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Importanţa eticii în afaceri
tica în afaceri nu este o modă trecătoare”1 întrucât puterea şi
influenţa firmelor private asupra întregii societăţi este mai mare
decât a fost vreodată până acum, iar politicile imorale, frecvent întâlnite în mediul
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de afaceri, pot să provoace imense daune şi prejudicii indivizilor, comunităţilor şi
mediului. Politicile guvernamentale au scos în relief anumite probleme de etică în
afaceri, care se pun acum cu mare acuitate şi în tranziţia societăţii româneşti spre o
economie de piaţă funcţională. Atât în ţările occidentale, cât şi în ţara noastră
programele de privatizare au făcut ca numeroase întreprinderi aflate o vreme în
proprietatea statului să se adapteze cerinţelor de eficienţă şi rentabilitate ale unor
afaceri comerciale. Drept urmare, noii lor manageri au dispus masive concedieri de
personal, acordându-şi lor însă remuneraţii substanţial mărite. Moralitatea acestor
măsuri a fost pusă vehement sub semnul întrebării de către opinia publică, stârnind
dezbateri aprinse în legătură cu obiectivele esenţiale pe care trebuie să le
urmărească întreprinderile comerciale: trebuie acestea să se pună în primul rând în
serviciul bunăstării generale a societăţii, ori să servească mai presus de orice
interesele acţionarilor?
O dată cu retragerea totală sau parţială a administraţiei de stat din anumite
sectoare de activitate pe care le-a controlat timp de multe decenii, s-au pus tot mai
multe întrebări în legătură cu măsura în care firmele private ar trebui să preia
responsabilităţile pe care statul şi le-a declinat. Speranţele că oamenii de afaceri ar
putea să susţină financiar dezvoltarea artelor, a ştiinţei şi educaţiei nu sunt câtuşi de
puţin ceva de dată recentă. Nouă este însă transformarea speranţelor în aşteptări şi
chiar în pretenţii; ceea ce odinioară se considera a fi doar generozitate voluntară
apare în opinia tot mai multor oameni drept „responsabilitate socială”. Nouă este şi
vehemenţa cu care o bună parte a opiniei publice solicită firmelor şi corporaţiilor
private să se implice în eradicarea tuturor relelor din societatea contemporană. Nu e
suficient ca investitorii să ofere pe piaţă produse de tot mai bună calitate, mai
sigure şi mai accesibile pentru consumatori, sau ca aceştia să asigure condiţii de
lucru tot mai bune pentru salariaţi, ci şi să salveze speciile biologice în pericol de
dispariţie, să protejeze monumentele istorice, să susţină sistemul de sănătate ori să
se implice în eradicarea sărăciei pe întreaga planetă.
O dată cu creşterea influenţei sectorului privat asupra întregii vieţi
economice şi sociale, interesul canalelor mediatice faţă de lumea afacerilor a sporit
constant. Ajunse din ce în ce mai frecvent pe prima pagină, malversaţiunile
oamenilor de afaceri au stârnit reacţii, critici şi comentarii aprinse din partea
opiniei publice, sporind interesul general faţă de moralitatea agenţilor economici şi
a funcţionarilor publici cu atribuţii şi competenţe dubios exercitate în gestionarea
avuţiei naţionale. Sub presiunea efectelor direct perceptibile în viaţa lor a politicilor
interesate şi „egoiste” ale marilor corporaţii şi a strategiilor guvernamentale
orientate spre descătuşarea mecanismelor concurenţiale ale pieţei libere, pe larg
prezentate şi dezbătute în mass-media, militantismul diferitelor grupuri şi categorii
de stakeholders s-a intensificat progresiv, sporind interesul opiniei publice faţă de
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etica afacerilor şi a administraţiei publice. Greu traductibil în româneşte prin
cuvântul „participanţi”, termenul englezesc stakeholders desemnează toate
grupurile sociale afectate direct sau indirect de activitatea firmelor comerciale; mai
mult decât atât, aceste grupuri iau parte la „jocul” economiei de piaţă, nu doar în
calitate de „spectatori”, ci şi în calitate de participanţi activi, întrucât fără
implicarea lor, activitatea firmelor comerciale ar fi imposibilă. Printre cele mai
importante categorii de stakeholders se numără salariaţii, consumatorii şi
comunităţile locale. Pe măsură ce se profilează o descreştere numerică a
candidaţilor din rândurile unor grupuri tradiţional favorizate, profilul etic al firmei
devine un criteriu cheie în lupta pentru atragerea şi păstrarea angajaţilor
performanţi. În consecinţă, firmele care vor să atragă aceşti consumatori din ce în
ce mai critici şi mai exigenţi trebuie să fie foarte atente cum abordează problemele
de etică în afaceri2.
Creşterea interesului faţă de etica în afaceri este determinată şi de
schimbarea naturii înseşi a afacerilor în contextul ultimelor decenii, în care a luat o
amploare evidentă procesul de globalizare. Firmele comerciale devin tot mai
transfrontaliere, mai complexe şi mai dinamice decât au fost vreodată până acum.
În consecinţă, apar probleme noi, iar certitudinile valoric-normative ale mediilor de
afaceri locale sunt înlocuite de relativitatea unui context multinaţional şi
multicultural, în care criteriile corectitudinii morale diferă şi se modifică rapid.
Drept urmare, chiar şi problemele mai vechi devin tot mai greu de soluţionat, iar
afacerile trebuie să repună în discuţie anumite principii şi valori considerate până
de curând a fi de la sine înţelese.
