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ABSTRACT: Current business ethics issues are to be considered 
in a broader context than the relationship between maximiz-
ing profits and interest. Great transformations are occuring in 
international politics: the great powers are focusing on the Asian 
area, which tends to become – if it is not already – the most excit-
ing place for the global power game in this century, replacing 
Europe and the North Atlantic systemic centrality. It must be 
said that we live in a period of systemic uncertainties because 
major changes occur in systemic hierarchy.
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1. Argumentum
Problematica eticii în afacerile actuale trebuie privită într-un context mult 
mai larg decât cel al relaţiei dintre maximizarea profitului şi interesul 
general. Este vorba despre mari transformări în politica internaţională: 
focusarea marilor puteri asupra arealului asiatic care tinde să devină – dacă 
nu a şi devenit deja – cel mai interesant loc pentru jocul puterii globale 
în acest secol, înlocuind Europa, centralitatea sistemică nord-atlantică. 
Trebuie spus că trăim o perioadă de incertitudini sistemice, fiindcă au loc 
schimbări de anvergură în ierarhia sistemică: nu numai că Brazilia a luat 
locul Marii Britanii şi a trecut pe locul şase în topul global, dar China a 
trecut pe locul doi, depăşind Japonia, apropiindu-se vertiginos de locul 
prim. Această ultimă inversare s-a văzut imediat, iar vocea Chinei a devenit 
tot mai puternică. Trăim deci o perioadă de schimbări sistemice, dar şi de 
transformări geopolitice. Pe fondul acestor incertitudini se caută similitu-
dini sau apropieri cu ceea ce s-a întâmplat înainte de cel de al doilea război 
mondial, pentru a face predicţii plauzibile.
1 Autorul este lector univ. dr. la Universitatea Româno – Germană din Sibiu cercetător 

asocial al Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române şi avocat în Baroul 
Bucureşti.
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Poate fi o metodă greşită de abordare, pentru că fiecare conflict gene-
ralizat, fie că este vorba de primul sau de al doilea război mondial, are 
propriile cauze şi scântei care au declanşat lucrurile. Nu vom găsi repetiţii 
aidoma. În ceea ce priveşte însă datoriile publice, dăm un singur exemplu: 
Japonia are datoria publică absolut impresionantă, de apropare trei ori 
produsul ei intern brut, iar în medie datoria publică a statelor din UE, în 
ansamblu, este de 120 la sută. Ar rezulta că UE nu se află în criză şi tumult, 
ceea ce nu e adevărat. Deci comparaţiile nu se pot face în acest fel. Ceea ce 
este însă posibil pe fondul incertitudinilor şi al crizei economice este că un 
război între marile puteri nu este în afara sferei posibilului, mai ales din 
perspectiva globalizării afacerilor.

Opinia curentă este că războaiele sunt dezlănţuiri oarbe ale instincte-
lor umane primare, manifestate la nivelul unor comunităţi mari – triburi, 
grupări popoare, naţiuni. Este într-adevăr aşa, de aceea omenirea a inven-
tat de timpuriu norme şi reguli de purtare a lor astfel încât violenţa să 
fie întrucâtva limitată. În felul acesta s-a dezvoltat o etică a războiului. 
Credem că nu greşim prea mult dacă afirmăm că şi afacerile trebuie, întoc-
mai ca şi războaiele să aibă propria lor etică, întrucât această lume nu este 
una în care să dormi liniştit, este o confruntare aproape continuă.

Dacă vorbim de război, s-au cristalizat, pe un fond aspra căruia nu 
vom stărui, de-a lungul timpului, reguli privitoare la ce este permis şi la 
ce nu este permis în război. Epoca de înflorire a cavalerismului a consti-
tuit şi momentul în care etica militară s-a aflat la cea mai înaltă expresie 
a ei. Ceea ce nu înseamnă, automat, că tot ceea ce am moştenit drept 
regulă era respectat ad literam. Dar, cel puţin se făcea caz şi exagerările, 
dezlănţuirile sângeroase aveau o barieră care ţinea nu doar de omeneasca 
milă ci şi de o opinie general împărtăşită. Cei care luptau în războaie s-au 
deprins să considere că e interzis a ucide duşmanul care se predă sau care 
se află în imposibilitatea de a se apăra, că nu se poate lovi sau ucide pe la 
spate ci numai într-o înfruntare bărbătească, dreaptă, faţă în faţă, că nu 
se pot ataca oameni neînarmaţi, femei bătrâni, copii. De asemenea, s-a 
găsit că este normal ca un prizonier să fie tratat corespunzător rangului 
său; nu chiar dezinteresat, rangul presupunea un nivel mai mare al sumei 
care urma să fie cerută drept răscumpărare. O vreme, armatele chiar s-au 
luptat nu pentru a omorî inamicul ci pentru a face cât mai mulţi prizoni-
eri. Ca să cu mai spunem că motivaţia prăzii dădea imbolduri nebănuite 
combatanţilor. Etica cu care venea creştinismul a şlefuit mult din aceste 
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moravuri militare. Spre deosebire de etica războiului, etica în afaceri este 
mult mai „tânără”.

2. Despre morală şi etică
Termenii de morală şi etică, în limbajul obişnuit, sunt folosiţi adeseori 

ca fiind sinonimi, deşi în realitate lucrurile stau altfel. Morala2 reprezintă 
un fenomen real, care priveşte comportamentul cotidian, în vreme ce etica 
este o ştiinţă care îşi propune să investigheze acest fenomen. Aceasta se 
poate definii ca fiind un ansamblu de norme de reglementare a compor-
tamentului, fundamentate pe valorile de bine/rău, moral/imoral, cinste şi 
corectitudine, sinceritate, responsabilitate, larg răspândite în cadrul unei 
colectivităţi, norme caracterizate printr-un grad ridicat de interiorizare şi 
impuse atât de către propria conştiinţă cât şi de presiunea atitudini celor-
lalţi. Morala este formată din valori, norme şi modele exemplare prin care 
se urmăreşte reglementarea raporturilor interumane, reprezentând astfel 
o parte considerabilă a vieţii noastre. Ea ne apare ca un ideal, în sensul 
normativ al acestui termen. Ideal către care trebuie să tindem fiecare din-
tre noi. Noi nu putem să fim numai performanţi, să urcăm doar pe scara 
socială, profesională, ci şi pe cea a valorilor morale. Iar dacă individul 
îşi propune să urce în ierarhia socială şi profesională sfidând perceptele 
morale destinul lui nu va fi împlinit.

