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Finanțarea, garantarea și plățile sunt piese esențiale în angrenajul comerțului 

internațional, fiind operațiuni care însoțesc frecvent schimburile comerciale. Ca urmare a 

fenomenelor globalizării și liberalizării piețelor de mărfuri, servicii și capitaluri, fluxurile 

comerciale între state s-au intensificat, gradul de inovare a crescut, iar produsele financiare au 

devenit tot mai sofisticate și diversificate. Aderarea României la Uniunea Europeană a 

intensificat integrarea economiei românești cu marile piețe ale lumii și a accelerat procesul de 

armonizare a reglementărilor și uzanțelor în materiile finanțării, garanțiilor și plăților.  

Tehnicile și operațiunile de finanțare, garantare și plată nu sunt subiecte predilecte în 

doctrina juridică românească. Literatura de specialitate constă, de regulă, în monografii ale 

unor instituții ori în tratate generale care, fie se concentrează numai pe un anumit instrument, fie 

prezintă tangențial un ansamblu de concepte și instituții, fără a intra în detalii. Este adevărat că 

există unele lucrări de referință care examinează aprofundat teme legate de finanțarea comerțului 

exterior, garanțiile bancare, derularea plăților internaționale etc., dar încă nu am identificat o 

cercetare amănunțită care să includă toate modalitățile de finanțare, garantare și plată sub 

umbrela aceleiași cărți. Cu atât mai mult, nu cunosc lucrări nici măcar în literatura străină care să 

prezinte unitar aceste instrumente printr-o abordare interdisciplinară juridico-economică. În acest 

context, consider că această cercetare este utilă în peisajul doctrinar autohton și nu numai. 

De asemenea, consider că este necesară publicarea unei lucrări juridice care 

promovează libertatea comerțului internațional. În ultimii ani am observat o tendință de 

„socializare” a dreptului. Utilizând frecvent pretextele protecționismului și utilitarismului, 

guvernele lumii reglementează tot mai multe aspecte ale vieții sociale și îngrădesc liberul arbitru. 

Cu unele excepții, literatura juridică și economică a „uitat” să sancționeze măsurile 

intervenționiste dăunătoare pentru societate. Din contră, tot mai mulți juriști și economiști 

solicită mai multă protecție pentru anumite persoane defavorizate sau industrii naționale ori 

reglementarea în amănunt a anumitor materii, fără a avea în vedere imaginea de ansamblu. Orice 

intervenție a statului determină unde seismice în economie, iar măsurile protecționiste particulare 

nu pot fi scoase din context, ci trebuie interpretate și analizate sistematic. Am evidențiat aceste 

aspecte, cu exemple concrete, pe parcursul lucrării. 
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 Obiectivul principal al cercetării constă în examinarea din perspectivă juridico-

economică a principalelor modalități de finanțare, garanție și plată utilizate în comerțul 

internațional. Mai precis, am urmărit: 

(i) evidențierea cauzelor istorice care au determinat configurația sistemului financiar din 

prezent și a tehnicilor cunoscute de finanțare, garantare și plată; 

(ii) identificarea celor mai frecvent utilizate modalități de finanțare, garantare și plată cu 

ajutorul unor statistici oficiale și sondaje; 

(iii) examinarea și interpretarea celor mai importante reglementări normative, uzanțe și 

practici bancare în materie; 

(iv) reliefarea principalelor caracteristici juridice și economice ale modalităților 

prezentate; 

(v) clarificarea conceptelor și instituțiilor controversate ori interpretabile; 

(vi) analiza încheierii și conținutului celor mai răspândite contracte și operațiuni de 

finanțare, garanție și plată din comerțul internațional; 

(vii) sublinierea avantajelor și dezavantajelor aferente alegerii fiecărui instrument, mai 

ales din perspectivă economică; 

(viii) formularea unor propuneri de îmbunătățire a legislației actuale. 

Metodologia de cercetare a constat îndeosebi în consultarea celor mai relevante 

reglementări naționale, europene și internaționale pentru domeniul analizat, precum și un număr 

ridicat de uzanțe comerciale internaționale și practici bancare de pe piața românească. Cu privire 

la reglementările internaționale, am utilizat numeroase convenții și legi-model în materii precum 

leasingul, factoringul, acreditivul standby, cambia sau cecul, dar și numeroase uzanțe și practici 

comerciale, dintre care s-au evidențiat regulile uniforme adoptate de-a lungul timpului de 

Camera de Comerț Internațională din Paris (ICC Paris) și de alte camere de comerț și asociații 

profesionale (e.g. Factors Chain International). 

