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Rezumat
Articolul urmăreşte să surprindă, din punct de vedere juridic, succesiunea temporală a
evenimentelor care au marcat într-o anumită măsură derularea vieţii economice, atât pe coordonate
externe, cât şi interne. Nevoia de reglementare, de eliminare a arbitrariului, de existenţă a unor
repere stabile, uneori imuabile, a determinat apariţia şi dezvoltarea normelor legale. Acum, poate
mai mult decât oricând, se constată forţa de coagulare a voinţelor şi energiilor pe care o poate
degaja Legea - este vorba despre efortul de creare a Europei ca entitate recunoscută şi acceptată
astfel la nivel planetar, ca actor cu drepturi şi obligaţii depline pe scena internaţională, ca exemplu,
paradoxal poate, de unitate şi diversitate concomitente.
Cuvinte cheie: cutumă, societate comercială, lege, relaţii economice, întreprinderi mici şi
mijlocii, antreprenoriat

1. Evoluţia normativităţii economice
în spaţiul internaţional
Evoluţia istorică a reglementării normative
în domeniul economic trebuie privită în legătură
cu evoluţia societăţii în ansamblu, fiind
indisolubil conexată cu nevoile schimbului.
Trocul este forma iniţială de manifestare a
schimbului, apărut odată cu manifestarea tot mai
accentuată a proprietăţii, dar după specializarea
ocupaţională a triburilor şi existenţa contactelor
între diferite comunităţi umane aflate în forme
incipiente de organizare.
Creşterea nevoilor este însoţită de o sporire
a relaţiilor, ceea ce a condus la necesitatea
întâlnirii în anumite perioade ale anului, în
anumite locuri a unui număr mai mare de
indivizi, unde să se aducă mărfuri variate.
Astfel, au luat naştere primele târguri; acestea au
fost considerate adevărate „motoare” pentru
evoluţia ulterioară a relaţiilor economice şi

comerciale. Unii autori1 găsesc între cauzele
care au dus la apariţia târgurilor: a) densitatea
scăzută a populaţiilor, faptul că se locuia în
comunităţi aflate la mari distanţe; b)
insecuritatea transporturilor.
Perioada antică a fost influenţată, în materie
comercială, de: chinezi, fenicieni, egipteni,
greci, romani. La chinezi se pare că au existat
norme de drept speciale, care derogau de la
dreptul comun instituind o anumită celeritate a
rezolvării litigiilor; fenicienii, primii navigatori
în bazinul Mării Mediterane, au dezvoltat ceea
ce astăzi se numeşte comerţ bancar, bănci care
joacă un rol important în viaţa comerţului2; o
formă a comerţului bancar este cunoscută şi de
egipteni, metodă ulterioară folosirii monedei ca
instrument de schimb. Istoricii confirmă faptul
că elenii sunt primii care au stabilit reglementări
comerciale, aplicabile comercianţilor. Perioada
de apogeu a Romei este cea în care comerţul
capătă valenţele pe care i le atribuim astăzi,
aceasta pentru că, în perioada de început romanii
1 I. L. Georgescu, Drept comercial român, volumul I, Editura
All Beck, Bucureşti, 2002, pg. 12
2 idem., pg. 13
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se bazau în mare parte pe agricultură şi păstorit 3este şi motivul pentru care se considera că
regulile dreptului civil sunt aplicabile şi
activităţilor care au caracter comercial. Pe de
altă parte, trebuie amintit şi faptul că romanii
manifestau dispreţ faţă de schimb şi comerţul se
exercita prin intermediul sclavilor sau al
peregrinilor. În materia reprezentării prin
persoane aflate sub putere (fiu sau sclav), când
pater familias dădea o împuternicire (iussum) să
se îndeplinească o anume afacere comercială,
acţiunile împotriva şefului de familie se numeau
actiones quos iussu, iar dacă împuternicirea se
referea la conducerea unui comerţ terestru sau
maritim ca exercitor (armator) se numeau actio
institoria şi actio exercitoria, acţiuni derivate
din gospodărirea unui fond comercial terestru
sau maritim. Dacă reprezentarea se făcea printrun terţ (extranea persona), pretorul extindea
acţiunile care derivau din administrarea unui
fond comercial terestru (actio institoria) sau
maritim (actio exercitoria)4. Ius gentium
(dreptul ginţilor) reprezintă normele juridice
romane extinse asupra peregrinilor5 pentru a le
da acestora din urmă posibilitatea de a face
comerţ cu cetăţenii romani. Pe lângă aceste
reglementări specifice există şi alte instituţii cu
caracter comercial, dar care sunt cuprinse în alte
materii: executarea forţată, uzul comercial,
împrumutul maritim, răspunderea solidară şi
nelimitată.