Augmentarea importanţei acordate eticii în afaceri se explică şi prin
modificările suferite de strategiile şi structurile corporaţiilor. Curente recente în
teoria şi practica managerială, precum total quality management, ca şi procesele de
restructurare şi redimensionare a firmelor de top au condus la abandonarea multor
practici tradiţionale de conducere a proceselor economice. Ierarhiile manageriale
stufoase şi rigide s-au aplatizat considerabil. În consecinţă, autoritatea şi
răspunderea decizională s-au dispersat din ce în ce mai mult în cadrul firmei:
decizii importante sunt luate la niveluri ierarhice tot mai joase şi de către tot mai
mulţi angajaţi. Iată de ce se impune ca fiecare salariat, nu numai top managementul
să înţeleagă cât mai bine complexitatea problemelor de natură etică; toţi membrii
unei firme trebuie să cunoască valorile şi ţelurile esenţiale ale organizaţiei şi cum
trebuie să se reflecte acestea în conduita practică a firmei în mediul economic. Dar
pentru ca etica în afaceri să se disemineze în toate ungherele unei firme, ea trebuie
să fie mai întâi înţeleasă. Înţelegerea criteriilor morale de conduită în afaceri este
2
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deosebit de importantă, deoarece noile structuri organizaţionale dau naştere unor
noi complicaţii pentru care nu există precedente tradiţionale. Pentru ca etica în
afaceri să aibă succes, o înţelegere temeinică a deontologiei profesionale a
întreprinzătorului, a celor implicaţi în afacerile militare, este absolut necesară.
Etica şi deontologia profesională
În afara conceptelor de etică şi morală, în limbajul de specialitate mai
întâlnim şi pe cel de deontologie3. Într-o accepţiune lato-sensu, termenul evocă
partea eticii care se ocupă de studiul datoriei morale, al originii, naturii şi formelor
acesteia, în calitate de componentă de bază a conştiinţei morale. Într-o accepţiune
stricto-sensu, conceptul semnifică un cod al moralei profesionale, al principiilor şi
normelor specifice pe care le implică exercitarea unei profesii. Un asemenea cod
poate să îmbrace forma scrisă4 sau poate fi constituit dintr-un ansamblu de cutume
transmise pe cale orală5 şi acceptat de toţi membrii unei comunităţi. În ultima
vreme, se manifestă tendinţa adoptării unor coduri de conduită în forma scrisă
pentru tot mai multe profesii sau categorii de persoane care îndeplinesc diferite
funcţii în stat.
Deontologia este astfel definită ca fiind ansamblul regulilor după care se
ghidează o organizaţie, instituţie profesională, profesie sau o parte a acesteia, prin
intermediul organizaţiilor profesionale care devin instanţe de elaborare, aplicare
şi supraveghere a aplicării acestor reguli6. Deontologia mai poate fi definită ca
reprezentând ansamblul normelor care conturează un anumit tip de comportament
profesional. O parte din aceste norme sunt consacrate juridic, putând fi deci impuse
prin intervenţia forţei de coerciţie a statului, altele sunt sancţionate doar de opinia
publică, înscriindu-se în categoria normelor morale. Deontologia se referă astfel la
regulile proprii unei profesii a cărei exercitare o guvernează. Vom regăsi o
deontologie a medicului, a magistratului, a jurnalistului, a poliţistului, şi plecând de
la normele comune consacrate de aceasta, un specific al profesionistului
comerciant. Putem ataşa termenului de deontologie semnificaţia de morală
profesională în sensul de ansamblu de îndatoriri, principii şi norme inerente
exercitării unei activităţi profesionale şi considerăm că fiecare activitate
profesională, indiferent de complexitatea ei, de ierarhia în nomenclatorul de funcţii
Cuvântul provine din grecescul deon, deontos, care înseamnă ceea ce se cade, ceea ce este necesar şi
logos, care înseamnă ştiinţă.
4 A se vedea Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
5 Codul de conduită al militarilor. Exempli gratia, Codul Bushido, care conţine legile severe ale
onoarei militare şi ale purtării luptei, care poate părea în multe puncte de neînţeles pentru mentalitatea
europeană, dar trebuie văzut că el s-a structurat în conformitate cu specificul psihologiei şi moralei
japoneze, iar scopul său era, în esenţă, da a reglementa violenţa.
6 Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Universul juridic, Bucureşti, 2007, p. 19.
3
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sau ierarhia entităţii unde se exercită, trebuie să se bazeze pe anumite valori
morale, care aduc identitate funcţiei respective şi celor care o exercită.
Înţeleasă ca ansamblu de reguli care precizează îndatoririle unei profesii,
deontologia include atât raporturile existente în interiorul unei profesii, între cei care o
practică, cât şi raporturile cu terţii, care sunt fie beneficiarii exercitării profesiei, fie, pur
şi simplu, oameni din afară care iau cunoştinţă într-un fel de aceasta.
Organizarea juridică formală a unei societăţi reprezintă reflectarea valorilor
morale importante pentru membrii societăţii respective responsabili cu crearea
instrumentelor legale ce asigură intervenţia statală atunci când ordinea prestabilită prin
normele legale este încălcată. Deşi este precedată de etică, legea poate să reflecte sau
nu valorile morale dominante ale unei societăţi într-o anumită perioadă de timp.
Raportat la exercitarea unei profesii, normele juridice reprezintă un ansamblu de reguli
care descriu obligaţiile, interdicţiile şi permisiunile tuturor subiecţilor dintr-un anumit
domeniu de activitate, acea parte a regulilor morale susţinute de deontologie
considerate de către legiuitor ca fiind obligatorii pentru acea categorie profesională.
Având iniţial semnificaţia de ştiinţă a moralei7, evoluţia conceptului de
deontologie a avut loc îndeosebi în sfera ştiinţelor şi activităţilor umaniste, pe
măsură ce acestea dispuneau de tot mai multe modalităţi de acţiune, astfel încât
problema delimitării a ceea ce este permis de ceea ce nu este permis impunea
trasarea unor limite morale.