Spre deosebire de morală, etica este teoria sau ştiinţa care investi-
ghează acest fenomen, teoria asupra moralei.3 Constatăm astfel, că morala 
cuprinde reguli de comportament uman, în vreme ce etica îşi propune să 
cerceteze aceste reguli. Etica încearcă să dea răspuns la întrebarea „cum 
trebuie să acţioneze individul în raport cu sine însuşi, cu semeni săi şi cu 
cei din jur”4. Etica înseamnă o concepţie coerentă, sistematică, legată de 
normele vieţii morale, astfel spus, de ce se cuvine şi ce nu. Cuvântul vine 
din greacă, unde semnifică morav, obicei, caracter.5 

Principala misiune a eticii este prescrierea de reguli atât pentru con-
duita individuală, cât şi pentru organizarea socială a vieţii morale. Din 

2 Termenul de morală derivă din latinescul mores, care are aceeaşi accepţiune de obiceiuri, 
moravuri, datini.

3 Aurel Damşa, Etica şi deontologia profesională a militarilor, Editura Universităţii 
Naţionale de Apărare, 2011, p. 378.

4 Maria Furst, Jurgen Trinks, Philosophie, Bucureşti, Editura Humanitas, 1992, p. 198.
5 Termenul etică derivă din grecescul ethos care înseamnă datină, moravuri, obiceiuri.
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această perspectivă, etica poate fi definită, în sens larg, ca fiind disciplina 
care se ocupă cu ce este valoros în viaţă, cu ce merită să dorim şi cu regulile ce ar 
trebui să guverneze comportamentul uman.6

Ce înseamnă cuvântul „etică”? Destui oameni sunt tentaţi să asocieze 
etica şi sentimentele, gândindu-se probabil la un soi de vibraţie empatică 
faţă de aproapele nostru. Dar etica nu este legată în mod necesar de anu-
mite stări afective. Acestea sunt schimbătoare, capricioase şi nu pe deplin 
supuse raţiunii, astfel încât foarte frecvent tocmai sentimentele sunt acelea 
care ne îndeamnă să ne abatem de la normele etice. Etica se află într-o 
relaţie necesară nici cu religia, majoritatea religiilor susţin standarde etice 
înalte. Dar dacă etica n-ar fi decât un apanaj al religiei, atunci ea nu ar fi 
valabilă decât pentru persoanele religioase. Or, etica se adresează în egală 
măsură ateilor şi sfinţilor, astfel încât nu poate fi în niciun caz confundată 
cu religia sau pe deplin subordonată ei. 

Totodată, a te comporta etic nu e totuna cu a respecta legea – o idee 
pe care o vom susţine cu diferite argumente în cele ce urmează. Nu rare-
ori legea încorporează anumite convingeri morale, pe care le împărtăşesc 
numeroşi cetăţeni ai unui stat. Dar legea, ca şi sentimentele, se poate abate 
faţă de ceea ce este etic. 

În sfârşit, a fi etic nu se confundă cu a te conforma pe deplin unor 
modele de conduită acceptate în societate. În multe cazuri, majoritatea 
oamenilor cultivă într-adevăr tipare comportamentale juste sub aspect 
etic, dar nu întotdeauna. Uneori, aceste modele sociale de comportament 
se pot afla în conflict cu principiile etice. Se poate întâmpla ca o întreagă 
societate să fie moralmente coruptă; au existat şi există, din păcate exemple 
în acest sens. Pe de altă parte, dacă a te comporta etic ar fi totuna cu a imita 
modelele social acceptate, atunci, pentru a şti ce este corect din punct de 
vedere etic, individul ar trebui să afle ce anume se consideră acceptabil 
în societatea din care face parte. În plus, lipsa unui deplin consens social 
face imposibilă identificarea eticii cu ceea ce se consideră acceptabil într-o 
anumită societate. 

Lăsând de-o parte opiniile curente ale oamenilor de afaceri ameri-
cani despre înţelesul eticii şi particularităţile semantice ale termenului 
englezesc ethics7, trebuie să ne întrebăm ce se înţelege în mod curent prin 
cuvântul „etică” în româneşte, spre a face anumite distincţii lămuritoare. 
6 Vasile Morar, Etica în afaceri şi în politică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 39
7 Idem, p. 7.



123Etica afacerilor actuale – între utopie şi realitate |

La noi, termenul etică are cel puţin trei semnificaţii diferite. În primul 
rând, etica se referă la aşa-numitele moravuri, cutume şi obiceiuri tradiţio-
nale specifice diferitelor culturi. Astfel de cutume tradiţionale există şi în 
domeniul economic. În Occident, preţurile afişate în magazine nu sunt, de 
regulă, negociabile; în Orient, tocmeala dintre vânzător şi cumpărător este 
aproape obligatorie. Lumea apuseană pune mare preţ pe punctualitate, pe 
când în America Latină sau în Africa se consideră că un om este cu atât 
mai important şi mai vrednic de stimă cu cât îşi permite să întârzie mai 
mult. În Occident, comisioanele acordate, mai mult sau mai puţin „pe sub 
masă”, unor oficiali cărora li se solicită un contract sau anumite facilităţi 
fiscale ori comerciale sunt considerate profund imorale; nu acelaşi lucru se 
poate spune despre ţările în curs de dezvoltare, unde mituirea funcţionari-
lor publici constituie o practică obişnuită, de multe ori la vedere. 

Pentru a evita posibilele confuzii terminologice, vom denumi ethos 
acest ansamblu de cutume şi obiceiuri tradiţionale care, după cum voi arăta 
în continuare, interesează mai curând antropologia culturală decât etica 
propriu-zisă.