Căderea Imperiului roman, urmată de
apariţia unor state-cetăţi, principate, ducate şi de
lipsa unei autorităţi politice centrale au condus la
adoptarea unor reguli proprii. Cu timpul,
comercianţii, meseriaşii şi artizanii încep să se
constituie în bresle, corporaţii; acestea din urmă
erau conduse de consul, asistat de consilieri;
normele interne ale corporaţiilor au fost strânse
în volume numite statute6.
3 Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura All
Beck, Bucureşti, 1998, pp. 4-5; Raul Petrescu, Drept comercial
român, Editura Oscar Print, Bucureşti, 1996, pg. 10; Vasile
Pătulea, Corneliu Turianu, Curs de drept comercial român, Editura
All Beck, Bucureşti, 1999, pp. 2-3; pentru o imagine fidelă a vieţii
romane a se vedea şi Vladimir Hanga, Mari legiuitori ai lumii,
Editura Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1977
4 Vladimir Hanga, Drept privat roman, Editura Didactică şi
pedagogică, Bucureşti, 1978, pp. 421-424
5 peregrinii ordinari sunt locuitori ai cetăţilor învinse de
romani şi încorporate imperiului, dar nedesfiinţate din punct de
vedere politic; peregrinii deditici constituie o categorie inferioară
de peregrini, locuitori ai cetăţilor învinse, dar cu care romanii nu au
încheiat ulterior tratat de pace
6 I. L. Georgescu, op. cit., pg. 25
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Aplicare statutelor în diferite cauze deduse
judecăţii a condus la apariţia unor reguli juridice
consuetudinare în materie comercială, ceea ce
prima în intrarea sub această reglementare era
calitatea de comerciant7.
Pentru a prinde viaţă normele comerciale a
fost nevoie de un anumit climat: un anumit nivel
al schimburilor şi al producţiei, relaţii interstate,
un anumit grad de libertate oferit comercianţilor.
Republicile italiene Veneţia, Genova, Pisa, unde
comerţul maritim în secolele XII-XIII era
înfloritor sunt elocvente în acest sens, fără a
minimaliza rolul oraşelor Flandrei: Bruges,
Anvers, Amsterdam, care alcătuiau la acea
epocă al doilea pol al activităţii comerciale în
Europa.
Cu precădere în târgurile occidentale se va
forma un drept comercial comun creştinătăţii
apusene, distinct de dreptul civil, coroborat cu o
serie de avantaje: siguranţa mărfurilor, o
procedură mai rapidă, garantarea operaţiunilor
încheiate, posibilităţi de expediere a mărfii.
Începând cu secolul al XIII-lea se constată o
stabilizare a relaţiilor comerciale, o deplasare de
la periferie spre centrul oraşelor a locului de
desfăşurare a târgurilor, conducând la naşterea
civilizaţiei urbane.
Mai mulţi factori au influenţat apariţia
reglementărilor normative scrise, consecutivă
măririi amplorii relaţiilor economice: producţia
de aur şi argint provenind din Lumea Nouă,
dezvoltarea comerţului pe rutele Oceanului
Atlantic, extinderea manufacturilor regale, o
oarecare stabilitate politică.
Edictul lui Carol al IX-lea din 1563 care a
creat şi stabilit jurisdicţiile judecătorilor şi
consulilor parizieni8, este primul act care
premerge operele legislative monumentale ale
Franţei. Ordonanţa din 1673, cunoscută şi sub
numele de Code Savary, este prima încercare de
a reglementa holistic domeniul dreptului privat:
făcea referire la reguli generale aplicabile
comercianţilor, trata scrisoarea de schimb,
materia societăţilor comerciale, falimentul şi
bancruta. În 1681 tot prin iniţiativa lui Colbert se
emite Ordonanţa care privea comerţul maritim şi
consacra reguli specifice. Prin aceste două acte,

7 deşi preoţii, nobilii sau militarii nu puteau fi comercianţi, ei
luau parte la activităţi comerciale şi li se aplica dreptul
consuetudinar; Raul Petrescu, op. cit., pg. 13
8 Roger Honin, Michel Pedamon, Droit commercial, Dalloz,
Paris, 1990, pp. 4-6
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comercianţii erau supuşi unui regim diferit de
cel comun.