Astfel, deontologia excede sfera normativă juridică, reprezentând acea parte
a eticii care se ocupa cu studiul normelor şi obligaţiilor specifice unei activităţi
profesionale, reglementate sau nu prin norme juridice. În timp ce respectarea
normei juridice, ca regulă de conduită, este asigurată, la nevoie, prin forţa
coercitivă a statului, norma morală se bazează pe constrângerea intimă şi conştiinţa
personală a fiecărui individ, încălcarea ei nefiind sancţionată decât prin, eventual,
reacţia opiniei publice sau a subiecţilor ce activează în acelaşi domeniu.
Din ansamblul regulilor morale, deontologia le-a asimilat pe cele legate de
exercitarea profesiei către nivelul de performanţă dorit. Astfel, se poate spune că
deontologia reprezintă acea parte a eticii care se ocupă de studiul datoriei morale, a
originii, naturii şi formelor responsabilităţii pe care le incumbă exercitarea profesiei.
În cazul afacerilor, scopul deontologiei este reprezentat de realizarea eficienţei
acestora şi satisfacerea nevoilor consumatorului. Eficienţa nu reprezintă numai
rezultatul unei bune organizări şi conduceri a unei activităţi. Obţinerea unei eficienţe
maxime depinde şi de gradul de conştiinciozitate faţă de obligaţiile profesionale ale
întreprinzătorului. Prin urmare, obligaţiile de ordin moral ce trebuie respectate derivă
din scopul exercitării activităţii, anume maximizarea profitului, dar şi asumarea unei
7
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răspunderi faţă de societate şi cetăţeni. În măsura în care actele normative stipulează
expres aceste obligaţii morale, ele dobândesc dimensiune profesională.
Dicţionarul „Le Petit Larousse” defineşte deontologia ca fiind „ansamblul de
reguli care reglementează o profesiune, conduita celor care o exercită, raporturile
dintre aceştia, raporturile dintre aceştia şi clienţii lor, dintre ei şi public”. Relativ
recent, dezvoltarea reglementărilor interne pe baza dreptului Uniunii Europene ce a
constituit o preocupare permanentă a legiuitorului român a fost aceea de a dezvolta
reglementarea internă pe baza acquis-ului comunitar.
La baza exercitării anumitor profesii trebuie să stea nu numai actele normative
care organizează profesia respectivă, care consacră statutul juridic al celor care o
exercită, ci şi anumite coduri morale ce cuprind îndatoririle şi principiile de natură
morală care dau identitatea acelei profesii şi a căror semnificaţie deosebită trebuie
apărată, astfel, dacă cei care exercită acea profesie renunţă la ele, se erodează profesia,
în ansamblul ei. În acest sens, vom prezenta succint obligaţiile profesioniştilor
comercianţi aşa cum sunt ele reglementate prin dispoziţiile Codului civil român în
vigoare, ale altor legi speciale în domeniu, buna-credinţă fiind utilă şi în desfăşurarea
afacerilor militare, cu toate că nu întotdeauna lucrurile au stat aşa.
Buna-credinţă în afaceri
Concepţia majoritară privitoare la buna-credinţă era că aceasta reprezintă un
concept cu o înclinaţie puternică către morală, psihologie şi etică. Accepţiunile
bunei-credinţe în sistemele de drept ale ţărilor membre UE prezintă un numitor
comun, şi anume că aceasta e privită ca un concept eminamente juridic, datorită
funcţiilor pe care le serveşte. Astfel, având în vedere varietatea de instituţii cu care
aceasta interacţionează trebuie făcută o distincţie între bună-credinţă în materie
contractuală, în materia proprietăţii şi în materia obligaţiilor, dar, în acelaşi timp
este necesară identificarea acelor componente comune care stau baza la acestei
noţiuni. În toate cazurile, tendinţa doctrinei a fost în sensul atribuirii unor trăsături
psihologice bunei-credinţe, Buna credinţa ca instituţie juridică evidenţiază
conştiinţa persoanei şi felul în care aceasta se conformează imperativelor ordinii şi
moralei. Astfel, ea nu trebuie confundată cu buna-credinţă ca fundament al unei
credinţe eronate8. Putem susţine că buna-credinţă prezintă tangenţe cu etica şi
morala, dar fiind o instituţie de sine stătătoare considerăm ca fiind necesară
delimitarea bunei-credinţe de aceste valori sociale care nu prezintă un caracter
practic foarte pronunţat9.
Sache Neculaescu, Ambiguităţi alte teoriei abuzului de drept. Dreptul 3/2011, p. 89.
Liviu Titus Paveliu, Consideraţii privind evoluţia bunei-credinţe şi rolul acesteia în materia
clauzelor abuzive, material publicat în volumul de comunicări prezentate la Sesiunea ştiinţifică a
Institutului de Cercetări Juridice, Ştiinţă şi codificare în România, Bucureşti, 2013, p. 169.
8
9
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Privitor la înţelesul bunei-credinţe, o serie de teorii au fost acceptate de către
doctrină ca fiind cele mai relevante pentru înţelegerea acestui concept.
A. Teoria regimului juridic derogatoriu de la „dreptul strict”. Conform
autorului Reinhard Zimmerman, bona fides a avut originea în dreptul roman, mai
exact apariţia acesteia fiind asociată instituţiei „iudicia stricti iuris”, procedură care
trebuia urmată conform dreptului strict, unde buna-credinţă putea fi întâlnită în
conţinutul unei clauze standard cunoscută sub numele de exceptio doli. Formularea
acestei clauze era „si in ea re nihil dolo malo auli agerii factum sit neque fiat” care
în mod concret proteja pe pârât în cazul în care reclamantul putea fi învinuit de un
comportament de rea-credinţă de natură să creeze o situaţie injustă pentru pârât în
raportul cu acesta. În ipoteza dată se creiona prima formă de rezolvare a unei cauze
ţinând cont de bună credinţă şi rezonabilitate10.