Astfel, de exemplu, pe lângă legislația națională și europeană, m-am referit la numeroase 

convenții internaționale, legi model și uzanțe comerciale internaționale, precum: Convenția 

UNIDROIT cu privire la leasingul financiar internațional (1988), Legea-Model UNIDROIT în 
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materia leasingului (2008), Convenția de la Ottawa privind contractul internațional de factoring 

(1988), Convenția Națiunilor Unite privind cesiunea de creanță în comerțul internațional (2001), 

Convenția Națiunilor Unite privind garanțiile independente și acreditivele standby din 1995, 

Principiile UNIDROIT referitoare la contractele comerciale internaționale (versiunea din 2016), 

Codul comercial uniform al S.U.A., Regulile uniforme ICC pentru forfetare (URF 800), Regulile 

uniforme ICC pentru garanția la prima cerere (URDG 758), Regulile și uzanțele uniforme ICC 

referitoare la acreditivele documentare (UCP 600), Practicile internaționale ISP 98 referitoare la 

acreditivele standby, Regulile uniforme ICC pentru plățile interbancare referitoare la acreditive 

(URR 725), Regulile uniforme ICC pentru incaso (URC 522) etc. 

De asemenea, am apelat la numeroase date statistice și studii disponibile în bazele de date 

ale băncilor centrale, autorităților publice, asociațiilor profesionale și celor mai importante 

instituții financiare. Alături de documentarea teoretică, am întreprins o cercetare amănunțită a 

jurisprudenței relevante și am discutat cu numeroși juriști și economiști care lucrează zilnic cu 

produsele financiare prezentate.  

Mai mult, pe tot parcursul lucrării am făcut numeroase paralele cu legislații străine 

aplicabile, în ordinea recurenței, în state precum Franța, Marea Britanie, S.U.A., Germania, 

Spania, Italia, Elveția, Olanda, Portugalia, Canada, Austria, Grecia, Rusia, Brazilia sau chiar în 

sisteme de drept exotice, precum cele islamice, cu scopul de a găsi soluții legislative la 

problemele actuale din sistemul de drept românesc. De asemenea, pentru interpretarea normelor 

juridice am apelat la numeroase lucrări științifice (e.g. cărți, tratate, monografii, articole, studii 

de caz etc.) de specialitate juridică sau economică. Doctrina studiată este atât românească, cât și 

străină, operele aparținând unor autori cu reputație profesională mondială. 

 Teza de doctorat este organizată în șase părți, numerotate prin cifre romane, acestea 

fiind la rândul lor împărțite în mai multe secțiuni (evidențiate prin litere), capitole și subcapitole 

(notate cu cifre arabe). Partea I este alocată introducerii, Părțile II, III, IV și V sunt rezervate 

cuprinsului, în timp ce Partea a VI-a cuprinde concluziile generale. Fiecare secțiune debutează cu 

un motto sugestiv cu privire la una dintre temele abordate în capitolele aferente.   

În introducere am inserat o prezentare generală (dar mai amănunțită decât în acest 

rezumat) a tematicii, utilității acesteia, metodologiei și obiectivelor cercetării. 
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Partea a II-a, intitulată „Considerente generale”, examinează câteva aspecte comune 

tuturor modalităților de finanțare, garanție și plată abordate în cadrul cercetării, având la rândul 

ei patru secțiuni. 

În Secțiunea A sunt prezentate o serie de evenimente din istoria universală și din cea 

recentă a României care au creat sistemul financiar actual. Deși par a fi concepte moderne, 

finanțarea, garanțiile și plățile au făcut parte din ultimii 5.000 de ani ai omenirii, jucând un rol 

esențial în dezvoltarea agriculturii, primelor orașe, marilor imperii și state ale lumii, dar și în 

explorarea de noi teritorii. Toate civilizațiile antice, medievale, moderne și contemporane au 

beneficiat de pe urma capitalului bănesc, dar s-au confruntat și cu un set comun de probleme. 

Interesant este că aceste probleme sunt relevante și în contextul actual. Protecționismul, inflația, 

birocrația, fiscalitatea, crizele și alte dezechilibre economice au o vechime de mii de ani, iar 

soluțiile găsite de înaintașii noștri pot fi adaptate și zilelor noastre. De asemenea, instrumentele 

de finanțare, garantare și plată din prezent sunt rezultatul unei evoluții istorice care determină 

trăsăturile juridice și economice actuale. 