În al doilea rând, prin termenul „etică” se înţelege ansamblul de valori 
şi norme care definesc, într-o anumită societate, omul de caracter şi regu-
lile de comportare justă, demnă şi vrednică de respect, a căror încălcare este 
blamabilă şi vrednică de dispreţ. În această accepţiune, etica promovează 
anumite valori, precum cinstea, dreptatea, curajul, sinceritatea, mărinimia, 
altruismul etc., încercând să facă respectate norme de genul: „Să nu minţi!”, 
„Să nu furi!”, „Ajută-ţi aproapele!”, etc.8

În firescul limbii române, ansamblul acestor reguli de „bună purtare” 
se numeşte morală, iar condiţia omului care aspiră să trăiască potrivit unor 
idealuri şi principii cât mai înalte se numeşte moralitate. În sensul său 
propriu, etica sau filosofia morală este o interpretare teoretică a ethosului 
şi a fenomenelor morale. Reflecţia etică îşi propune să clarifice cu instru-
mente teoretice o serie de probleme, precum: Putem fi morali? De ce să 
fim morali? Cum să fim morali? Ce sunt binele şi răul, plăcerea şi datoria, 
dreptatea, demnitatea sau mărinimia? În ce constă fericirea şi cum poate 
fi ea atinsă şi păstrată? Ce fel de argumente raţionale pot susţine în mod 
consistent o anumită angajare sau decizie morală? Cât de puternică este 
influenţa factorilor iraţionali în atitudinile noastre morale? etc.

8 Ibidem.
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Etica nu încearcă să răspundă la aceste întrebări din perspectiva 
specifică a vreunei categorii particulare de oameni, ci se străduieşte să 
afle răspunsuri cu valoare universal valabilă. „Ce ar trebui să facă un om 
spre a-şi realiza dorinţele, scopurile şi idealurile, astfel încât să poată 
atinge maxima împlinire a fiinţei sale, fără a face însă inutil rău celor-
lalţi, ci lăsând pe fiecare să-şi caute propria împlinire personală şi chiar 
contribuind la progresul întregii societăţi?” – aceasta este interogaţia fun-
damentală, ce stă în miezul investigaţiilor etice. Eticile aplicate pun şi ele 
exact aceeaşi întrebare, însă o fac din perspectiva unei anumite categorii 
sociale particulare. Întrebarea noastră este: cum trebuie să acţioneze un 
bun om de faceri spre a-şi împlini vocaţia? care sunt responsabilităţile şi 
datoriile morale de care omul de faceri trebuie să se achite pentru a-şi face 
treaba cât mai bine? La nivelul bunului simţ, această întrebare se pune de 
mult, încă din Antichitate, dar numai de curând ea stă în centrul unei noi 
discipline academice – etica în afaceri. De ce? Care sunt schimbările sociale 
şi economice care au făcut ca opiniile de bun simţ despre ceea ce ar trebui 
să facă ori să nu facă agenţii economici în societatea capitalistă actuală să 
pară depăşite şi inadecvate, solicitând o investigare teoretică a standar-
delor etice raţionale care ar trebui să reglementeze mediul de afaceri din 
lumea contemporană?

3. Chestiuni semantice privind etica în afaceri
Etica în afaceri este un domeniu academic şi un subiect de dezbatere 

publică destul de recent9. Ca mai toate noutăţile din secolul XX, şi business 
ethics este o invenţie americană. Pentru unii, originea transatlantică a noii 
discipline este o garanţie de calitate, seriozitate şi performanţă; pentru 
alţii, dimpotrivă, orice vine de peste ocean trebuie să fie ceva teribil de 
rudimentar, superficial şi – neapărat – „imperialist”. Entuziasmantă sau 
detestabilă, etica în afaceri a luat rapid amploare în spaţiul nord-american, 
de unde s-a răspândit apoi în toată lumea „civilizată”, mai exact în ţările în 
care se poate vorbi cu temei despre economie de piaţă şi stat de drept. Cu 
britanicii în frunte, europenii s-au „contaminat” şi ei de interesul crescând 
faţă de etica în afaceri abia în anii de după 1980. În România, acest interes 
este deja actual. Multe dintre universităţile cu profil economic, au această 
disciplină în curricula universitară. 
9 Dan Căciun, Etica în afaceri, preluat de pe site-ul http://www.biblioteca digitala.ase.ro/

biblioteca/carte.asp?id=398&idb.
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Ce este etica în afaceri? La prima vedere, este uşor de înţeles că 
„etica în afaceri” este un domeniu care urmăreşte să clarifice problemele 
de natură morală ce se ridică în mod curent în activitatea agenţilor eco-
nomici dintr-o societate capitalistă. Potrivit unei opinii, etica în afaceri 
este definită drept „perspectiva etică, fie implicită în comportament, fie 
enunţată explicit, a unei companii sau a unui individ ce face afaceri”10. 
Comportamentul şi declaraţiile pot, fireşte, să se contrazică, astfel încât 
despre o corporaţie se poate spune uneori că, deşi afişează un credo etic 
pus, chipurile, în serviciul comunităţii, daunele teribile provocate mediu-
lui înconjurător arată care îi sunt adevăratele convingeri. De George, R.T 
situează etica în afaceri la nivelul unei simple descrieri a ceea ce declară şi 
face efectiv un agent economic, în raport cu anumite considerente etice11.

Lewis, e de altă părere, definind etica în afaceri drept „acel set de prin-
cipii sau argumente care ar trebui să guverneze conduita în afaceri, la nivel 
individual sau colectiv”. Dacă suntem de acord că există numeroase lucruri 
pe care oamenii de afaceri nu ar trebui să le facă, etica în afaceri în acest 
al doilea sens se referă la ceea ce oamenii ar trebui să facă în afaceri. După 
Lewis, etica în afaceri îşi delimitează problematica la nivelul normelor de 
comportament moral care indică agenţilor economici ce trebuie şi ce nu 
trebuie să facă în activitatea lor specifică.12

În opinia lui Roger Crisp13, etica în afaceri este un domeniu de 
investigaţii filosofice, având propriile sale probleme şi teme de discuţie, 
specialişti, publicaţii, centre de cercetare şi, desigur, o varietate de curente 
sau şcoli de gândire. În acest sens, Crisp sugerează că „etica în afaceri se 
referă la străduinţele filosofice ale fiinţelor umane de a sesiza principiile 
care constituie etica în afaceri, de obicei în ideea că acestea ar trebui să 
devină «etica» afacerilor şi a oamenilor de afaceri reali”. Într-un limbaj 
ceva mai inteligibil, Crisp vrea să spună că etica în afaceri urmăreşte să 
evalueze şi să susţină cu argumente raţionale valorile şi normele morale 
care ar trebui să guverneze jocul economic, cu speranţa că explicaţiile sale 
pot contribui la ameliorarea practicii morale în mediul de afaceri.