Aşadar, potrivit teoriei dreptului strict, dreptul comun reprezintă „dreptul
strict”, iar în lipsa unei reglementări exprese, buna-credinţă constituia excepţia. În
mod sintetic, această teorie a fost expusă de autorul Andre Bretom11 conform
căruia „dreptul trebuie aplicat în principal, iar efectele bunei credinţe şi ale relei
credinţe să constituie o listă de derogări de la dreptul comun”.
B. Teoria bipartită. Această teorie face distincţia dintre buna-credinţă
obiectivă şi cea subiectivă, criteriul acestei distincţii fiind dat de natura factorilor
care intră în componenţa bunei-credinţe. Aşadar, bună-credinţă subiectivă
reprezintă starea psihologică a subiectului raportată la cunoaşterea sau nu a
existenţei unui fapt (bona fides acquistion)12, această formă fiind importantă în
materia drepturilor reale.
Buna-credinţă obiectivă reprezintă o stare abstractă care instituie o normă de
comportament de natură să limiteze exercitarea drepturilor şi să creeze obligaţii
suplimentare, în mai multe sisteme de drept aceasta fiind funcţia primară a buneicredinţe. Pentru a distinge buna-credinţă obiectivă de cea subiectivă, forma
obiectivă a fost individualizată în cadrul sistemelor de drept străine prin atribuirea
unei denumiri specifice, respectiv Treu und Glaube în dreptul german, correttezza
în dreptul italian, şi redelijkheid en billijkheid în dreptul olandez13.
Clasificarea bipartită a fost criticată pe motiv că argumentaţia care o susţine
e de natură să limiteze sfera de aplicare a bunei-credinţe, iar fundamentarea
10

R. Zimmerman, S. Whitaker: Good faith in European Contract law, Cambridge University Press,
hardcover edition, 2000, p. 16.
11 D. Gherasim, Buna credinţă în raporturile juridice civile, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, Bucureşti, 1978, p. 23.
12 M. Hesselink The Concept of Good Faith; The New European Private Law, Essays on the Future of
Private Law in Europe, London, Boston, Kluwer Law International, 2004.
13 M. Hesselink, op.cit., p. 1.
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acesteia nu ia în calcul starea psihologică internă a individului şi că practic ar nega
legătura bunei-credinţe cu morala. Doctrina14 a semnalat faptul că buna-credinţă,
indiferent de forma pe care ar îmbrăca-o, în materia dolului, fraudei, erorii,
loialităţii, are întotdeauna caracter subiectiv, fiind fondată pe factori psihologici.
Deşi această critică a fost corect fondată pe natura factorilor care intră în stabilirea
caracterului obiectiv sau subiectiv al bunei-credinţe, utilitatea clasificării este dată
de distincţia pe care o realizează între buna-credinţă contractuală şi buna-credinţă
care este prezentă în alte domenii precum drept procesual civil, dreptul muncii,
organizare judiciară.
În legislaţia curentă, reglementarea aleasă de legiuitor prezintă elemente
specifice teoriei bipartite a bunei-credinţe15, în sensul că buna-credinţă se
raportează atât la starea individului, forma subiectivă, cât şi la standarde generale
abstracte în sensul de nivel de înţelegere al unei persoane obişnuite, formă
obiectivă. Însă, în ceea ce ne priveşte, considerăm că cel puţin formal bunacredinţă în noul cod întruchipează teoria bunei-credinţe ca o normă cu caracter
general16. În acest sens, buna-credinţă nu are o aplicare limitată decât în cazurile
speciale în care Codul civil sau legile prevăd incidenţa sa. Aceasta reprezintă o
recunoaştere a tuturor drepturilor civile17, fapt care încorporează şi obligaţia de a
însuşi o anumită conduită temperată, acest lucru fiind de natură să permită buneicredinţe vocaţia de a fi aplicabilă şi în alte domenii.
Este de preferat ca buna-credinţă să se bucure de un caracter unitar care în
acelaşi timp să fie şi complex, în sensul de a cuprinde voinţa individuală, credinţa
conştiincioasă şi să respecte cerinţele legale. Astfel, buna-credinţă este în mod
necontestat un principiu juridic18, fundamentat, printre altele, pe caracterul său
general aplicabil, pe valorile sociale pe care le transpune în practică. Caracterul de
principiu al bunei-credinţe recunoaşte posibilitatea acesteia de a completa şi suplini
legea şi voinţa părţilor unde este cazul, iar în faţa instanţei aceasta îmbracă forma
unui instrument de interpretare a actelor juridice.
În contextul Codului civil anterior, doctrinei i-a revenit sarcina de a contura
şi dezvolta înţelesul şi rolul conceptului de bună-credinţă. Astfel, doctrina a căutat
diverse soluţii pentru fundamentarea bunei-credinţe. În acest sens, autorii Petre
Anca şi Maria Ioana Eremia19 au promovat teza conform căreia, în lipsa unui text
14

D. Gherasim, op.cit., p. 28.
Idem.
16 D. Gherasim, op.cit., p. 25.
17 Idem.
18 N. Popa, M. C. Eremia, Teoria generala a dreptului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 35.
19 Petre Anca, Maria Ioana Eremia, Efectele juridice ale bunei-credinţe în dreptul civil, Justiţia Nouă
nr. 12/1965, p. 31.