În Secțiunea B am identificat pe baza doctrinei, sondajelor și statisticilor oficiale, dar și a 

discuțiilor cu numeroși practicieni, cele mai importante operațiuni și contracte de finanțare, 

garanție și plată utilizate în 2019. În privința finanțării importurilor și exporturilor de mărfuri, 

principala modalitate rămâne creditul, profesioniștii-comercianți din întreaga lume apelând 

frecvent la linii de credit și împrumuturi sindicalizate. Linia de credit a rămas cea mai populară 

formă de finanțare pentru antreprenorii români, deși, paradoxal, este una dintre cele mai 

costisitoare instrumente. Aceasta se datorează gândirii axate pe planuri de afaceri pe termen scurt 

și mediu și dificultăților întâmpinate frecvent de societățile românești cu privire la decalajul 

dintre încasări și plăți, plata facturilor curente și impozitelor sau cheltuielile cu aprovizionarea și 

cu stocurile. La o distanță considerabilă de creditare, societățile românești apelează frecvent la 

soluții de finanțare prin leasing, factoring, forfetare și alte instrumente.  

În comerțul internațional, garanțiile sunt adeseori specializate, fiind particularizate în 

funcție de scopul pentru care sunt instituite. Cele mai întâlnite forme de garantare a executării 

obligațiilor sunt scrisoarea de garanție bancară, ipotecile aferente creditelor la export, 

acreditivele, garanțiile comune instituite de bănci și contractori, avalul bancar asupra unor efecte 
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de comerț, polițele de asigurare specializate eliberate de societățile de asigurare și garanțiile 

eliberate de către autorități ale statului. 

Legat de efectuarea plăților de către participanții la comerțul internațional, majoritatea 

operațiunilor se realizează prin intermediari (de regulă, prin transferuri electronice efectuate de 

instituții de credit). Importatorii și exportatorii apelează frecvent la mijloace mai sigure de plată, 

precum acreditivul, incasso-ul sau plata prin intermediul unor efecte de comerț. În subsidiar, 

între partenerii care au stabilit relații îndelungate bazate pe încredere reciprocă, pentru 

simplificarea procesului de plată se apelează adeseori la carduri, cecuri ori ordine de plată. 

 Secțiunea C abordează pe scurt infrastructura juridică și economică relevantă în materie. 

Participanții la operațiunile de export-import și cooperare economică internațională se împart în 

instituții cu vocație universală, instituții cu vocație europeană sau regională și instituții de 

importanță națională sau locală. 

Secțiunea D prezintă într-o manieră generală și succintă riscurile cu care se confruntă 

participanții în cadrul operațiunilor de comerț internațional, cu referire la contractele și 

instrumentele prezentate pe parcursul lucrării. Finanțatorii din comerțul internațional se 

confruntă cu numeroase riscuri comerciale și de natură politico-administrativă cauzate mai ales 

de distanța mare dintre partenerii comerciali, întinderea relațiilor comerciale pe parcursul unei 

perioade mai îndelungate de timp, diferențele de legislație dintre statele de proveniență ale 

părților și deosebirile dintre uzanțele comerciale utilizate de parteneri.  

Părțile III, IV și V sunt dedicate, pe rând, prezentării principalelor modalități de 

finanțare, garanție și plată din comerțul internațional, fiecare dintre aceste părți având structuri 

aproape simetrice. 

Toate cele trei debutează cu o secțiune intitulată „Aspecte generale”. Această unitate ține 

locul unei mici introduceri în subiectul tratat în partea respectivă, fiind dedicată, după caz, 

prezentării noțiunilor generale cu privire la finanțare, garantare și plată. 

Principalele instrumente de finanțare, garanție și plată sunt prezentate, de regulă, în 

ordinea frecvenței utilizării acestora în cadrul operațiunilor comerciale. În cazul finanțării, am 

optat pentru analizarea contractelor de credit (Secțiunea B), leasing (Secțiunea C), factoring 

(Secțiunea D) și forfetare (Secțiunea E), ultima secțiune fiind dedicată altor modalități de 
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finanțare. În partea dedicată garanțiilor, am examinat ipoteca (Secțiunea B), scrisoarea de 

garanție bancară (Secțiunea C), gajul (Secțiunea D) și fideiusiunea (Secțiunea E), celelalte 

instrumente de garantare fiind tratate pe scurt în Secțiunea F. În partea aferentă plății, am supus 

unui studiu mai amănunțit acreditivul (Secțiunea B), incasso-ul (Secțiunea C), ordinul de plată 

(Secțiunea D), cambia și biletul la ordin (Secțiunea E) și, respectiv, cecul și cardul (Secțiunea F), 

Secțiunea G cuprinzând referiri la alte modalități de plată.    