Ecourile novatoare ale Revoluţiei franceze
(1789) s-au reflectat şi în această materie prin
legea din 14-17 iunie 1791, care suprima
reglementările
în
materia
corporaţiilor,
proclamându-se prin legea din 2-17 martie 1791
(decretul Allarde) libertatea comerţului şi a
industriei.
Prin legea din 15 septembrie 1807 a fost
votat Codul comercial francez, cu punere în
aplicare la 1 ianuarie1808. Acest cod, compus
din patru cărţi şi 648 de articole îşi are punctul
de plecare în ordonanţele lui Colbert, marchează
o delimitare a materiei civile de cea comercială,
constituind totodată un moment de răscruce în
evoluţia ulterioară a reglementărilor în materie
comercială. Codul olandez (1811), Codul
belgian, Codul brazilian (1933), Codul spaniol
(1835), Codul turc (1850), Codul egiptean
(1826), Codul german (1861) au ca sursă
principală Codul comercial francez9.
După realizarea unităţii statale a Italiei, în
1882, este elaborat Codul comercial italian, care
are ca puncte de sprijin legislaţia franceză, cea
belgiană, cea germană în domeniu. Codul italian
a reprezentat modelul codului comercial român
din 1887. Până în 1942, când este adoptat noul
cod civil italian, care cuprinde reglementarea
unitară a materiei dreptului privat, codul
comercial a mai cunoscu proiecte de modificare
în 1911, 1922, 1925.
Codul comercial german (HGB) a elaborat
în 1897 şi aplicat începând cu 1900, consacră
concepţia subiectivă10, conform căreia calitatea
de comerciant e recunoscută persoanelor fizice
care îşi înscriu numele sau firme în registrul de
comerţ.
Codul elveţian al obligaţiunilor, din 1881,
reuneşte materia civilă şi cea comercială, dar se
menţin
şi
norme
adresate
exclusiv
comercianţilor. De facto, exista în acest cod un
drept propriu al comercianţilor.
Dreptul englez şi cel american fac parte din
familia sistemelor juridice unde izvorul principal
de drept este cutumiar, denumit Common-Law,
care conţine norme aplicabile comercianţilor şi
necomercianţilor. Caracteristic este faptul că, pe
lângă cutumă, normele şi reglementările în
9 I. L. Georgescu, op. cit., pg. 33
10 spre deosebire de cel francez care consacră concepţia

obiectivă
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materie comercială izvorăsc şi din legi speciale.
Equity reprezintă un ansamblu de reguli
elaborate judiciar, cu un volum mult redus.
Statute Law continuă să rămână un izvor
secundar. Statele Unite au ca specific Codul
comercial uniform, reglementare care se aplică
la nivelul întregii federaţii.
2. Regulile juridico-economice
în teritoriile româneşti
Relaţiile economice au fost şi la noi, la
început, dominate de regulile dreptului cutumiar
care îşi aveau originea în obiceiul locului sau
proveneau prin împrumut de la negustorii străini.
Absenţa unor reglementări scrise specifice se
poate explica şi prin caracterul simplist al
tranzacţiilor.
Pravila lui Vasile Lupu, Îndreptarea legii,
Pravilniceasca condică nu conţin norme cu
caracter declarat comercial. Totuşi, în
Îndreptarea legii11 (1652) găsim referiri la zălog
(amanet), la năemire (închiriere), dijmă,
comodat (darea lucrului spre folosire), dăruire
(donaţie), care au aplicare şi în materie
comercială, nu doar în cea civilă. Pravilniceasca
condică12 (1780) -lucrare cunoscută şi sub
numele de Codul lui Ipsilanti - conţine trimiteri
la dijmă, dobândă13 (limita legală, anatocism14),
împrumut, zălog, vânzarea la mezat(la licitaţie)
pentru recuperarea împrumutului, concursul
creditorilor. În Sobornicescul hrisov15 din 1785
întâlnim referiri la condiţiile care trebuie
îndeplinite în cazul vânzării unei moşii, iar în
hrisovul din 1839 despre drepturile creditorilor
asupra lucrului care se vinde.