15

48

expres, aşa-numitul reazem legal al aplicării bunei-credinţe îl reprezenta art. 1 din
Decretul nr. 31/1954 conform căruia „drepturile civile sunt recunoscute potrivit
legii şi regulilor de convieţuire socialistă”. Această din urmă expresie a avut la
baza ideea că regulile de convieţuire socialistă sunt chemate să determine situaţiile
în care urmează să se facă aplicarea bunei-credinţe în ceea ce priveşte
recunoaşterea drepturilor socialiste. În esenţă, acest text, împreună cu interpretarea
autorilor, reprezintă cel mult o consfinţire, nu în mod obligatoriu, dar o consacrare,
indirectă care permitea o posibilă aplicare a principiului bunei-credinţe în limitele
determinate de regulile convieţuirii socialiste.
În mod practic s-a urmărit structurarea argumentării de aşa natură ca bunacredinţa să fie privită cel puţin pentru început ca fiind o normă deschisă de natură
să faciliteze aplicarea regulilor generale de drept unor situaţii particulare.
Anticipând, oarecum, că viitoarea legiuire va recunoaşte evoluţia importanţei
acestui concept, autorii au apărat posibila consacrare a acestui principiu
argumentând că aceasta nu este incompatibilă cu dispoziţiile speciale, anterioare şi
nici cu cele speciale, ulterioare. O reglementare expresă ar fi fost binevenită pentru
a înlătura din incertitudinea asociată cu aplicarea acestui principiu ca urmare a
marjei de apreciere foarte largi oferite instanţei, în condiţiile legislaţiei anterioare20.
Aşadar, opinia acestor autori fiind una de referinţă, s-a dovedit în mod clar
că buna-credinţă era un concept, deşi cunoscut, mai degrabă nou-întâlnit raportat la
pregnanţa acestuia în practică. Sintetizând întreaga dezbatere a originii şi a
conţinutului acesteia, autorii au definit buna-credinţă ca fiind „convingerea greşită
pe care o persoană o are cu privire la temeinicia dreptului pe care îl invocă sau
exercită şi de care legea ţine seama, pentru a-i recunoaşte fie dreptul însuşi, fie
numai alte efecte juridice”21.
Doctrina juridică ulterioară ne-a oferit o definiţie sintetică a bunei-credinţe,
aşa cum a fost enunţata de către Constantin Oprişan şi conform căruia, „Bunacredinţă poate fi concepută ca o stare psihologică a unui subiect de drept considerat
individual, stare care implică o anumită activitate a individului sau o atitudine pur
intelectuală de ignorare sau eroare care poate fi apreciată etic şi pe baza căreia
plecând de la o normă de drept, să se poată declanşa efecte juridice”22.
De-a lungul timpului una dintre cele mai respectate şi des citate opinii a fost
cea enunţată de către Dimitrie Gherasim în lucrarea “Buna-credinţă în raporturile
juridice civile”23, lucrare în care autorul şi-a menţinut rezervele în a defini sintetic
buna-credinţă şi a procedat spre a ilustra laturile şi funcţiile conceptului, susţinând
20

L. T. Paveliu, op. cit., p. 171.
P. Anca, M. I. Eremia, op. cit., p. 52.
22 C. Oprişan, Elementul de morală în conceptul de bună-credinţă, în S.C.J. nr. 1/1970, p. 50.
23 D. Gherasim, op.cit., p. 34.
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astfel că „prin această manieră analitică putem găsi puncte comune ale aplicaţiei
bunei-credinţe, nu numai în diversele aplicaţii în dreptul civil, ci şi alte sisteme de
drept unde buna-credinţă este fundamentată pe alte teorii”.
Într-o lucrare recentă24 care tratează schimbările survenite cu prilejul intrării
în vigoare a actualului Cod civil, Marilena Uliescu descrie buna-credinţă ca fiind
„o noţiune complexă, ale cărei elemente componente, care nu sunt mereu prezente
în diferitele aplicaţii ale acesteia, sunt în principal: intenţia dreaptă, diligenţa,
liceitatea şi abţinerea de la cauzarea unui prejudiciu, care se manifestă în
raporturile juridice sub forma (i) activităţii oneste, loiale şi de totală încredere
reciprocă la încheierea actelor juridice în general şi (ii) credinţa eronată şi scuzabilă
protejată ca atare de lege.
Printre principalele obligaţii se regăsesc: înscrierea în registrul de comerţ, ţinerea
unei evidenţe privind derularea afacerilor, efectuarea unor acte de publicitate privind
bilanţul, lichidarea (falimentul) afacerii etc.25 Dar cea mai importantă reglementare care
statorniceşte desfăşurarea raporturilor juridice de dreptul afacerilor, ni se pare cea
inserată, în mod repetat, în noul Cod civil, şi anume buna-credinţă. „Orice persoană fizică
sau persoană juridică trebuie să îşi exercite drepturile şi să îşi execute obligaţiile civile cu
bună-credinţă, în acord cu ordinea publică şi bunele moravuri. Buna-credinţă se prezumă
până la proba contrară”26. Părţile sunt libere să încheie orice contracte şi să determine
conţinutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publica şi de bunele
moravuri”27, „Părţile au libertatea iniţierii, desfăşurării şi ruperii negocierilor şi nu pot fi
ţinute răspunzătoare pentru eşecul acestora. Partea care se angajează într-o negociere este
ţinută să respecte exigenţele bunei-credinţe. Părţile nu pot conveni limitarea sau
excluderea acestei obligaţii. Este contrară exigentelor bunei-credinţe, între altele,
conduita părţii care iniţiază sau continuă negocieri fără intenţia de a încheia contractul.
Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru
prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va ţine seama de
cheltuielile angajate în vederea negocierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte
oferte şi de orice împrejurări asemănătoare”28.