10 De George, R.T. Business Ethics, 3rd edition, New York, MacMillan, 1990.
11 Idem, p. 5.
12 Lewis, P. V. Defining ‘Business Ethics’: Like Nailing Jello to the Wall, în „Journal of Busi-

ness Ethics”, 1985, p. 839.
13 Cowton, Ch., Crisp, R., (editors) Business Ethics. Perspectives on the Practice of Theory, 

Oxford University Press, 1998.
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Simpla lectură a definiţiilor de mai sus ar putea să explice de ce atât 
de mulţi oameni de afaceri sunt sceptici în ceea ce priveşte relevanţa eticii 
în afaceri faţă de problemele lor curente şi faţă de dilemele practice cu 
care se confruntă în activitatea lor. Departe de a face ca faptele nude să 
apară într-o lumină mai clară şi să fie mai uşor de înţeles, filosofii par să 
vorbească despre o altă lume, rătăcindu-se în speculaţii umbroase, ce n-au 
nimic comun cu preocupările presante ale celor care se ocupă de afaceri. 
Iată, în acest sens, ce spune Laura Nash14: „Etica în afaceri este studiul 
modului în care normele morale personale se aplică în activităţile şi scopu-
rile întreprinderii comerciale. Nu este un standard moral separat, ci studiul 
modului în care contextul afacerilor pune persoanei morale, ce acţionează 
ca agent al acestui sistem, propriile sale probleme specifice”. 

O definiţie şi mai scurtă propun Andrew Crane şi Dirk Matten15: „Etica 
în afaceri este studiul situaţiilor, activităţilor şi deciziilor de afaceri în care 
se ridică probleme în legătură cu ceea ce este moralmente bine şi rău”. 
Observăm că „etica în afaceri” este o expresie compusă, al cărei sens poate 
fi inteligibil numai în măsura în care cititorul neavizat ştie ce înseamnă 
cuvintele „etică” şi „afaceri”. Cu această condiţie, este uşor de înţeles că, 
în rând cu etica medicală, etica juridică sau bioetica, business ethics este o 
teorie etică aplicată, în care conceptele şi metodele eticii, ca teorie gene-
rală, sunt utilizate în abordarea problemelor morale specifice unui anumit 
domeniu de activitate, precum medicina, justiţia sau afacerile.16

4. Importanța eticii în afaceri
„Etica în afaceri nu este o modă trecătoare”17 întrucât puterea şi influ-

enţa firmelor private asupra întregii societăţi este mai mare decât a fost 
vreodată până acum, iar politicile imorale, frecvent întâlnite în mediul 
de afaceri, pot să provoace imense daune şi prejudicii indivizilor, comu-
nităţilor şi mediului. Politicile guvernamentale au scos în relief anumite 
probleme de etică în afaceri, care se pun acum cu mare acuitate şi în tran-
ziţia societăţii româneşti spre o economie de piaţă funcţională. Atât în 

14 Nash, L. L., Good Intentions Aside. A Manager’s Guide to Resolving Ethical Problems, 2nd 
edition, Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press, 1995, p. 5.

15 Crane, A., Matten, D. Business Ethics. A European Perspective, Oxford University Press, 
2004.

16 D. Crăciun, op. cit., p. 6.
17 Idem. 9



127Etica afacerilor actuale – între utopie şi realitate |

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 tre-
buie 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 dece-
nii, 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 cor-
poraţiilor 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 monumen-
tele 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 aface-
rilor a sporit constant. Ajunse din ce în ce mai frecvent pe prima pagină, 
malversaţiunile oamenilor de afaceri au stârnit reacţii, critici şi comen-
tarii 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 pre-
siunea 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 
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prezentate şi dezbătute în mass-media, militantismul diferitelor grupuri 
şi categorii de stakeholders s-a intensificat progresiv, sporind interesul 
opiniei publice faţă de 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 afaceri.18

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, căruia îi vom acorda 
o atenţie specială în a doua secţiune a manualului. Firmele comerciale 
devin tot mai transfrontaliere, mai complexe şi mai dinamice decât au 
fost vreodată până acum. În consecinţă, apar probleme noi, iar certitu-
dinile 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 con-
dus la abandonarea multor practici tradiţionale de conducere a proceselor 
economice. Ierarhiile managerial stufoase şi rigide s-au aplatizat conside-
rabil. În consecinţă, autoritatea şi răspunderea decizională s-au dispersat 

18 Idem, p. 10.
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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 unghe-
rele unei firme, ea trebuie să fie mai întâi înţeleasă. Înţelegerea criteriilor 
morale de conduită în afaceri este 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 este 
absolut necesară.

5. Etica şi deontologia profesională a comercianților 
5.1. Chestiuni semantice privind deontologia 
În afara conceptelor de etică şi morală, în limbajul de specialitate mai 

întâlnim şi pe cel de deontologie19. 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 conşti-
inţei 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 
scrisă20 sau poate fi constituit dintr-un ansamblu de cutume transmise pe 
cale orală21 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, 

19 Cuvântul provine din grecescul deon, deontos, care înseamnă ceea ce se cade, ceea ce este 
necesar şi logos care înseamnă ştiinţă.

