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- Societățile pe acțiuni în dreptul comerțului internațional (În sinteză) - 
 

 

Cuvinte cheie: Comerț internațional; societăți comerciale; pluritate de forme juridice; 

societatea pe acțiuni; valori mobiliare (acțiuni și obligațiuni); administrarea societăților 

pe acțiuni; sisteme unitare/ sisteme dualiste; drept comparat; dreptul european al 

societăților; transpunerea directivelor cu privire la societăți. 

  

 

 Tipul de entitate juridică analizat de noi în lucrarea de față - societatea pe acțiuni (SA), 

constituie unul dintre cele mai expuse atenției cercetătorilor, români și străini, reprezentând în 

același timp, și obiect de preocupare pentru practicieni, învățământ ori sfera afacerilor. Drept 

urmare, sistemele de drept, atât cel național, cât și cel european, au fost supuse permanent 

unui proces de up-grade, caracterizat de actualizări şi înnoiri periodice ale dispoziţiilor privind 

această formă juridică.  

 În ce ne privește, prin demersul în discuție, ne-am propus drept obiectiv general al 

cercetării să îmbunătăţim nivelul cunoaşterii în materia supusă analizei. Acest obiectiv se 

particularizeză prin intermediul unor obiective specifice, şi anume:   

 a) reliefarea şi analiza noului cadru juridic ce reglementează înființarea și funcționarea 

societăților pe acțiuni; 

 b) investigarea din perspectivă normativă a problematicii valorilor mobiliare/ acțiunile și 

obligațiunile, văzute de no ca elemente cheie în înțelegerea și funcționarea optimă a societății 

pe acțiuni; 

 b) analiza modalităţilor prin intermediul cărora firmele de tip SA pot fi conduse, 

focalizându-ne asupra sistemelor de administrare regăsite în România; 

 c) relevarea dispoziţiilor din unele legislaţii străine şi o analiză succintă a acestora; 

 d) abordarea unor aspecte din Dreptul societăților comerciale aplicabil în Uniunea 

Europeană și a implicațiilor pentru România. 

 Pentru atingerea obiectivelor arătate mai sus am recurs la o metodologie a cercetării 

ştiinţifice adecvată domeniului studiat, compusă din metodele de cercetare ştiinţifică 

pretabile. Astfel, au fost folosite analiza bibliografică/legislativă, observația, metoda 

inductivă/ deductivă, metoda comparativă ori explicaţia cauzală.  

 Mijloacele avute în vedere au fost diferitele surse bibliografice menţionate la sfârşitul 

lucrării, urmărind o ducumentare cât mai bună, bazându-ne inclusiv pe literatura conexă 

domeniului accesibilă pe Internet și folosind/ interpretând ideile celor mai importanți autori 

din domeniul Dreptului comercial/ societar etc. din România, care prin lucrările lor teoretice 

şi practice, au creat concepte şi modele utile pentru cei interesaţi, în vederea documentării, 

perfecţionării şi informării.  

 În privința paginilor demersului nostru, intitulat Societățile pe acțiuni în dreptul comerțului 

internațional, arătăm că acestea cuprind acele aspecte legate de societatea pe acțiuni, într-o 

structură ale cărei repere de bază sunt date tocmai de capitolele lucrării, pe care le considerăm 

relevante în actualul context în care se desfășoară actele și operațiunile de comerț 

internațional. 

 Așa cum se observă din lectura lucrării, am încercat, pe parcursul acesteia, prezentarea și 

analiza materiei atât din perspectiva legislaţiei naţionale, cât şi din perspectiva abordării 

europene a problematicii, având în vedere directivele UE privind armonizarea legislaţiei 

statelor membre, în sensul uniformizării normelor legislative naţionale. 