Buna-credinţă nu este numai o obligaţie civilă, ci şi un principiu al dreptului
comercial, alături de cele privind libertatea comerţului, concurenţa loaială,
egalitatea juridică a părţilor şi libertatea convenţiilor consacrate în literatura de
Marilena Uliescu, Buna credinţă în noul Cod civil, Justiţie, stat de drept şi cultură juridică,
Universul Juridic, Bucureşti, 2011, pp. 362-365.
25 Dumitru Mazilu, Dreptul comerţului internaţional, Partea generală, Editura Lumina lex, Bucureşti,
1999, p. 165.
26 Art. 14.
27 Art. 1.169.
28 Art. 1.183.
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specialitate29, principiu aflat şi în dezbaterile Organizaţiei Mondiale a Comerţului
şi Comisiei Naţiunilor Unite pentru Drept Comercial Internaţional, care au
subliniat importanţa pe care acesta o are în finalizarea schimburilor de mărfuri şi
servicii în condiţii reciproc avantajoase.
La dezbaterile Comisiei Naţiunilor Unite de Drept Comercial Internaţional,
cu sediul la Viena, au fost făcute două afirmaţii care au stârnit interes, fiind
îndelung comentate. Prima se referea la „insistenţa fără precedent asupra buneicredinţe, frecvenţa ei tot mai mare în textele elaborate şi invocarea ei în practica
relaţiilor comerciale, ceea ce nu demonstrează că a crescut gradul în care este
respectată, ci, dimpotrivă, că este tot mai puţin respectată şi, nu de puţine ori,
încălcată cu brutalitate, motiv pentru care s-a considerat că este necesară nu numai
stipularea ei în texte, ci, îndeosebi, adoptarea de măsuri practice de aplicare. A
doua remarcă a exprimat surprinderea şi nedumerirea că la Bucureşti, prin
reglementările intrate în vigoare la 10 octombrie 2011, contractele comerciale au
fost eliminate; secţiile comerciale ale instanţelor de judecată au fost desfiinţate, iar
dreptul comercial a fost „topit” în nişte reglementări civile. Asemenea măsuri
reprezintă cel puţin o eroare, în condiţiile în care dreptul comercial este o ramură
modernă a sistemului de drept, iar relaţiile comerciale constituie cea mai dinamică
componentă a dreptului internaţional contemporan30.
Şi în literatura română de specialitate s-au acordat şi se acordă spaţii largi
principiului bunei-credinţe, atrăgându-se atenţia asupra valenţelor sale nu numai
morale, ci şi juridice, subliniindu-se că „dorinţa de îmbogăţire poate fi înţeleasă,
dar că reaua-credinţă în tranzacţii trebuie descurajată şi eliminată, dreptul afacerilor
trebuind să garanteze desfăşurarea raporturilor comerciale, a competiţiei fireşti
între comercianţi, pe baza regulilor dreptului, justiţiei şi echităţii”31.
Aşa cum am văzut, buna-credinţă este în acelaşi timp obligaţie şi principiu
general care călăuzeşte atât procesul elaborării normelor dreptului afacerilor, cât şi
pe acela al aplicării lor. În normele privind schimburile comerciale internaţionale şi
în contractele privind tranzacţiile în acest domeniu se regăsesc stipulate şi
răspunderile pentru încălcarea principiului bunei-credinţe. Legea română prevede
în mod expres măsuri împotriva părţii care a acţionat cu rea-credinţă. Astfel, „dacă
vânzătorul a vândut cu rea-credinţă fondul altuia el va fi dator să întoarcă
cumpărătorului toate spezele ce va fi făcut, chiar şi cele de simplă plăcere” 32.
29

D. Mazilu, op. cit., p. 85.
Această din urmă remarcă a fost făcută de Domnul Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu cu prilejul
lansării lucrării sale „Tratatul privind Dreptul Comerţului Internaţional”, eveniment ce a avut loc la
sediul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, în ziua de vineri, 10 februarie 2012.
31 D. Mazilu, op. cit., p. 109.
32 Codul civil, art. 1702.
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Totodată, „vânzătorul este supus la răspundere pentru viciile ascunse ale lucrului
vândut dacă, din cauza acelora lucrul nu este bun de întrebuinţat, după destinaţia
sa, sau întrebuinţarea sa e atât de micşorată încât de poate presupune că
cumpărătorul nu l-ar fi cumpărat, sau nu ar fi dat pe dânsul ceea ce a dat, de i-ar fi
cunoscut viciile”33. În noul Cod civil român sunt stipulate răspunderile pentru
acţiunile de rea-credinţă, ceea ce obligă participanţii la schimburile comerciale să
aibă o conduită corectă. În unele norme – fără a se califica actele sau faptele
comise – rezultă din descrierea lor că sunt de rea-credinţă, stipulându-se răspunderi
concrete pentru ele. Reglementările internaţionale definesc faptele de rea-credinţă
şi stipulează răspunderi pentru comiterea lor. Aşa de pildă, Conferinţa de la
Lisabona din 1958 a introdus în Convenţia de la Paris privind concurenţa neloială
un text care defineşte acte şi fapte de rea-credinţă: „indicaţiile şi afirmaţiile a căror
folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare, în
ceea ce priveşte natura, modul de fabricare, caracteristicile, aptitudinea pentru
întrebuinţare sau calitatea mărfurilor”34. Se înţelege că – aşa cum observa Paul
Roubier – asemenea comportamente, ce vădesc reaua-credinţă a autorilor lor „au
fost depistate din experienţa raporturilor juridice de comerţ internaţional.
Sancţionarea lor s-a dovedit a fi necesară pentru a descuraja reaua-credinţă şi a
garanta derularea corectă a contractelor profesioniştilor.