11 Îndreptarea legii (1652), Editura Academiei R. P.R.,
Bucureşti, 1962
12 Pravilniceasca condică (1780), Editura Academiei R. P. R.,
Bucureşti, 1957
13 cap. 26, art.3: pentru lesnirea negutătorii şi a trebuinţelor
oamenilor, să aibă a se urma la pungă câte taleri cincizeci; şi de să
va arăta vreodinioară înainte la judecată că s-ar fi dat şi s-ar fi
primit mai multă dobândă decât aceasta, să aibă datorie judecătorul
a scădea acel prisos, fiind impotriva pravilei
14 anatocismul este o convenţie prin care părţile stipulează ca
dobânda să se adauge la suma datorată şi să producă ea însăşi
efecte; Mircea Duţu, Dicţionar de drept privat, Editura Mondan,
ediţia a II-a, Bucureşti, 2002
15 Sobornicescul hrisov 1785, 1833, 1939, Editura Academiei
R. P. R., Bucureşti, 1958
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Cu toate acestea, abia în Manualul juridic al
lui Andronachi Donici16(1814) apar referiri la
„daraverile comerciale” şi „iconomicosul
faliment”, dar şi cu privire la vânzări şi
cumpărări, zălog (amanet), depozit, năimeală,
schimb, învoială, camătă17.
Codul Climach18(1817) –Codul civil al
principatului Moldovei- este elaborat de
Andronachi Donici, Christian Flechtenmacher,
Anania Cuzanos, Costache Conache şi alţii, este
lucrarea cea mai bună din domeniul juridic
dintre legiuirile româneşti vechi. Având ca sursă
principală de inspiraţie Codul civil austriac din
1811, Codul Calimach s-a aplicat până la 1
decembrie 1865. Cele mai importante prevederi
care au aplicabilitate şi în materie comercială
sunt: contractul cumpărării şi vânzării,
contractul tovărăşiei averilor19(formă incipientă
de constituire a societăţilor comerciale),
concursul creditorilor20.
Legiuirea Caragea21(1818) s-a aplicat până
în 1865 şi prezintă aspecte avansate, sub
influenţa codului civil napoleonian: pentru
poliţe, pentru dobânzi-este interzis anatocismul,
pentru zălogire, pentru chezăşie, pentru obştirea
de-a valma, pentru tovărăşie22(formă de început
a asocierii pentru constituirea unei societăţi
comerciale), pentru mofluji mincinoşi23.
Regulamentul Organic i-a înlocuit partea
comercială a reglementării de drept civil printr-o
codificare modernă.
În 1840, în Muntenia, se pune în aplicare o
reglementare adaptată, care constă în traducerea
Codului comercial francez, la care se adaugă
dispoziţii ale Regulamentului Organic. După
16 Manualul juridic al lui Andronachi Donici (1814), Editura
Academiei R. P. R., Bucureşti, 1959
17 titlul 19: camătă sau dobândă, nu să plăteaşte când nu iaste
la mijloc tocmeală, nici să pomeneaşte înscris; iar de au apucat a să
plăti, nu să poate lua înapoi
18 Codul Calimach, ediţie critică, Editura Academiei R. P. R.,
Bucureşti, 1958
19 despre această materie se face vorbire de la articolul 1563
până la articolul 1607 din cod; tocmala, prin care doă sau mai
multe persoane se alcătuiesc ca să unească numai ostenelile sau şi
lucrurile sale, spre comun folos a lor, se numeşte tovărăşie
neguţitorească
20 art. 1974: rănduiala concursului creditorilor este acea de
legi hotărâtă regulă, după care a se urma în pricini de falimenturi
sau bancruturi(mofluziciuni)
21 Legiuirea Caragea, ediţie critică, Editura Academiei R. P.
R., Bucureşti, 1955
22 tovărăşiia iaste un fel de obştire şi să zice, când doi inşi sau
mai mulţi tocmindu-se, vor pune toţi câte atât, cu care să
neguţătoresc împreună având de obşte şi câştigul şi paguba
23 cei ce să fac mufluji fără a fi, furi să socotesc şi sunt
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realizarea unirii Principatelor în 1859, Codul a
fost utilizat într-o legislaţie unificată şi în
Moldova, până la apariţia Codului comercial
român.