 Am reținut astfel că legiferarea europeană referitoare la societăţile pe acţiuni este un proces 

continuu care-şi propune expres să menţină aderenţa cu realitatea economică. Remarca impusă 

este că fiind o construcţie deschisă, în plină acumulare cantitativă/ calitativă, Uniunea 
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Europeană nu-şi poate propune o îngheţare normativă, principiile fundamentale fiind trasate în 

tratatele de bază şi în textul tratatului constituţional, astfel încât, acumulările normative, să 

acopere toate situaţiile ivite în cadrul funcţionării subiectelor de drept comercial. 

  

 

1. 
Dacă în partea de debut a demersului nostru facem unele considerații introductive asupra 

realizării cercetării, într-un prim capitol ne oprim asupra societății pe acțiuni, din perspectivă 

conceptuală, dar și ca individualizare - în cadrul plurității formelor juridice de organizare a 

firmelor.  

 Sub aspect istoric, cu privire la constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, literatura de 

specialitate face trimitere la primul Cod comercial român, adoptat prin Decretul din 10 aprilie 

1887 şi pus în aplicare pe data de 1 septembrie 1887. Acesta a preluat formele de societăţi 

comerciale reglementate de Codul comercial italian din 1882, precum societatea în nume 

colectiv, societatea în comandită simplă, societatea anonimă/ pe acţiuni şi societatea în 

comandită pe acţiuni.  

 Constituirea societăţii pe acţiuni presupunea fie constituirea simultană, fie constituirea prin 

apel la subscripţia publică, actul constitutiv fiind supus controlului judecătoresc al tribunalului 

comercial care verifica îndeplinirea formalităţilor specifice şi a condiţiilor de fond referitoare 

la: acţionari şi acţiuni; denumirea societăţii și obiectul de activitate; capitalul social; 

organizarea şi conducerea societăţii etc.  Conducerea societăţii revenea adunării generale a 

acţionarilor, care lua decizii pe baza principiului majoritar; gestiunea societăţii a fost 

încredinţată administratorilor (când erau mai mulţi, formau un consiliu, care lua hotărâri tot pe 

baza aceluiași al majorităţii), iar controlul asupra gestiunii societăţii era asigurat de cenzori. 

 Cercetătorul N. Marcu consemnează că până la primul război mondial au fost înfiinţate 60 

de societăţi anonime pe acţiuni de acest fel, cu un însemnt capital social. În Transilvania 

regăsim aplicarea legislaţiei comerciale austriece (Legile privind societăţile comerciale şi 

înscrierea firmelor din 1855, ori Codul comercial german). Aceasta se referea la patru forme de 

societăţi comerciale, inclusiv societatea pe acţiuni, prezentând diferențe referitoare la 

organizarea şi funcţionarea acestora, la drepturile şi răspunderea asociaţilor și la forma actelor 

constitutive şi modul de administrare etc. Diferențierea se datora preluării unor texte din Codul 

comercial german din 1886, inspirat la rândul acestuia  din Codul comercial francez.  

 După proclamarea dualismului austro-ungar, apare o nouă legislaţie comercială, fiind 

adoptat şi Codul comercial din 1875, prin Legea nr. XXXVII, rămasă în aplicare până după 

Marea Unire din 1918. Ulterior, dispoziţiilor Codului comercial din 1887 li s-au alăturat alte 

legi care au reglementat diverse materii în afara textelor codului, inclusiv în domeniul societăţii 

pe acţiuni, între care Legea pentru înfiinţarea unui registru al comerţului (1931) sau Legea 

privitoare la funcţionarea societăţilor anonime pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni (1940). 

 Sub aspect conceptual, societatea comercială este o grupare de persoane (de regulă, cel putin 

doi asociati) constituită în baza unui contract de societate, având statut de personalitate juridică, 

în care asociaţii pun în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ în 

scopul de a realiza beneficii şi a le împărţi. Acest tip de societate, așadar, are natură 

contractuală, nereducandu-se insa numai la actul juridic (contractul) care i-a dat nastere, ci 

presupunand, in acelasi timp, un subiect de drept autonom  cu personalitate juridica.  