20 A se vedea Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
21 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
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prin intermediul organizaţiilor profesionale care devin instanţe de elaborare, 
aplicare şi supraveghere a aplicării acestor reguli22.Deontologia mai poate fi 
definită ca reprezentând ansamblul normelor care conturează un anumit 
tip de comportament profesional. O parte din aceste norme sunt consa-
crate 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 profesionis-
tului 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 fie-
care activitate profesională, indiferent de complexitatea ei, de ierarhia în 
nomenclatorul de funcţii 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 respon-
sabili cu crearea instrumentelor legale ce asigură intervenţia statală atunci 
când ordinea prestabilită prin normele legale este încălcată. Deşi este pre-
cedată de etică, legea poate să reflecte sau nu valorile morale dominante 
ale unei societăţi într-o anumită perioadă de timp. Raportat la exercita-
rea 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 moralei23, evoluţia conceptu-
lui de deontologie a avut loc îndeosebi în sfera ştiinţelor şi activităţilor 
22 Verginia Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Universul juridic, Bucureşti, 2007, p. 19.
23 K. Lippert Rassmusen, Deontology, Responsibility and Equality, BookPartnerMedia, 
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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 si obligaţiilor speci-
fice unei activităţi profesionale, reglementate sau nu prin norme juridice. 
În timp ce respectarea normei juridice, ca regulă de conduită, este asigu-
rată, 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 realiza-
rea eficienţei acestora şi satisfacerea nevoilor consumatorului. Eficienta 
nu reprezintă numai rezultatul unei bune organizări şi conduceri a unei 
activităţi. Obţinerea unei eficienţe maxime depinde şi de gradul de conştiin-
ciozitate 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 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 reglementarilor interne 
pe baza dreptului Uniunii Europene 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 

Copenhagen, 2005, p. 15.
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îndatoririle şi principiile de natură morală care dau identitatea acelei pro-
fesii şi a căror semnificaţie deosebită trebuie apărată, altfel, dacă cei care 
exercită acea profesie renunţă la ele, se erodează profesia, în ansamblul ei. 
În acest sens, vom prezenta succint obligaţiile profesioniştilor comercianţi 
astfel cum sunt ele reglementate prin dispoziţiile Codului civil român în 
vigoare, ale altor legi speciale în domeniu.

5.2. Obligaţiile profesioniştilor comercianţi
Exercitarea unei activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii 

impune existenţa unor condiţii care să asigure cadrul juridic corespun-
zător. În acest scop, legea instituie anumite obligaţii în sarcina acelora 
care desfăşoară activitatea comercială ca profesiune, adică a profesionişti-
lor comercianţi. Întrucât aceste obligaţii sunt strâns legate de exercitarea 
profesiunii comerciale, ele sunt denumite obligaţii ale profesioniştilor 
comercianţi. 

Prin instituirea obligaţiilor profesionale ale comercianţilor se urmă-
reşte apărarea intereselor publice, în special, creditul comercial, dar şi 
protejarea intereselor terţilor şi ale comercianţilor înşişi24. Astfel, comer-
cianţii au obligaţia să îndeplinească anumite formalităţi de publicitate, 
în vederea aducerii la cunoştinţa celor interesaţi a existentei unui nou 
comerciant, precum şi a unor acte şi fapte din activitatea comercianţilor. 
Această obligaţie a comercianţilor se realizează, în principal, prin publici-
tatea în registrul comerţului. Apoi, pentru a asigura o bună organizare şi 
desfăşurare a activităţii, precum şi un control asupra acesteia, comercianţii 
sunt obligaţi să ţină anumite registre comerciale sau de contabilitate, cu 
respectarea cerinţelor legii.

Ansamblul drepturilor şi obligaţiilor comerciantului alcătuieşte 
statutul său juridic. Între drepturile cele mai importante recunoscute şi 
consacrate în legislaţia noastră, dar şi în cea europeană ori internaţională, 
sunt: dreptul de a-şi alege liber şi a exercita o profesie comercială; dreptul 
comerciantului, persoană fizică, la circulaţie liberă; dreptul la circulaţie 
liberă a mărfurilor, serviciilor şi capitalurilor; dreptul de a fi informaţi în 
permanenţă cu privire la orice schimbare legislativă, cu privire la hotărârile 
guvernamentale şi judiciare în domeniul activităţii comerciale, desfăşurate 
de comercianţii persoane fizice.

24 Stanciu D. Cărpenaru, Drept comercial român, Editura Allbeck, Bucureşti, 2000, p. 91. 
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5.3. Buna-credinţă în afaceri
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 desfăşura-
rea 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 iniţi-
ază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-credinţe răspunde pentru 
prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Pentru stabilirea acestui prejudiciu se va 
tine 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, con-
curenţa loaială, egalitatea juridică a părţilor şi libertatea convenţiilor 
consacrate în literatura de 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.

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.
29 D. Mazilu, op. cit. p. 85.
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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 bunei – credinţe, frecvenţa ei tot mai mare în tex-
tele 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 regle-
mentările 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 comer-
ciale 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 îmbogă-
ţire poate fi înţeleasă, dar că reaua credinţă în tranzacţii trebuie descurajată 
şi eliminată, dreptul afacerilor trebuind să garanteze desfăşurarea rapor-
turilor comerciale, a competiţiei fireşti între comercianţi, pe baza regulilor 
dreptului, justiţiei şi echităţii”31.

5.4. Răspunderea pentru reaua-credinţă
Aşa cum am văzut, buna-credinţă este în acelaşi timp obligaţie şi prin-

cipiu 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 principiu-
lui bunei-credinţe. Legea română prevede în mod expres măsuri împotriva 

30 Această din urmă remarcă a fost făcută de Domnul Prof. univ. dr. Dumitru Mazilu cu 
prilejul lansării lucrării sale „Tratatul privind Dreptul Comerţului Internaţional”, eveni-
ment 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.
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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. Totodată, „vânzăto-
rul 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 cumpă-
rătorul 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 sun 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 internaţi-
onale 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 – şa cum 
observa Paul Roubier – asemenea comportamente, ce vădesc reaua cre-
dinţă 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, adăogându-le răspunderilor juridice stipulate în aplica-
rea sa de către organele competente pentru crearea şi aplicarea dreptului 
afacerilor35.