Instrumentele prezentate au fost caracterizate din dublă perspectivă, juridică și 

economică, abordarea subiectului fiind una interdisciplinară. În cadrul fiecărui capitol am 

subliniat caracterele juridice și trăsăturile economice ale contractelor și instituțiilor analizate. 

Astfel, am descoperit că există unele similitudini, dar și linii de demarcație clare între conceptele 

analizate, iar titlurile și contractele avute în vedere pot îndeplini în practică mai multe funcții 

economice (e.g. acreditivul îndeplinește concomitent funcțiile de plată, garanție și chiar 

finanțare). Atunci când am împărțit instrumentele în cele trei mari părți din cuprinsul lucrării am 

ținut cont de funcțiile lor economice principale (e.g. deși cambia poate avea și funcții de 

finanțare și garantare, rolul ei principal este acela de plată). 

Fiecare secțiune dedicată examinării unui anumit instrument cuprinde, la rândul ei, câte 

șapte sau opt capitole cu următorul conținut:  

Capitolul 1, intitulat „Scurt istoric. Introducere” prezintă succint evoluția instrumentului 

de finanțare, garanție sau plată analizat din perspectivă istorică și, uneori, normativă. Aceasta 

explică modul în care s-a dezvoltat tehnica respectivă din perspectivă economică și juridică 

pentru a ajunge la conținutul specific din prezent. 

Capitolul 2, denumit „Statistici” examinează principalele statistici și sondaje de încredere 

disponibile pe piață pentru a determina frecvența și volumul de utilizare al operațiunilor 

analizate. Uneori, pentru a crea un impact vizual care nu se poate obține doar cu ajutorul textului 

scris, apelez la grafice sugestive, multe dintre aceste figuri fiind creații proprii bazate pe datele 

consultate. Alături de introducere, acest capitol ajută la formarea unei idei de ansamblu asupra 

dezvoltării tehnicilor și constituie o justificare pentru subiectele alese de cercetare. 

Capitolul 3 este compus frecvent din trei sau patru subcapitole care abordează definiția 

contractului sau tehnicii prezentate, trăsăturile juridice și economice ale acestora și, atunci când 

consider că este cazul, delimitarea acestora de alte instituții juridice cu un conținut asemănător. 
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Definițiile au la bază principalele orientări legale, doctrinare și jurisprudențiale în materie. 

Abordarea interdisciplinară a Capitolului 3 reprezintă un caracter de noutate în cadrul 

cercetărilor juridice deoarece acestea neglijează frecvent aspectele economice ale operațiunilor 

avute în vedere. Pentru facilitarea înțelegerii, am folosit frecvent scheme ilustrative, explicații și 

tabele comparative.  

Fiecare modalitate de finanțare, garanție sau plată are reguli specifice, frecvent 

derogatorii de la dreptul comun și, de cele mai multe ori, deduse din interpretarea uzanțelor. 

Astfel, unele acte juridice se caracterizează printr-un formalism excesiv în privința condițiilor de 

valabilitate (e.g. cambia, biletul la ordin, cecul), în timp ce altele au un caracter consensual 

pronunțat (e.g. creditul); unele instrumente pot fi revocate (e.g. ordinul de plată), altele sunt prin 

excelență irevocabile (e.g. acreditivul irevocabil); unele sunt accesorii (e.g. fideiusiunea), altele 

sunt categoric independente (e.g. scrisoarea de garanție bancară); unele pot fi transmise liber 

(e.g. titlurile negociabile), altele numai cu acordul tuturor părților implicate, având un puternic 

caracter intuitu personae (e.g. leasingul) șamd.  

Capitolul 4 este dedicat varietăților în care instrumentul respectiv este întâlnit în practică. 

M-am referit la principalele criterii de clasificare propuse de doctrina juridică și economică și am 

abordat în cadrul unor secțiuni separate o serie de forme speciale identificate pentru anumite 

tipuri de modalități (e.g. creditul sindicalizat, lease-back-ul, scrisoarea de confort, acreditivul 

stand-by etc.). Atunci când am apreciat că această metodă este oportună pentru înțelegerea 

materiei, am întocmit scheme ilustrative ale mecanismelor unor operațiuni mai complicate.  