 Recunoașterea calității de subiect de drept autonom unei asocieri de persoane, organizate în 

scopul savârșirii de fapte de comerț, a cunoscut regimuri juridice diferite, dar a persistat faptul 

că autoritatile statului exercită controlul atat cu privire la constituirea cât și la funcționarea unor 

astfel de entități colective, având în vedere influența lor considerabilă. Pe de altă parte, formele 

de decizie și control exercitate de autoritatea statală în decursul timpului, s-au concretizat în 
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sistemul concesiunii individuale, al autorizării administrative și mai recent al incuviințării 

judecătorești.
 
 

 Cercetarea noastră vizând preponderent o problematică legată de societatea pe acțiuni, 

referirile din această secțiune au în vedere, din cadrul grupării firmeleor în funcție de natura 

asocierii, doar societăţile de capitaluri - care se constituie dintr-un număr mare de asociaţi, 

impus de nevoile acoperirii capitalului social, neprezentând interes calităţile personale ale 

asociaţilor, esenţială fiind cota de capital investită de asociat -, în speță cea pe acțiuni.  

 Legea (societăților) la care am făcut trimitere în multiple rânduri, consacră în dreptul nostru 

urmatoarele cinci forme de societate comercială: societatea în nume colectiv, societatea în 

comandită simplă, societatea pe acțiuni, societatea în comandită pe acțiuni și societatea cu 

răspundere limitată. Distincția care intervine între formele juridice ale societăților se explică 

prin modul specific al angajării răspunderii sociale, obligațiile fondatorilor fiind garantate cu 

patrimoniul social: asociații în societățile în nume colectiv/SNC și asociații comanditați din 

societățile cu comandită simplă/SCS sau în comandită pe acțiuni/SCA, răspund în mod 

nelimitat, solidar pentru obligațiile sociale.  

 Creditorii se vor îndrepta în primul rând împotriva societății pentru obligațiile ei și numai 

dacă societatea nu le plătește în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere se vor 

putea îndrepta împotriva asociaților menționați. Asociații comanditari, acționarii societăților pe 

acțiuni sau asociații unei societăți cu răspundere limitată răspund  numai până la concurența 

capitalului social subscris. 

 Tot în acest context, considerăm necesar să  aducem unele explicații legate de sintagma 

"societate comercială", utilizată pe scară largă o perioadă îndelungată. Acestea sunt legate de 

faptul că, începând cu data de 15 februarie 2013, când a intrat în vigoare noul Cod de procedură 

civilă, noțiunea de „societate comercială” și cea de „lege a societăților comerciale” nu mai sunt 

în uz. Conform art. 18 pct. 31 si art. 77 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a 

Codului de procedură civilă, ori de câte ori prin lege sau alte acte normative se fac trimiteri la 

„Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale” sau la „societatea/societatile comerciale”, 

trimiterile se consideră a fi făcute la Legea societăților nr. 31/1990 și la societatea/societățile 

reglementate de Legea nr. 31/1990.  

 Cu toate modificările legislative, există mai multe tipuri de societăți, diferențiate atât prin 

existența/lipsa personalității juridice (existând societati cu sau fara personalitate juridică), cât 

și prin forma de societate (cf. Cod civil, există opt forme, precis enumerate, și o categorie 

generică în art. 1888), ori prin obiectul de activitate (există societăți cu sau fără ”activități cu 

scop lucrativ”, precum și societăți profesionale): ”unele dintre aceste societăți sunt 

reglementate direct, originar, în Codul civil (este cazul societății simple și al asociației în 

participație), altele sunt reglementate în legi speciale, iar altele sunt societăți străine cu sedii 

secundare sau activități în România. Nu pot fi, toate, denumite indistinct ”societăți”; or, exact 

asta face actuala formă a Legii nr. 31/1990” (Gheorghe Piperea, Societatea comercială, un 

concept pierdut, Revista Română de Arbitraj,  nr. 3/2014). 