Desfăşurarea activităţii comerciale în condiţiile normale impune obli-
gaţia pentru fiecare comerciant să acţioneze pentru atragerea clientelei, în 
limitele unei concurente licite, cu respectarea legii. De asemenea, avem în 

32 Codul civil, art. 1702.
33 Codul civil, art. 1672 şi urm. 
34 D. Mazilu, op. cit., p. 107.
35 Ibidem.
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vedere şi obligaţia legată de reglementarea a regimului matrimonial al soţi-
lor –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 – per-
soane fizice sau juridice – prevăzute în mod expres de lege, sunt: 

– desfăşurarea raporturilor juridice de drept comercial, cu bună credinţă, 
în limitele unei concurente loiale;

– înmatricularea în registrul comerţului înainte de începerea acti-
vităţii. Prin înregistrare se înţelege, potrivit dispoziţiilor art. 200 alin. 
2 din noul Cod civil „înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice altă 
formalitate de publicitate 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, sinceri-

tatea, 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 acestea ele se regă-
sesc 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 

36 Art.1 din Legea nr. 26/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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acestea considerăm că duc la nevoia unor codificări ale normelor etice în 
domeniul afacerilor.

6. Responsabilitate şi răspundere în afaceri
6.1. Responsabilitatea ca valoare socială
În calitatea ei de marcă a umanului, responsabilitatea a avut întot-

deauna un mare potenţial de legitimare. Nu se poate spune acelaşi lucru 
despre alte „mărci”, cum ar fi, de pildă, raţiunea (homo sapiens) sau activi-
tatea productivă (fomo 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 raţio-
nal» 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 recunoaş-
terea Celuilalt. Încercând să identifice specificul umanităţii în raport cu 
animalitatea, Hegel arăta că o fiinţă este umană numai atunci când uma-
nitatea ei se recunoaşte, 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 recu-
noaştere” (Sfârşitul istoriei şi ultimul om). Dar care este forma ce mai 
înaltă a recunoaşterii, dacă nu legitimitatea? Iată de ce afirm că poten-
ţialul de legitimare pe care îl are responsabilitatea îi conferă acesteia o 
imensă valoare socială. Nu cred să mai existe vreo valoare etică la care să 
ne raportăm, fără ezitare, ca la o valoare socială. În cazul responsabilită-
ţii, 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 
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indivizi, cît şi pentru organizaţii. De ce legitimitatea nu mai poate fi asi-
gurată 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 orga-
nizaţie 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 responsabi-
litate, 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 kan-
tian, care coboară de la universal spre particular; ea va fi, de fiecare dată, un 
produs local – sau, ca să mă exprim 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 pro-
fesiei 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-si îndeplini obligaţiile specifice şi la a 
obţine rezultatele scontate prin activitatea ce o desfăşoară.

Dintr-o perspectiva generala, conceptul de responsabilizare 
desemnează obligaţia de a răspunde pentru modul de executare a respon-
sabilităţilor asumate în exercitarea îndatoririlor.

Răspunderea se referă la totalitatea competentelor acordate în mod 
condiţionat oamenilor de afacerii pentru a-şi realiza scopurile propuse.

Relaţia răspundere-responsabilizare este importantă pentru o buna 
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.
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6.2. Creşterea responsabilităţii sociale a corporaţiilor 
Responsabilitatea socială a corporaţiilor reprezintă conceptul 

conform căruia afacerile contează pentru mai multi, nu doar pentru pro-
prietarii 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 in 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 corpora-
ţiilor se află în strânsă legătură cu managementul bradurilor 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 singura: sprijiniţi societatea civilă 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 respon-
sabilităţii 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 corpora-
ţiilor! 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, reli-
gioase, 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 inte-
rese specifice, economice, sociale, culturale, informaţionale, educative, 
profesionale.

Şi totuşi, în cazul încălcării grave a normelor de drept intervine răs-
punderea, chiar cea mai gravă, penală, care potrivit unei părţi însemnate a 
doctrinei, se constituie într-un veritabil drept penal al afacerilor.
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6.3. Despre un drept penal al afacerilor
Profesionistul comerciant, persoană fizică sau juridică – om de afaceri 

–, intră în diverse categorii de raporturi juridice – civile, fiscale, de drept al 
muncii, administrative. Este însă posibil ca acelaşi om de afaceri să intre şi 
în raporturi juridice penale, adică într-un raport juridic în care statul trage 
la răspundere pe comerciantul (persoană fizică sau juridică) pentru ca a 
săvârşit o încălcare considerată dintre cele mai grave ale legii; în numele 
societăţii, statul acţionează ca un factor coercitiv.

Dreptul penal reprezintă fascicolul de norme juridice care regle-
mentează relaţiile de apărare socială prin interzicerea ca infracţiuni sub 
sancţiuni specifice denumite pedepse a acţiunilor sau inacţiunilor peri-
culoase pentru valorile sociale in scopul apărării acestor valori, fie prin 
prevenirea infracţiunilor fie prin aplicarea pedepselor persoanelor care le 
săvârşesc. Există un drept penal al afacerilor? Nu acesta este scopul cursu-
lui nostru, dar pentru satisfacerea interesului firesc al cititorului neavizat 
ori specialistului care caută soluţii la problemele cu care se confruntă, cre-
dem că un scurt comentariu este necesar.

În legătură cu aceasta problemă, considerăm că sintagma „drept al 
afacerilor” nu reprezintă decât o nouă denumire a dreptului comercial, 
mai ales după intrarea în vigoare a noului Cod civil când practic ia sfârşit 
„marea schismă a dreptului privat”, sau putem afirma că nu se poate pune 
semnul egalităţii între cele două denumiri, fiindcă dreptul comercial este 
o specie a dreptului afacerilor care include, pe lângă raporturi de drept 
privat, şi un număr considerabil de raporturi juridice de drept public (drept 
administrativ, drept fiscal, drept vamal, dreptul muncii etc.). La o primă 
vedere s-ar putea crede că o atare controversă este generată de sensurile 
diferite ale termenului „afacere”, care poate desemna atât o tranzacţie cu 
scop speculativ, cât şi o îndeletnicire (ocupaţie, meserie, profesie). Cu toate 
acestea, dacă ţinem seama de accepţiunile termenului „afacere”, nu putem 
explica decât poziţia acelor autori care susţin ca sintagma „dreptul aface-
rilor” este o altă denumire a dreptului comercial (corespunzătoare teoriei 
speculaţiei); cealaltă poziţie nu o mai putem explica în acest fel, fiindcă în 
sensul de activitate (ocupaţie, îndeletnicire), dreptul afacerilor ar trebui 
să includă nu unele, ci toate raporturile juridice, atât de drept privat, cât 
şi de drept public. 