Capitolul 5 se referă la încheierea modalității de finanțare, garanție sau plată prezentate 

în cadrul secțiunii aferente. Acesta cuprinde, de regulă, analizarea particularităților condițiilor de 

valabilitate specifice pentru încheierea actelor juridice respective și a regulilor excepționale 

referitoare la formarea  contractelor examinate.  

Capitolul 6 tratează elementele de conținut ale instrumentului analizat, din perspectiva 

legislației și uzanțelor aplicabile. Sunt avute, de obicei, în vedere drepturile și obligațiile 

esențiale ale părților implicate în operațiunea respectivă, riscurile aferente, clauzele specifice din 

anumite contracte, posibilitatea cesiunii sau transmiterii instrumentelor, precum și legea 

aplicabilă raportului juridic.  
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Capitolul 7 examinează condițiile de încetare a efectelor contractelor de finanțare și 

garanție analizate, cu referiri la legislație, uzanțe și jurisprudență. În cazul modalităților de plată, 

acest capitol lipsește întrucât principalul efect al plății este stingerea unui raport juridic 

preexistent. Este adevărat că unele instrumente de plată pot fi revocate (e.g. ordinul de plată) sau 

au o durată de valabilitate (e.g. acreditivul, incasso-ul) la expirarea căreia întregul mecanism al 

operațiunii își încetează efectele. Totuși, multe astfel de probleme sunt deja antamate în 

Capitolele 5 și 6 care examinează încheierea și conținutul modalităților respective, repetarea 

acestora nefiind necesară.    

Ultimul capitol prezintă într-o manieră simplificată principalele avantaje, dezavantaje, 

oportunități și amenințări, privite din perspectivă economică, pe care le poate avea sau 

determina instrumentul examinat în secțiunea respectivă. Acest capitol poate fi privit și ca o 

sinteză economică a materiei analizate, un rezumat care îi poate ajuta pe practicieni să ia cele 

mai potrivite decizii de finanțare, garanție sau plată. Nu există modalități perfecte de finanțare, 

garanție sau plată, toate având avantaje și dezavantaje importante. Alegerea tehnicii potrivite se 

va face întotdeauna în funcție de specificul și riscurile aferente activității economice avute în 

vedere de către părți, de puterea lor de negociere la momentul încheierii contractelor, de 

constrângerile financiare cu care se confruntă societățile și de practicile comerciale din țările 

partenerilor. De exemplu, în privința instrumentelor de plată, cea mai mare siguranță pentru buna 

desfășurare a operațiunii o prezintă acreditivul, urmat de cambie, incasso documentar, cec și 

ordinul de plată. Pe de altă parte, cele mai ieftine tehnici de plată sunt ordinul de plată, cardul și 

incasso-ul documentar, acreditivele putând deveni uneori foarte costisitoare. 

Partea a VI-a este destinată concluziilor și formulării unor propuneri de modificare a 

legislației românești în vigoare. Dintre acestea, voi menționa următoarele: 

 Se impune definirea creditului în dreptul comun; 

 Consider că trebuie reformată problema rezervelor fracționare ale băncilor comerciale 

pentru a preveni efectele devastatoare ale unor noi crize financiare; 

 Este oportună liberalizarea pieței creditării, prin facilitarea accesului pe piață a altor 

finanțatori, cu scopul de a crește competitivitatea și responsabilitatea băncilor; 

 Ar fi indicată acordarea unor șanse suplimentare de reorganizare a activității pentru 

băncile aflate în dificultate, eventual sub supravegherea băncii centrale; 
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 Propun reformarea legislației în materia protecției consumatorilor de credite, prin 

aplicarea unor dispoziții mai flexibile, în favoarea responsabilizării tuturor părților implicate; 

 Pentru a elimina controversele și practica neunitară, o soluție ar fi elaborarea unor 

reglementări supletive în materia factoringului, forfetării și crowdfunding-ului care să conțină 

definițiile corecte și complete ale acestora și precizări cu privire la încheierea, conținutul și 

încetarea acestor contracte; 

 Să se instituie caracterul de titlu executoriu al factoringului și forfetării pentru a crește 

siguranța și celeritatea operațiunilor; 