Principiul bunei-credinţe este considerat a fi atât de important în relaţiile
comerciale deoarece – mai mult decât în cazul celorlalte principii – pune în
evidenţă valorile morale ale comportamentului participanţilor la aceste relaţii,
adăugându-le răspunderilor juridice stipulate în aplicarea sa de către organele
competente pentru crearea şi aplicarea dreptului afacerilor35.
Desfăşurarea activităţii comerciale în condiţiile normale impune obligaţia pentru
fiecare comerciant să acţioneze pentru atragerea clientelei, în limitele unei concurenţe
licite, cu respectarea legii. De asemenea, avem în vedere şi obligaţia legată de
reglementarea a regimului matrimonial al soţilor – regimul dotal, separaţia de
patrimonii – care prin intrarea în vigoare a noului Cod civil, preia, în modalităţi vechi,
realităţile economico-sociale de azi. Prin urmare, cele mai importante obligaţii ale
comercianţilor – persoane fizice sau juridice – prevăzute în mod expres de lege, sunt:
- desfăşurarea raporturilor juridice de drept comercial, cu bună-credinţă,
în limitele unei concurenţe loiale;
- înmatricularea în registrul comerţului înainte de începerea activităţii.
Prin înregistrare se înţelege, potrivit dispoziţiilor art. 200 alin. 2 din noul Cod civil,
„înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă formalitate de publicitate
Codul civil, art. 1672 şi urm.
D. Mazilu, op. cit., p. 107.
35 Idem.
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prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii personalităţii juridice sau al luării în
evidenţă a persoanelor juridice legal înfiinţate, după caz”;
- în cursul exercitării comerţului, să ceară înscrierea în acelaşi registru a
menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege36;
- la încetarea comerţului, să ceară radierea din Registrul Comerţului;
- întocmirea registrelor comerciale sau de contabilitate;
- protecţia mediului.
Pentru fiecare om de afaceri demnitatea, onoarea, curajul, sinceritatea,
cinstea, dreptatea nu constituie numai imperative morale asupra cărora să opteze, ci
obligaţii profesionale a căror încălcare se sancţionează. Astfel, aceste norme
anterior morale, în acest moment au devenit norme de drept cu caracter juridic.
Chiar dacă normele deontologice specifice oamenilor de afaceri nu sunt
cuprinse în mod sintetic într-un cod deontologic, ele se regăsesc consemnate în
diferite acte normative interne, iar o altă parte din acestea sunt păstrate şi transmise
sub formă cutumiară din generaţii în generaţii. Principalele norme de conduită în
afaceri au fost promovate cutumiar de generaţia mai în vârstă, tipul specific al
acesteia creând uneori stări de conflict moral. Multe exigenţe morale s-au înscris în
coduri sub forma unor imperative generale (imprecise) cărora li se pot da înţelesuri
diverse. Însă cele mai multe din aceste norme morale nu sunt codificate,
funcţionând încă în domeniul afacerilor, cutume, un amestec de vechi şi nou, un
„cod moral la vedere” de suprafaţă, cel real fiind „în spate”. Toate acestea
considerăm că duc la nevoia unor codificări ale normelor etice în domeniul
afacerilor.
Responsabilitate şi răspundere în afaceri
În calitatea ei de marcă a umanului, responsabilitatea a avut întotdeauna un
mare potenţial de legitimare. Nu se poate spune acelaşi lucru despre alte „mărci”,
cum ar fi, de pildă, raţiunea (homo sapiens) sau activitatea productivă (homo
faber). Spre deosebire de acestea, responsabilitatea legitimează în cel mai înalt
grad: pentru ca un subiect să fie legitim nu este suficient să fie raţional (câte crime
nu s-au înfăptuit "strict raţional" sau în numele Raţiunii?); nu este suficient să fie
activ – productiv sau întreprinzător (câte nenorociri nu au avut drept cauză
activitatea sau iniţiativa iresponsabilă a unuia sau altuia?). În schimb, a fi
responsabil aproape că echivalează cu a fi legitim. De aici, imensa valoare socială a
responsabilităţii.
A trăi în societate înseamnă, la urma urmelor, a obţine recunoaşterea
celuilalt. Încercând să identifice specificul umanităţii în raport cu animalitatea,
Hegel arăta că o fiinţă este umană numai atunci când umanitatea ei se recunoaşte,
36
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ca într-o oglindă, în umanitatea altuia. E drept, Hegel o spune într-un limbaj mult
prea abstract: "Conştiinţa-de-sine este în sine şi pentru sine atunci când şi pentru
aceea că ea este în şi pentru sine pentru altă conştinţă-de-sine; adică ea este doar ca
ceva recunoscut" (Fenomenologia spiritului).
Recunoaşterea este atât de legată de socialitate, încât se poate pune semnul
egalităţii între progresul în umanizare şi evoluţia formelor de recunoaştere. Pe
urmele lui Hegel, filosoful american Francis Fukuyama tocmai asta face: rescrie
istoria umanităţii prin prisma "luptei pentru recunoaştere" (Sfârşitul istoriei şi
ultimul om). Dar care este forma cea mai înaltă a recunoaşterii, dacă nu
legitimitatea? Iată de ce afirmăm că potenţialul de legitimare pe care îl are
responsabilitatea îi conferă acesteia o imensă valoare socială. Nu credem să mai
existe vreo valoare etică la care să ne raportăm, fără ezitare, ca la o valoare socială.
În cazul responsabilităţii, valoarea etică se transformă aproape în proporţie de
100% în valoare socială.