În acest din urma sens, tot dreptul – inclusiv dreptul penal, cu cele 
două părţi ale sale – ar trebui considerat ca fiind un drept al afacerilor, 
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având în vedere că nu există niciun aspect al activităţii sociale care să 
scape aprecierii juridice. Examinând mai atent lucrurile, devine evident 
că sursa controverselor este o alta, şi anume, premisa de la care se porneşte. 
Astfel, în timp ce prima opinie are ca premisă obiectul raporturilor juridice 
reglementate de numitul „drept al afacerilor”, cea de a doua opinie are 
ca premisă subiectele acestor raporturi, considerând că aparţin dreptului 
afacerilor toate acele raporturi juridice în care ambele sau numai una din-
tre părţi este o „întreprindere” (înţelegând prin „întreprindere” ceea ce 
desemnează art. 3 alin 3 din noul Cod civil).

Pornind de la această din urmă premisă, îndeosebi penaliştii francezi 
se străduiesc, de mai multe decenii, să delimiteze un drept penal al „între-
prinderii” – pe care îl numesc, în mod obişnuit, „drept penal al afacerilor” 
– deşi principala concluzie care se desprinde din eforturile în acest sens 
este aceea ca aşa-numitul „drept penal al afacerilor” se confunda, de fapt, 
cu dreptul penal. Şi aceasta, fiindcă, pe lângă un anumit număr de incri-
minări considerate ca „specifice” întreprinderilor – şi care, în majoritatea 
codurilor penale europene, sunt grupate sub denumirea de „infracţiuni 
economice” (cum sunt, de pildă, infracţiunile privind societăţile comer-
ciale, infracţiunile la regimul concurenţei, al contabilităţii, al proprietăţii 
intelectuale ori privind protecţia consumatorului) – dreptul penal al afa-
cerilor ar cuprinde, după cum susţin penaliştii francezi, şi un număr atât 
de mare de incriminări „comune” (aplicabile, în egală măsura, atât persoa-
nelor fizice, cât şi persoanelor juridice), încât aproape tot dreptul penal ar 
putea fi considerat ca un drept penal al afacerilor. 

În orice caz, trebuie să subliniem că penaliştii francezi includ printre 
incriminările comune nu numai infracţiunile patrimoniale, fraudele de tot 
felul (informatice, fiscale, vamale etc.), falsurile, actele de corupţie, infrac-
ţiunile privind calitatea vieţii (poluarea mediului, nerespectarea regimului 
construcţiilor etc.), dar chiar şi infracţiunile contra vieţii ori integrităţii 
corporale. Iar în aceste condiţii, chiar şi unii dinte autorii francezi si-au pus 
întrebarea dacă dreptul penal al afacerilor există în realitate sau este doar 
o construcţie artificială (deşi, pe de altă parte, ei s-au grăbit să se alinieze 
opiniei dominante şi să proclame autonomia dreptului penal al afacerilor).

Şi în literatura românească de specialitate este de semnalat lucra-
rea autorilor Costică Voicu, Molnar Ioan, Gorunescu Mirela, Corlaţeanu 
Sorin, Alexandru Boroi, denumită chiar Drept penal al afacerilor, Ediţia a 
4-a, apărută în Editura C.H. Beck, sau mai recent, Dorin Ciuncan, Dreptul 
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penal al afacerilor. Probleme teoretice, aspecte practice, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, etc.

Numai din raţiuni didactice, ne vom limita a prezenta, sumar, câteva 
dintre infracţiunile din domeniul afacerilor cuprinse în Legea societăţilor 
comerciale, Legea privind registrul comerţului şi Legea procedurii insolven-
ţei, nu fără a prezenta, chiar sumar, concepţia noului Cod civil cu privire la 
răspunderea organelor persoanei juridice astfel cum a fost amenajată prin 
dispoziţiile art. 219 şi 220 dar şi a statului, atât în calitate de reglator al 
tuturor raporturilor juridice dintr-o ţară dar şi participant activ la acestea, 
şi avem aici în vedere că statul, prin modul defectuos de reglementare în 
aproape toate domeniile vieţii economico sociale a generat cel mai mare 
număr de litigii, făcând din Curtea Europeană a Drepturilor Omului o 
veritabilă agenţie imobiliară pentru români, dar şi o ultimă speranţă în 
aflarea adevărului şi a dreptăţii. Astfel, potrivit art. 219, „Faptele licite sau 
ilicite săvârşite de organele persoanei juridice obliga însăşi persoana juri-
dică, însă numai dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 
încredinţate. Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a 
celor care le-au săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi.” 

Mai mult, referitor la răspunderea membrilor organelor persoanei 
juridice, art. 220 statuează că „Acţiunea în răspundere împotriva admi-
nistratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane care au acţionat 
în calitate de membri ai organelor persoanei juridice, pentru prejudiciile 
cauzate persoanei juridice de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor 
stabilite în sarcina lor, aparţine, în numele persoanei juridice, organului 
de conducere competent, care va decide cu majoritatea ceruta de lege, iar 
în lipsă, cu majoritatea ceruta de prevederile statutare. Hotărârea poate 
fi luată chiar dacă problema răspunderii organelor persoanei juridice nu 
figurează pe ordinea de zi, iar organul de conducere competent desem-
nează cu aceeaşi majoritate persoana însărcinată să exercite acţiunea în 
justiţie. Dacă s-a hotărât introducerea acţiunii în răspundere împotriva 
administratorilor, mandatul acestora încetează de drept şi organul de con-
ducere competent va proceda la înlocuirea lor. In cazul în care acţiunea se 
introduce împotriva directorilor angajaţi în baza unui alt contract decât a 
unui contract individual de muncă, aceştia sunt suspendaţi de drept din 
funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.”