 Să se reducă formalitățile necesare pentru a fi îndeplinite în cazul cesiunii de creanțe; 

 Să se elaboreze contracte-model de factoring, forfetare și crowdfunding în limba 

română, sub forma unor norme juridice permisive, cu rol de ghiduri și modele pentru 

profesioniștii și consumatorii nefamiliarizați cu conținutul acestuia; 

 Să se simplifice operațiunile de colectare a creanțelor în cazul executării unor garanții 

ipotecare, fiind adecvate niște proceduri mai simple și rapide; 

 Să se scoată scrisoarea de garanție bancară de sub umbrela garanțiilor personale; 

 Propun traducerea regulilor URDG 758 elaborate de ICC Paris și codificarea acestora 

sub forma unor norme juridice permisive (recomandări) și a unui Ghid orientativ de aplicare 

pentru profesioniștii români; 

 Să se impună prin intermediul unei norme supletive de drept comun a unui termen 

limită de valabilitate a scrisorii de garanție bancară, pe modelul instituit de URDG758 

(maximum trei ani de la data emiterii) sau Convenția Națiunilor Unite privind garanțiile 

independente și acreditivele standby din 1995 (șase ani de la data emiterii), pentru a elimina 

neajunsurile unei garanții perpetue; 

 Să se definească acreditivul și incasso-ul în legislația românească și să se reglementeze 

regulile prevăzute în uzanțele UCP 600 și URC 522 elaborate de ICC Paris, referitoare la 

încheierea instrumentelor și conținutul acestora, sub formă de legi supletive; 

 Să se reformeze legile cambiei și biletului la ordin, respectiv a cecului, prin 

simplificarea formalităților necesare încheierii acestora și a mențiunilor obligatorii cu privire la 

conținut etc. 

În final, doresc să precizez următoarele: 
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În primul rând, nu sunt și nu am fost niciodată partizanul unor reglementări restrictive în 

materia dreptului comercial și, în particular, a dreptului comerțului internațional. Dispozițiile 

imperative ar trebui să apară doar cu caracter de excepție în materia comerțului, iar rigiditatea 

specifică anumitor ramuri împrumutate din materiile de drept public ar trebui să fie înlocuită cu 

norme suple și flexibile. Așadar, nu propun decât în mod excepțional adoptarea unor dispoziții 

imperative de reglementare a modalităților de finanțare, garanție și plată în comerțul 

internațional. În acest sens, pot fi luate drept exemplu reglementările mult mai flexibile din 

sistemele de drept anglo-american.  

În al doilea rând, consider că dezvoltarea operațiunilor de comerț internațional nu poate 

avea loc în absența garantării libertății schimburilor comerciale internaționale și a proprietății 

private. Orice ingerință în libera circulație a capitalurilor într-o economie nu face altceva decât să 

„frâneze” progresul economic, să scadă competitivitatea și inovația în materie și să limiteze 

accesul micilor întreprinzători la surse convenabile de finanțare, garanție și plată. Proprietatea 

privată asupra factorilor de producție trebuie garantată și apărată prin lege, iar administrarea și 

dispoziția asupra acesteia ar trebui realizată, de regulă, prin intermediul unor acte juridice cu 

caracter privat.  

În al treilea rând, apreciez că monopolurile create sau favorizate de către stat sunt 

deosebit de nocive pentru economie. Calea cea mai potrivită de a „sparge” aceste monopoluri 

este liberalizarea comerțului, dereglementarea și debirocratizarea sistemului pentru a permite 

crearea unui mediu economic competitiv.  

În al patrulea rând, sunt în favoarea popularizării uzanțelor comerciale internaționale 

elaborate de asociații profesionale și experți desemnați de organisme cu reputație regională sau 

mondială în domeniile respective de activitate cu scopul armonizării și, mai apoi, uniformizării 

practicilor în materie. De asemenea, sunt un susținător al ideii de justiție privată și al mijloacelor 

alternative de soluționare a litigiilor de comerț internațional.  

În final, sunt adeptul încurajării inițiativei private în comerțul internațional. În locul unor 

măsuri protecționiste, aș pune mai degrabă accentul pe încurajarea educației financiare a 

participanților la relațiile de comerț, prin oferirea de informații complete cu privire la conținutul 

instrumentelor de finanțare, garanție și plată pe care le au la dispoziție și la riscurile aferente 
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acestora, cu scopul de a stimula asumarea de responsabilități individuale și luarea unor decizii 

raționale. 

 