Mai mult ca niciodată, în lumea de azi nevoia de legitimare se manifestă ca
afirmare a responsabilităţii sociale. Este valabil atât pentru indivizi, cât şi pentru
organizaţii. De ce legitimitatea nu mai poate fi asigurată pe alte căi? Vom vedea în cele
ce urmează că legitimarea indirectă, prin intermediul marilor ideologii, nu mai
funcţionează. Locul ei este luat de legitimarea directă, de acţiunile prin care o persoană
sau o organizaţie dovedeşte că este responsabilă – altfel spus, că se simte obligată faţă
de soarta semenilor şi faţă de viitor – în cuvintele lui Hans Jonas, că are obligaţii şi faţă
de "fiinţe care încă nu există" (Principiul responsabilitate, 1979).
Avem de-a face tot cu o ideologie? Desigur! Noutatea fundamentală este că
această ideologie nu mai coboară din "cerul tradiţiei culturale", cum plastic se
exprimă Habermas (Probleme de legitimitate în capitalismul târziu); ea este
produsă de fiecare subiect în parte – în cazul nostru, de fiecare organizaţie. Etica
unei organizaţii din lumea noastră (de la filosofia corporatistă până la codurile etice
corporatiste) nu mai este una de tip kantian, care coboară de la universal spre
particular; ea va fi, de fiecare dată, un produs local – sau, ca să ne exprimăm mai
clar, o "specialitate a casei". Sarcina ei cea mai dificilă este să urce de la particular
la universal, adică să ofere indivizilor încorporaţi un Sens al Vieţii.
În strânsa legătură cu conceptul de responsabilitate în exercitarea profesiei se
află cel de responsabilizare, relaţia răspundere-responsabilizare fiind una extrem de
complexă, incluzând guvernanţii aleşi, administraţia publică şi populaţia.
Complexitatea sa este determinată de necesitatea ca oamenii de afaceri, ce compun
comunitatea de afaceri, sa fie în mod simultan împuterniciţi (prin atribuirea
răspunderii) şi constrânşi (prin mecanismele responsabilizării) la a-şi îndeplini
obligaţiile specifice şi la a obţine rezultatele scontate prin activitatea ce o desfăşoară.
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Dintr-o perspectivă generală, conceptul de responsabilizare desemnează
obligaţia de a răspunde pentru modul de executare a responsabilităţilor asumate în
exercitarea îndatoririlor.
Răspunderea se referă la totalitatea competenţelor acordate în mod
condiţionat oamenilor de afacerii pentru a-şi realiza scopurile propuse.
Relaţia răspundere-responsabilizare este importantă pentru o bună
convieţuire deoarece permite evaluarea eficienţei cu care administraţia publică
asigura desfăşurarea activităţii întreprinzătorilor la potenţialul maxim, valorizează
furnizarea produselor şi serviciilor, insuflă încredere în calitatea acestora şi
responsabilitate pentru comunitatea deservită.
Responsabilitatea socială a corporaţiilor reprezintă conceptul conform căruia
afacerile contează pentru mai multi, nu doar pentru proprietarii lor. Argumentul
este că, fiind atât de puternice, corporaţiile au datoria să-şi asume responsabilităţi
sociale. Corporaţiile, deţinătoare a unor branduri de succes, trebuie conduse in
beneficiul tuturor celor având interese în respectivele firme (stakeholders): clienţii
lor, furnizorii, angajaţii şi comunităţile locale, la fel ca şi faţă de proprietari.
Conducerea corporaţiei este încărcată cu o responsabilitate bazată pe credibilitate,
faţă de toţi cei implicaţi. Asta înseamnă că responsabilitatea socială a corporaţiilor
se află în strânsă legătură cu managementul brandurilor corporatiste, iar într-o lume
care devine tot mai transparentă şi deschisă, o corporaţie nu se mai poate ascunde
în spatele brandurilor ei şi soluţia nu este decât una singură: sprijinirea societăţii
civile în efortul său de democratizare şi responsabilizare civică.
Numai că există încă serioase probleme legate de percepţia asupra rolului pe care
ar trebui să-l joace societatea civilă, precum şi a responsabilităţii sociale a corporaţiilor,
care nu au conştientizat încă faptul că un brand de succes se poate construi şi susţine
numai printr-o politică coerentă şi responsabilă în raport cu actorii societăţii civile.
Ce este societatea civilă? Un concept confuz încă în mintea corporaţiilor!
Organizaţiile societăţii civile sunt, într-un anumit sens, autonome în raport cu
statul, reprezentând o multitudine de centre de putere, un sistem al puterilor
nonstatale. Aceste forme de asociere realizate pe plan naţional sau local, având
obiective politice, profesionale, culturale, religioase, morale, reprezintă nu numai
cadrul de manifestare a drepturilor cetăţenilor, ci şi o contrapondere în raport cu
forţa statului sau diversele combinaţii de interese ale instituţiilor politice oficiale.
De aceea, putem considera societatea civilă ca fiind ansamblul formelor
organizatorice nestatale, fundamentate pe dreptul constituţional de liberă asociere,
prin care se exprimă public şi se încearcă promovarea în comun a unor interese
specifice, economice, sociale, culturale, informaţionale, educative, profesionale.
Şi totuşi, în cazul încălcării grave a normelor de drept intervine răspunderea,
chiar cea mai gravă, penală, care potrivit unei părţi însemnate a doctrinei, se
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constituie într-un veritabil drept penal al afacerilor. Cine răspunde pentru derularea
afacerilor militare ilicite? Pot fi dreptul şi justiţia mijloace de prevenţie şi apoi de
sancţionare a comportamentului ilicit în afacerile militare? În opinia noastră dreptul
forţei trebuie înlocuit imediat cu forţa dreptului. Nu numai statele mari şi puternice
să facă dreptul, iar cei mici şi neputincioşi să-l aplice!
Iată de ce, vom vorbi în ultima parte a articolului despre rolul şi importanţa
dreptului într-o lume de afaceri, inclusiv cele militare, din ce în ce mai globalizată.
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