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Teza de abilitare cu titlul "Societăţile în viziunea Noului Cod Civil” cuprinde
o secţiune dedicată realizărilor mele ştiinţifice, profesionale şi academice, o secţiune
dedicată special subiectului ales pentru analiză şi o secţiune în care este prezentat
planul de dezvoltare a carierei.
Domeniile de cercetare în cadrul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe
Administrative, al cărei titular sunt, aparţin Dreptului comercial, Dreptului
european al concurenţei, iar pentru specializările de masterat Dreptului notarial şi
Dreptului comercial aprofundat.
Având în vedere că ramura de predare predominantă este cea a Dreptului
comercial, faptul că doctoratul l-am susţinut în domeniul Dreptului comercial, dar şi
faptul că preocupările mele ştiinifice din ultimii ani au vizat în special această
materie, am ales un subiect de cercetare din această sferă.
Astfel, interesul pentru abordarea temei „Societăţile în viziunea Noului Cod
Civil” s-a născut în urma unei analize care a vizat mai multe aspcete şi care m-a
determinat să cred că sunt un faţa unei provocări, dar în acelaşi timp şi în faţa unei
oportunităţi de a-mi exprima opiniile riguros fundamentate, pe fondul unor
transformări juridice fără precedent.
În contextul intrării în vigoare a unui nou Cod civil, tema abordată este de un
mare interes şi actualitate, mai ales că o consecinţă directă a acestor modificări se
reflectă şi în numărul mic al lucrărilor care să abordeze acest subiect până la
momentul alegerii temei şi realizării ei.
Modificările legislative, în general, şi cele în materie, în special, deja provoacă
o serie de controverse în literatura juridică de specialitate, unele afirmând că
schimbările realizate sunt doar de ordin formal, de mutare a dispoziţiilor comerciale
dintr-un cod în altul, altele considerând că actualul Cod civil a pus bazele unui drept
civil comercial.
Dincolo de toate acestea, prezentul Cod Civil pare a fi benefic pentru
dinamizarea vieţii sociale, a afacerilor, rezonând cu ceea ce se construieşte în dreptul
european, noţiunea contractului de societate căpătând noi valenţe conceptuale şi de
aplicabilitate. Mai simpla formalizare – de la constituire şi până la funcţionare –
conferă societăţii o mai mare mobilitate, adaptare la schimbare, la noile realităţi
economico-sociale.
Particularităţile legislative de care am amintit sunt reflectate în constantele
comparaţii realizate între reglementarea juridică în vigoare şi cea a vechiului Cod
Civil, în evidenţierea reglementărilor ce au fost preluate în Noul Cod Civil din
legislaţia comercială.
În cuprinsul tezei am redat un tablou complet al poziţiei şi importanţei pe
care societăţile îl au în raport atât cu realităţile economico-sociale, cât şi cu procesul
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dinamic de evoluţie a normelor de drept european şi internaţional, sperând că aportul
personal conferă personalitate şi individualitate prezentei lucrări, legitimând în acest
fel efortul depus.
Pe lângă tema supusă analizei, prezenta teză cuprinde şi o autobiografie
ştiinţifică, profesională şi academică, contribuţiile proprii în domeniul cercetării
ştiinţifice specifice ştiinţelor juridice, direcţiile pe care m-am concentrat după
obţinerea titlui ştiinţific de doctor, dar şi planul de dezvoltare a carierei.
În demersurile realizate de-a lungul carierei, în special în ultimii ani, un rol
fundamental au avut reforma legislativă, schimbările substanţiale intervenite prin
adoptarea noului Codul civil, care au antrenat şi alte numeroase modificări legislative
ale normelor juridice aplicabile, permanenta reformă din sistemul de învăţământ,
acestea generând eforturi susţinute de cercetare, pentru cunoşterea acestor modificări
şi pregătirea corespunzătoare a celor chemaţi să le aplice pe viitor, astăzi studenţi sau
masteranzi.
Profesia didactică presupune o permanentă pregătire a cadrului didactic,
implică perfecţionarea competenţelor şi dobândirea de noi metode şi tehnici de predare
şi învăţare, precum şi o formare corespunzătoare în vederea implementării de noi
proiecte şi contracte de cercetare ştiinţifică, la finalizarea cărora să fie antrenaţi
studenţii şi masteranzii.
O altă latură importantă a muncii depuse de mine în domeniul cercetării
ştiinţifice constă în participarea la obţinerea şi realizarea unor proiecte de cercetare
ştiinţifică în calitate de membru sau director în echipa de cercetare. Printre aceste
proiecte se numără: Proiectul European Jean Monnet, nr. Ref.07/0120, contract nr.
2007-1400/001-001 J.E.A. J.E.C.H.A. – Comisia Europeană – Agenţia Executivă
pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură – derulat în prezent prin Departamentul de
Integrare Europeană; Cercetare aplicativă şi activitate de implementare a
rezultatelor proiectului din cadrul Programului european Training of national judges
in E.C. competition law and judicial cooperation between national judges cu titlul
E.C. Competition Law and its Enforcement in the National Jurisdictions: Policy
Issues, Case Law and Compliance (COMPETA), contract S12.540074-HT1460
Training for judges, Promoter/coordinator: College of Social Sciences, Klaipeda,
Lithuania, parteneri Universitatea din Piteşti, Universitatea “St.