1887 este anul adoptării codului român în
materie comercială, de inspiraţie italiană, Codul
comercial italian (1882) fiind cunoscut în epocă
drept unul dintre cele mai complete în materie.
Alături de această legiuire au fost avute în
vedere Codul german de comerţ (1861), legea
germană a cambiei (1848), legea belgiană asupra
gajului şi contractului de comision (1872)24.
Codul român are 4 cărţi: despre comerţ în
general; despre comerţul maritim şi navigaţiune;
despre faliment; despre exercitarea acţiunilor
comerciale şi prescripţiune. În 1938 a fost
elabora şi publicat un proiect al unui nou cod
comercial care răspundea mult mai bine unei
societăţi în continuă schimbare şi noilor relaţii
economico-sociale; izbucnirea iminentă a
războiului, ulterioara venire la putere a
comuniştilor nu au permis intrarea lui în vigoare.
În
Transilvania,
Banat,
Crişana,
Maramureş, Bucovina, s-au aplicat reglementări
străine fie ele de sorginte austriacă, germană sau
maghiară, determinate de stăpânirea sub care se
găseau aceste ţinuturi.
După 1948, România a trecut la economia
de stat centralizată şi planificată; prevederile
Codului comercial român au încetat a se mai
aplica relaţiilor dintre agenţii economici interni,
rămânând în vigoare mai ales datorită nevoii de
reglementare a relaţiilor economice ale
societăţilor româneşti de comerţ exterior cu cele
străine.
Revenirea, după 1990 la economia de piaţă
a condus la necesitatea adoptării unui număr
foarte mare de norme care creeze cadrul
legislativ
propice
desfăşurării
activităţii
economice,
respectându-se
principiile
constituţionale ale libertăţii de asociere şi
ocrotirii proprietăţii.
3. Legile cu caracter economic
în România, după 1989
După Revoluţia română din 1989, Guvernul
României, asistat de organisme, instituţii şi
24 D. D. Gerota, Istoricul legislaţiei comerciale de la origini
până la Codul din 1887, în Revista română de drept comercial, nr.
7-8/1999, pp. 218-223
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organizaţii internaţionale a promovat un număr
de măsuri25 (concretizate în ordonanţe, hotărâri,
iniţiative, acorduri şi convenţii bi- şi multilaterale, cu o aplicare locală, regională,
continentală, mondială) pentru a accelera
creşterea sectorului IMM-urilor. Aceste eforturi
au avut rolul de a crea un mediu de reglementare
permisiv, favorabil, atât din punct de vedere
legislativ, cât şi din punct de vedere fiscal; să
furnizeze ajutor financiar pentru dezvoltarea şi
susţinerea IMM-urilor; să accentueze competiţia
şi competitivitatea, să stimuleze formarea,
dezvoltarea
şi
îmbunătăţirea
spiritului
antreprenorial26.
În
România
postdecembristă
s-au
manifestat, relativ la sectorul economic, două
tendinţe importante:
a) pe de o parte, a fost vorba despre lichidarea
sau reorganizarea27 întreprinderilor la care
acţionar majoritar era statul; efectul imediat
şi cu impact deosebit asupra forţei de muncă
şi populaţiei în general a constat în
disponibilizarea a zeci de mii de oameni apărea şi se manifesta din ce în ce mai
pregnant o nouă problemă şomajul;
b) pe de altă parte, a început a se derula un
fenomen nou –apariţia investitorilor privaţi,
fie prin privatizarea fostelor întreprinderi
moştenite de la regimul anterior, fie prin
crearea unor noi „afaceri de succes”, sub
forma întreprinderilor mici şi mijlocii; aceste
iniţiative au condus la absorbţia unei părţi a
forţei de muncă disponibilizate, au
determinat cererea unor anumite calificări ale
potenţialilor angajaţi –influenţând astfel piaţa
liberă a muncii - au condus la modificarea

25 una dintre cele mai importante prime măsuri legislative în
domeniul societar a constat în adoptarea Legii nr. 31, din 16
noiembrie 1990 privind societăţile comerciale,publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 126 din 17 noiembrie 1990,
modificată şi completată, dându-se o nouă numerotare a articolelor
în 1998
26 EMPRETEC este un program internaţional pentru
dezvoltarea şi sprijinirea antreprenorilor; programul se desfăşoară
sub egida UNCTAD şi este operaţional în peste 30 de ţări;
EMPRETEC România are mai multe direcţii de dezvoltare, dar
esenţa programului o constituie sprijinirea antreprenorilor din
mediul economic românesc, aceasta pentru că se consideră că
antreprenorii îndeplinesc funcţii vitale în dezvoltarea economică.