 Legea de punere în aplicare a Codului de procedură civilă (Legea nr. 79/2012) obligă 

societățile înregistrate în registrul comerțului care au în denumire sintagma ”societate 

comercială” să înlocuiască această sintagmă cu termenul ”societate”. Această prevedere a 

intrat în vigoare la 15 februarie 2013, iar firmele au termen până la 15 februarie 2015 să o 

pună în practică prin modificarea actului constitutiv. Până la finalizarea acestor demersuri, 

societatea poate funcționa cu denumirea înscrisă în registrul comertului la data intrării în 

vigoare a legii amintite, iar înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii privind 

modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societății este scutită de taxa 

de înregistrare. 

 Potrivit Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), se recomandă înlocuirea 

sintagmei ”societate comercială” cu termenul ”societate” în actele constitutive ale celorlalte 

http://www.juridice.ro/author/gpiperea
http://www.juridice.ro/327869/revista-romana-de-arbitraj-nr-3-2014.html
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societăți care au prevazută această sintagmă numai în conținutul actului constitutiv, nu și în 

denumire, raportat la dispozițiile art. 226 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

potrivit cărora persoana juridică poartă denumirea stabilită, în condițiile legii, prin actul de 

constituire sau prin statut.  

 Instituția sus-menționată precizează că în ceea ce privește sucursalele societăților, în 

conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) din Normele Metodologice privind modul de 

ținere a registrelor comertului, de efectuare a înregistrarilor și de eliberare a informațiilor, 

modificările privind denumirea sucursalei trebuie înregistrate la oficiul registrului comerțului 

de la sediul persoanei juridice care a înființat sucursala, din oficiu, pe baza notificarii și a 

înscrisurilor doveditoare, transmise pe cale electronică de către ORC la care s-a înmatriculat 

sucursala.  

 De asemenea, ONRC recomandă înlocuirea sintagmei ”societate comercială” cu termenul 

”societate” în actele constitutive ale celorlalte societăți care au prevazută această 

sintagmă numai în conținutul actului constitutiv, nu și în denumire. 

 

 

2. 
Abordând acțiunile și obligațiunile, privindu-le ca elemente cheie în înțelegerea și funcționarea 

optimă a societății pe acțiuni, am realizat de fapt analiza valorilor mobiliare emise de societăţile 

pe acţiuni ce sunt concretizate în titluri de valoare. În mod concret, titlurile în cauză reprezintă 

participarea unei persoane cu un anumit capital la constituirea societăţii comerciale sau aportul 

suplimentar al asociaţilor unei societăţi comerciale pentru buna desfăşurare a activităţii 

acesteia. 

 Pe de altă parte, cele două categorii juridice - acţiunile şi obligatiunile emise de societatea 

comerciala pe actiuni - oferă cadrul unitar al atributelor de capitalizare a societatii pe actiuni. 

Dacă acţiunile sunt titluri reprezentative ale părţilor sociale, constituind fracţiuni ale capitalului 

social ce conferă posesorilor calitatea de acţionari, obligaţiunile conferă posesorilor numai 

calitatea de creditori ai societăţii, adică dreptul la restituirea sumei şi a dobânzilor aferente, 

deţinătorul acestora neavând calitatea de asociat şi pe cale de consecinţă nici drepturile 

corelative izvorâte din această calitate. 

 Analiza trăsăturilor caracteristice, atât a acţiunilor cât şi a obligaţiunilor, are o importanţă 

deosebită în înţelegerea problematicii în complexitatea sa şi aşa cum se poate remarca şi din 

cele enunţate anterior, acţiunile ca titluri de valoare înglobând o multitudine de caractere şi 

posibilităţi, unele izvorâte direct din lege (inclusiv din reglementările internaţionale), iar altele 

din teoretizarea diverşilor autori, în timp ce problematica ridicată de obligaţiuni este mult mai 

puţin complexă, motivat şi de faptul că acestea dau titularilor lor mai puţine drepturi şi obligaţii 

decât deţinătorilor de acţiuni. 

