mai bună
promovare a intereselor úi valorilor sale atât în domeniul comerĠului exterior úi al
politicilor de dezvoltare, cât úi în ceea ce priveúte crearea normelor internaĠionale
care reglementează mondializarea2.
3. La nivel mondial, organizaĠiile internaĠionale îúi înscriu demersurile în tendinĠa generală, respectiv promovarea principiilor globalizării economice
mondiale prin armonizarea regulilor de bază ale activităĠii comerciale3.
OrganizaĠia Mondială a ComerĠului (World Trade Organization, denumită
în continuare OMC sau WTO) a fost instituită în 1995 în cadrul Acordului de la
Marrakech, acord de înlocuire a Acordului General pentru Tarife úi ComerĠ
(GATT) din 1947, úi a fost concepută de către fondatorii săi pentru a supraveghea
úi liberaliza comerĠul internaĠional.
Cu un număr de 164 de membri4, OMC are legitimitatea de a promova suprimarea obstacolelor comerciale, de a elabora úi de a face respectate reglementările mondiale úi de a urmări compatibilitatea lor cu cele adoptate de alte
organizaĠii multilaterale.
OrganizaĠia Mondială a ComerĠului impune prin principiile sale:
9 ca Ġările membre să nu facă nicio discriminare între partenerii comerciali
acordându-le, în mod egal, statutul celei mai favorizate naĠiuni, „most-favourednation”/MFN status, care în concepĠia actuală a OMC reprezintă tratament
nediscriminatoriu, iar nu preferenĠial5;
9 ca Ġările membre să nu facă diferenĠe între propriile bunuri úi servicii úi
cele străine, acordându-le tratament naĠional;
9 asigurarea predictibilităĠii úi transparenĠei desfăúurării activităĠii comerciale în sensul că companiile străine, investitorii úi guvernele trebuie să fie
încrezători că barierele comerciale nu vor fi mărite în mod arbitrar;
9 creúterea competiĠiei comerciale ca sursă a descurajării practicilor
incorecte, încurajarea reformelor economice úi a dezvoltării ú.a.6
Uniunea Europeană a jucat un rol major în crearea OrganizaĠiei Mondiale a
ComerĠului úi participă activ la activităĠile acesteia.
1

Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, publicat în JO UE
2007/C306/01 în 17 decembrie 2007, modifică Tratatul de la Maastricht (TUE) úi Tratatul de
la Roma, care devine Tratatul privind funcĠionarea Uniunii Europene (TFUE).
2
Le Traite de Lisabonne, Explique en 10 fisches, http://www.robert-schuman.e
u/doc/divers/lisbonne/fr/10fiches.pdf, p. 22.
3
Despre rolul Acordului General pentru Tarife úi ComerĠ (GATT) úi al Fondului Monetar
InternaĠional (FMI) în contextul globalizării, în A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a
III-a revăzută úi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2007, pp. 17-22.
4
La 29 iulie 2016.
5
Pentru detalii: www.wto.org.
6
Principles of the trading system, World Trade Organisation, web site:
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm.
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DREPTUL COMERĠULUI INTERNAĠIONAL. TRANZACĠII COMERCIALE INTERNAĠIONALE

OrganizaĠia pentru Cooperare úi Dezvoltare Economică (OCDE) este o
organizaĠie internaĠională creată în anul 1948 sub numele de Organisation for
European Economic Co-operation (OEEC). Scopul său iniĠial a fost acela de a
ajuta implementarea planului Marshall al SUA pentru reconstrucĠia Europei după
cel de-Al Doilea Război Mondial. Creată ca o organizaĠie europeană, ea a permis
úi accesul statelor neeuropene, schimbându-úi în mod corespunzător denumirea în
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). OCDE are
35 de state membre úi a demarat discuĠii de acces în organizaĠie cu Columbia, a
invitat oficial să devină membru úi statul Costa Rica, iar aderarea FederaĠiei Ruse
a fost amânată.
Grupul celor 20 – G 20 a fost creat în 1999 úi este cel mai important forum de
cooperare economică al statelor puternic dezvoltate economic úi în curs de dezvoltare ce au, prin mărime sau importanĠă strategică, un rol crucial în dezvoltarea
globală1 úi este format din 19 state úi UE: Argentina, Australia, Brazilia, Canada,
China, FranĠa, Uniunea Europeană, Germania, India, Indonesia, Italia, Japonia,
Korea, Mexic, Rusia, Arabia Saudită, Africa de Sud, Turcia, Anglia úi Statele Unite
ale Americii.
Anterior crizei financiare din 2008, la întâlnirile G 20 participau miniútrii de
finanĠe ai statelor membre úi guvernatorii statelor membre pentru a discuta „politici
monetare úi financiare internaĠionale, reforma instituĠiilor financiare internaĠionale
úi dezvoltarea economică mondială”2. Din 2008, la G 20 participă liderii statelor
membre.
Grupul celor 8 – G 8 este un forum al guvernelor statelor cele mai dezvoltate
din punct de vedere economic, tehnologic úi militar: Canada, FranĠa, Germania,
Italia, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii úi Irlandei de Nord, Statele Unite ale
Americii úi FederaĠia Rusă. Până la invadarea Ucrainei din anul 2014, FederaĠia
Rusă a făcut parte din Grupul celor 8 – G 8, dar, ulterior acestui moment, a fost
exclusă din acest forum, care a (re)devenit G 7.
Fondul Monetar InternaĠional (FMI) este o organizaĠie internaĠională cu
189 de state membre. A fost constituită la ConferinĠa NaĠiunilor Unite de la Breton
Woods (SUA) din iulie 1944, având ca scop principal promovarea unei economii
mondiale sănătoase. Principala responsabilitate a FMI este asigurarea stabilităĠii
sistemului monetar internaĠional3.
Acordul de la Breton Woods prevede proceduri úi reguli care să guverneze
economia mondială. În baza lui a fost constituit atât FMI, cât úi Banca
InternaĠională pentru ReconstrucĠie úi Dezvoltare (BIRD), cunoscută ca Banca
Mondială.
Banca Mondială este un grup format din 5 organizaĠii: BIRD, AsociaĠia
InternaĠională de Dezvoltare >The InternaĠional Development Association (IDA)@,
CorporaĠia Financiară InternaĠională >The International Finance Corporation
1

Sursa: http://www.oecd.org/g20/about.htm.
http://www.g20.org/.
3
http://www.imf.org/.
2