În ceea ce priveşte răspunderea persoanelor juridice de drept public, 
dispoziţiile art. 221 stabilesc, de principiu că „dacă prin lege nu se dispune 
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altfel, persoanele juridice de drept public sunt obligate pentru faptele licite 
sau ilicite ale organele lor, în aceleaşi condiţii ca persoanele juridice de 
drept privat. De asemenea, este de semnalat faptul că, în mod firesc, per-
soana juridică având în subordine o altă persoană juridică nu răspunde 
pentru neexecutarea obligaţiilor acesteia din urmă şi nici persoana juridică 
subordonată nu răspunde pentru persoana juridică faţă de care este subor-
donată, dacă prin lege nu se dispune altfel (art. 222). 

Elementul de noutate introdus de noul Cod civil în privinţa răspun-
derii civile a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale costă în aceea 
că dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod 
subsidiar pentru obligaţiile organelor, autorităţilor şi instituţiilor publice 
care sunt persoane juridice şi niciuna dintre aceste persoane juridice nu 
răspunde pentru obligaţiile statului. În mod similar unităţile administra-
tiv-teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pentru obligaţiile 
organelor, instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea acestora atunci 
când acestea au personalitate juridică (art. 224).

La fel ca şi până acum, statul şi unităţile administrativ teritoriale, în 
raporturile civile în care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titulari 
de drepturi şi obligaţii, statul participă prin Ministerul Finanţelor Publice, 
iar unităţile administrativ-teritoriale prin organele prevăzute de lege. afara 
de cazul în care legea stabileşte un alt organ in acest sens (art. 223).

Problemele dreptului penal al afacerilor sunt deosebit de complexe, 
având în vedere obiectul reglementării, pe de o parte, precum şi exigenţele 
promovării unor soluţii juridice care să reflecte atât interesele oamenilor 
de afaceri cât şi pe cele ale consumatorilor, pe de altă parte, încât se impune 
cu forţa argumentului o minimă prezentare a unor instituţii fundamentale 
ale dreptului penal, ceea ce vom face în cele ce vor urma.

Concluzii
Etica post-kantiană, specifică societăţii contemporane a lărgit gama 

opţiunilor şi modurilor de viaţă posibile, a constrâns conformismul să dea 
înapoi în faţa invenţiei individualiste a propriei persoane: nu mai credem 
în visul de a schimba viaţa, nu mai există decât individul suveran preocu-
pat de gestiunea calităţii vieţii sale. Epoca postmoralistă nu mai este nici 
transgresivă, nici puritană, ea este corectă”. În noul context, strategiile de 
legitimare se modifică radical. În esenţă este vorba de faptul că nimeni 
ne se mai poate legitima revendicându-se de la o mare ideologie; pur şi 
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simplu, acestea nu mai oferă criterii de legitimitate: Deşi libera întreprin-
dere devine orizontul de nedepăşit al economiei, este constrânsă să-şi 
definească, să-şi creeze ea însăşi criteriile de legitimitate; a trecut epoca 
în care marea întreprindere se putea considera ca un agent economic pur; 
ea nu se mai limitează la a-şi vinde produsele, ci trebuie să-şi gestioneze 
relaţiile cu publicul, să cucerească şi să promoveze propria legitimitate 
instituţională. Curentul etic merge mână-n mână cu ascensiunea întreprin-
derii care comunică, instituţie totală de-acum înainte, interesată strategic 
de a demonstra că are simţul responsabilităţilor sociale şi morale. Sistemul 
clasic bazat pe dreptul natural la proprietate şi pe mâna invizibilă a pieţii 
a fost înlocuit cu un sistem de legitimare deschis şi produs, problematic 
şi comunicaţional. În prezent, legitimitatea întreprinderii nu mai e dată şi 
nici contestată, ea se construieşte şi se vinde, trăim în epoca marketingu-
lui valorilor şi a legitimităţilor promoţionale, stadiu ultim al secularizării 
postmoraliste. Aşadar, etica noilor timpuri democratice este „nedureroasă” 
fiindcă nu mai presupune cei doi poli kantieni: „legea morală din noi” şi 
„cerul înstelat deasupra noastră. 

Fireşte că lista acestor schimbări majore, de natură să sporească 
importanţa eticii în afaceri, este incompletă; multe alte aspecte pot intra în 
discuţie. Sper însă că aspectele la care m-am referit sunt suficiente pentru 
a susţine convingător ideea că interesul crescând în întreaga lume faţă de 
etica în afaceri nu este doar o modă trecătoare, indusă de „imperialismul 
cultural” nord-american. Cert este faptul că şi în context european se con-
figurează un consens tot mai deplin asupra importanţei eticii în afaceri, 
fie că e vorba de studenţi, profesori, funcţionari guvernamentali sau con-
sumatori, dar mai ales de firmele comerciale. În mai toate universităţile 
din Europa s-au introdus în ultimii ani cursuri de etică în afaceri; numărul 
articolelor publicate în presă pe teme de business ethics a crescut enorm. O 
dovadă a vitalităţii eticii în afaceri este şi faptul că, în pofida scurtei sale 
istorii de până acum, acest domeniu a cunoscut în numai ultimele două 
decenii evoluţii tematice şi conceptuale sesizabile, mai ales sub influenţa 
efectelor procesului de globalizare şi a noului concept de sustenabilitate 
încercând să scoatem în evidenţă modificările de perspectivă asupra eticii 
în afaceri pe care le sugerează.

După cât se pare, iar eticii în afaceri i se poate prevedea un viitor nota-
bil atât în mediul academic, cât mai ales în evoluţia previzibilă a firmelor şi 
corporaţiilor angrenate în tumultul economiei de piaţă. Cu toate acestea, 
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nu toată lumea este convinsă de seriozitatea şi de oportunitatea eticii în 
afaceri. Există încă destui sceptici şi adversari redutabili care contestă fie 
capacitatea, fie dreptul eticii în afaceri de a se pronunţa cu folos asupra 
conduitei agenţilor economici. 