27 În materia falimentului şi a reorganizării judiciare au fost
emise următoarele acte normative: Legea nr.64/1995 privind
procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, modificată şi
completată cel mai recent prin Ordonanţa Guvernului nr. 38/2002,
aprobată prin Legea nr.82/2003; Legea nr. 637/2002 privind
raporturile de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
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mentalităţii, a atitudinii cu privire la spiritul
antreprenorial.
S-a constatat că noile IMM-uri
s-au
caracterizat printr-o capacitate deosebită de
adaptare la cerinţele economiei de piaţă, prin
flexibilitate, constituind „motorul” progresului
economic românesc în perioada de tranziţie.
Carta europeană pentru întreprinderile
mici28 precizează în preambul: „întreprinderile
mici sunt coloana vertebrală a economiei
europene. Ele reprezintă o sursă esenţială de noi
locuri de muncă şi o pepinieră a ideilor de
afaceri. Eforturile Europei de a pune bazele unei
noi economii vor fi încununate de succes numai
dacă micile întreprinderi vor fi considerate ca
prioritate a agendei de lucru. Aceste iniţiative
sunt cele mai sensibile la schimbările intervenite
in mediul de afaceri.”
O
politică eficientă
în domeniul
întreprinderilor mici şi mijlocii şi al cooperaţiei
poate să favorizeze dezvoltarea rapidă a
economiei României şi să îi permită să îşi
stabilească un loc bine determinat în ansamblul
angrenajului economic european, care se doreşte
a fi una dintre superputerile economicofinanciaro-militare ale lumii. Este dincolo de
orice echivoc faptul că întreprinderile mici
trebuie privite ca principale promotoare ale
inovaţiei şi ocupării forţei de muncă, precum şi
ale integrării europene. Sus-amintita Cartă
stabileşte ca direcţii de acţiune29:
- educaţia şi instruirea întreprinzătorilor30;
- iniţierea mai puţin costisitoare şi mai rapidă
a afacerilor
- reglementări legale mai eficiente31
- asigurarea calificării necesare
- îmbunătăţirea accesului on-line
- mai mult de la piaţa internă 32
- sistemul fiscal şi aspectele financiare
- îmbunătăţirea capacităţii tehnologice a
întreprinderilor mici
28 adoptată de Consiliul General pentru Afaceri la 13 iunie 2000 şi

acceptată de Consiliul European de la Feira, la 19/20 iunie 2000;
acceptată prin Hotărârea Guvernului Nr. 656 din 20 iunie 2002,
publicată în Monitorul Oficial nr. 496 din 10 iulie 2002
29 acestea trebuie să se regăsească în reglementările legale, în
materie- chiar şi adaptat, ale ţărilor membre ale U.E. sau ale celor
care aspiră la statutul de membru cu drepturi depline
30 se doreşte crearea şi educarea unui spirit antreprenorial prin
programe derulate încă din ciclul primar de învăţământ
31 este vorba despre legislaţia în materia falimentului, a
dizolvării, divizării, înfiinţării; impozitare de la un anumit plafon
considerat ca minim
32 se are în vedere piaţa europeană comună; concomitent se va
încerca intrarea întreprinderilor mici şi pe alte pieţe
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- utilizarea modelelor e-business de succes şi
-asigurarea unei asistenţe de calitate pentru
întreprinderile mici
- dezvoltarea unei reprezentări mai puternice
şi mai eficiente a intereselor întreprinderilor
mici pe plan naţional şi la nivelul pieţei
comune.
Potrivit reglementărilor legale româneşti33
întreprinderile mici şi mijlocii34 sunt definite ca
fiind acele întreprinderi care îndeplinesc
cumulativ următoarele condiţii: a) au un număr
mediu anual de salariaţi mai mic de 250; b)
realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă
cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat
anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte
echivalentul în lei a 5 milioane euro 35; c)
respectă criteriul de independenţă36.