KirilandMethodius” VelikoTurnovo-Bulgaria şi College of Social Sciences, Klaipeda,
Lituania; AlphaEU; în calitate de Responsabil/director – Contract de grant pentru
revizuirea legislaţiei privitoare la societăţile comerciale conform evaluării ROSC a
guvernării corporative; beneficiar: Ministerul Justiţiei, nr. de înregistrare:
1947/2004; Contract de cercetare – „Modificarea formalităţilor de înregistrare în
Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi a persoanelor
juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi autorizarea funcţionării
persoanelor juridice”; beneficiar: Ministerul Justiţiei – Oficiul Naţional al
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Registrului Comerţului, nr. de înregistrare 303/2004; Coautor al câtorva contracte de
cercetare al căror beneficiar a fost Minsterul Justiţiei.
Cu privire la activitatea mea de viitor, aceasta va avea la bază urmatoarele
obiective:
- Realizarea unui curs de Drept notarial care se studiază în cadrul programului
masteral Cariere juridice al Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative,
Universitatea din Piteşti
În calitatea mea de cadru didactic, titular al disciplinei Drept notarial, mi-am
propus să elaborez un curs aferent acestei ramuri a dreptului folosindu-mă totodată
de vasta mea experienţă ca și notar. Rolul notarului devine tot mai important
deoarece, în afara autorităţii cu care este învestit, acesta este şi un apărător al
intereselor cetăţenilor. Asistăm în cadrul acestei profesii, odată cu intrarea în vigoare
a noului cod civil, la crearea unor legãturi mult mai strânse decât cele dintre client şi
prestatorul de servicii, notarul transformându-se, dintr-un “partener al justiţiei” întrun “partener al familiei“, rolul său devenind, cum scria profesorul Ciobanu, alãturi de
medic şi avocat, de garant al liniştii familiei, de confident în probleme de drept, şi nu
în ultimul rând de creator şi conservator al titlurilor de proprietate, sfãtuitor şi
redactor al actelor ce intereseazã familia. Profesionalismul notarului constă atât în
aceea că prin actele sale să nu declanşeze litigii, cât şi în arta sa de a armoniza
dorinţa părţilor cu prevederile legii pentru obţinerea rezultatului urmărit de
solicitanţii actului notarial.
- Realizarea unui curs de Dreptul afacerilor care se studiază în cadrul facultăţilor
cu profil economic
Având în vedere faptul că studenţii facultăţilor cu profil economic nu deţin
un limbaj juridic şi noţiuni fundamentale de drept, ţinând cont şi de faptul că aceştia
nu aprofundează probleme de drept, dar şi de omplexitatea şi importanţa deosebită a
Dreptului Afacerilor în lumea contemporană, prin cursul pe care îmi propun să-l
realizez voi evidenţia principiile, noţiunile şi conceptele cu care operează Dreptul
Afacerilor , evidenţierea principalelor tendinţe şi orientări manifestate în codificarea
multitudinii şi diversităţii de reglementări întâlnite în fluxurile comerciale, reliefarea
evoluţiilor înregistrate în ultimii ani, în ţara noastră, în alinierea legislaţiei noastre
comerciale la legislaţia europeană şi îndeosebi la Dreptul Unional şi, nu în ultimul
rând, al dispoziţiilor normative din convenţiile internaţionale la care România este
parte.
-Realizarea unui studiu cu privire la impactul Legii nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă asupra societăţile înmatriculate la Oficiul
Registrului Comerţului Argeş
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Pentru a determina în ce fel a fost afectată activitatea economică după
intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
și de insolvenţă, consider oportună realizarea unui studiu aprofundat cu privire la
impactul prevederilor acestei legi asupra activităţii societăţilor prin analiza situaţiei
acestora din evidenţele Oficiului Registrului Comerţului Argeş.
- Dezvoltarea unei colaborări cu facultăţi de drept din întreaga lume
În vederea dezvoltării cercetării și a formării continue a cadrelor didactice,
am în vedere iniţierea unor colaborări cu facultăţi de drept atât din Uniunea
Europeană (altele decât cele existente), cât şi din afara acesteia. Astfel, se vor putea
dezvolta parteneriate de succes cu privire la stagii de predare şi de training pentru
cadrele didactice, dar şi cursuri pentru studenţi, precum şi publicarea unor articole
sau studii în cadrul revistelor acestora cu facilităţi pentru parteneri.
- Perfecţionarea pregătirii proprii şi a viitorilor doctoranzi prin studii universitare
de doctorat în cadrul Şcolii Doctorale
Pentru a garanta în viitor o şi mai bună pregătire în vederea înţelegerii şi
punerii în aplicare a prevederilor noilor coduri, a numeroaselor acte normative
naţionale cu incidenţă în domeniul Dreptului privat, dar şi a bogatei legislaţii
europene şi internaţionale, a numeroaselor convenţii ce reglementează astăzi
domeniul economic şi social, consider că o pregătire aprofundată, prin forme
superioare celor de licenţă şi masterat, se impune cu multă necesitate. Această
pregătire poate fi realizată în mult mai bune condiţii de un specialist al dreptului şi
în cadrul şcolii doctorale.
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