Sunt
considerate
independente
întreprinderile mici şi mijlocii care nu sunt
deţinute în proporţie de peste 25% din capitalul
social sau din drepturile de vot de către o altă
întreprindere sau de mai multe întreprinderi
împreună, care nu fac parte din categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Prin excepţie de la prevederile anterioare,
este considerată independentă o întreprindere
aflată într-una din următoarele situaţii: a)
întreprinderea este deţinută de societăţi publice
de investiţii, de societăţi cu capital de risc,
investitori instituţionali, universităţi sau centre
de cercetare non-profit, cu condiţia ca aceştia să
nu exercite, în mod individual sau împreună,
controlul asupra întreprinderii; b) capitalul este
divizat de aşa natură încât deţinătorii nu pot fi
identificaţi, întreprinderea declară cu bunăcredinţă, pe propria răspundere, că este în
33 Legea nr. 346/ 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; pe aceleaşi coordonate
de consolidare a mediului de afaceri şi de facilitare a derulării de
activităţi economice se înscrie şi Legea nr. 300 din 28 iunie 2004
privind autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale care
desfăşoară activităţi economice in mod independent, publicată în
Monitorul Oficial nr. 576 din 29 iunie 2004
34 Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de
numărul mediu anual de salariaţi, în următoarele categorii: până la
9 salariaţi - microîntreprinderi; între 10 şi 49 de salariaţi întreprinderi mici; între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi
mijlocii.
35 pafonul cifrei de afaceri poate fi modificat, în funcţie de
evoluţia indicatorilor macroeconomici, prin hotărâre a Guvernului
36 pentru o prezentare comparată –România/ U.E./ alte ţări
candidate- reritoare la capitalul minim de început, la numărul
angajaţilor pentru includerea unei întreprinderi într-o anumită
categorie, la nivelul maxim al plafonului de profit pentru diferitele
categorii de societăţi, a se vedea şi Strategia guvernamentală
pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în
perioada 2004-2008
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măsură să presupună că nu este deţinută în
proporţie de 25% sau mai mult de o altă
întreprindere sau de mai multe întreprinderi
împreună care nu fac parte din categoria
întreprinderilor mici şi mijlocii.
Îndeplinirea criteriului de independenţă se
stabileşte pe baza declaraţiei pe propria
răspundere a întreprinderii interesate în atestarea
încadrării în categoria întreprinderilor mici şi
mijlocii.(art. 3)
Raportul de ţară al Comisiei europene din
octombrie
200337,
recunoaşte
eforturile
României de a sprijini IMM-urile38, precum şi
progresele înregistrate în implementarea Cartei
Europene pentru Întreprinderile Mici. Totuşi,
Raportul de ţară atrage atenţia asupra
constrângerilor cu care IMM-urile româneşti se
confruntă încă, respectiv un mediu economic
care mai trebuie îmbunătăţit pentru ca acestea să
beneficieze din plin de libertăţi de mişcare şi
acţiune.
Desigur că rolul guvernanţilor este de crea
acel climat propice derulării favorabile a
activităţilor economice; măsurile la nivelul
IMM-urilor trebuie să fie coroborate cu decizii
care privesc mediul concurenţial, domeniul
cercetării şi tehnologiei, al protecţiei invenţiilor,
al posibilităţii de a breveta o anume invenţie, al
protecţiei sociale, al învăţământului, al sănătăţii,
al sistemului informatic integrat. Numai o
strategie conjugată (politic, economic, social,
cultural, juridic) va putea contribui la atribuirea
României a statutului de membru cu drepturi şi
obligaţii depline în cadrul U.E., şi de ce nu acela
de „tigru economic sud-est-european”.

37 conform datelor publicate în Strategia guvernamentală
pentru susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în
perioada 2004-2008
38 într-o enumerare aleatorie şi nelimitativă a măsurilor mai
recente care au contribuit la încurajarea acestui sector, amintim:
Legea 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată şi Norma de
aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
publicată în Monitorul Oficial, nr. 437 din 22/06/2002; Legea nr.
414/2002 privind impozitul pe profit; H.G. nr. 442/2003 privind
aprobarea unor măsuri pentru atragerea, pregătirea şi stabilizarea
tinerilor în cercetare; H.G. nr. 166/2003 privind acordarea unor
facilităţi fiscale studenţilor care doresc să înfiinţeze o afacere
proprie; Codul Fiscal al României din 22/12/2003, publicat în
Monitorul Oficial, partea I nr. 927 din 23/12/2003; Legea nr. 544
din 12/10/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes
public, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 663 din
23/10/2001
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