 Astfel, am avut posibilitatea să constatăm, analizând legislaţia în vigoare, că din punct de 

vedere al naturii juridice a acţiunilor, acestea trebuie să cuprindă anumite menţiuni, de tipul: 

denumirea şi durata societăţii; data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub 

care este înmatriculată societatea şi numărul Monitorului Oficial al României în care s-a făcut 

publicarea; capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a 

acestora şi vărsămintele efectuate; avantajele acordate acţionarilor; numele, prenumele şi 

domiciliul acţionarilor persoane fizice sau sediul şi numărul de înmatriculare ale acţionarilor 

persoane juridice în cazul acţiunilor nominative.  

 Remarca noastră este că aceste menţiuni sunt obligatorii pentru acţiunile emise în formă 

materială, pe suport de hârtie, dar nu şi pentru cele emise în formă dematerializată. De altfel, în 

doctrină se evidențiază definirea acţiunii ca titlu la purtător, semnificaţie care în noua abordare 

globală a tranzacţionării acestora pe piaţa de capital trece în secundar, fiind mai indicat să se 
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vorbească de titluri anonime, dată fiind și tendinţa tot mai mare din partea societăţilor pe 

acţiuni emitente de recunoaştere a deţinătorilor acestor titluri. 

 Ca propunere de lege ferenda, considerăm adecvat ca Legea nr.31/1990 să aducă unele 

modificări şi completări asupra reglementării  acţiunilor la purtător, în ceea ce priveşte forma 

sub care se înfăţişează. Aceasta, pentru că în prezent este cunoscută doar acea formă a 

înscrisului constatator, dând posibilitatea supunerii acestor titluri, în mod direct, tranzacţionării 

pe piaţa valorilor mobiliare.  

 În sprijinul propunerii aducem și faptul că acţiunile la purtător sunt susceptibile de 

numeroase inconveniente, între care risc sporit de a fi pierdute, sustrase sau deteriorate, 

dificultatea urmăririi acţionarilor şi a cesionarilor ulteriori pentru obligarea, în solidar, la plata 

titlurilor neachitate etc. Or, toate aceste neajunsuri ar putea fi înlăturate dacă prin lege s-ar 

statua posibilitatea emiterii în formă dematerializată (în format electronic) şi pentru acţiunile 

la purtător. 

 Trăsăturile distinctive ale acţiunilor, la care ne-am referit relativ pe larg, indiferent de faţeta 

prezentată, constau în egalitatea valorii nominale a acţiunilor, caracterul indivizibil al acestora, 

caracterul cesibil și, totodată, negociabil al acţiunilor. Valoarea nominală egală este impusă de 

legiuitor la fiecare emisiune a acţiunilor, iar consecinţele unei atari egalităţi privesc regimul, de 

principiu, egalitar acordat acţionarilor in exercitarea drepturilor sociale intre acţionari, dar și în 

raport cu societatea.  

 Excepţiile de la acest regim sunt admise, în condiţiile convenţionale ale actului constitutiv 

sau ale unor norme legale dispozitive. Cât privește indivizibilitatea acţiunilor, am arătat că 

aceasta desemnează natura unitară a titlului reprezentativ în raport cu societatea emitentă, iar nu 

unicitatea dreptului de proprietate pe care il conţine, fiind posibilă starea de coproprietate, sau 

dupa caz, proprietatea devălmaşă asupra aceluiaşi titlu. Negociabilitatea, şi implicit circulaţia 

acţiunilor, poate fi insă condiţionată prin clauze cuprinse în actul constitutiv al societăţii 

comerciale, cum ar fi: necesitatea supunerii aprobării consiliului de administraţie sau adunării 

generale a acţionarilor a intenţiei de înstrăinare a acţiunilor; dreptul de preempţiune la 

cumpărare a acţiunilor de către ceilalţi acţionari ai societăţii comerciale etc. 

 Pentru o corectă înţelegere a problematicii acţiunilor, am insistat, pe mai multe pagini, 

asupra clasificării acţiunilor după diverse criterii care acoperă întreaga paletă de tipuri de 

acţiuni. Relativ la primul criteriu de clasificare în acţiuni nominative şi acţiuni la purtător, 

putem remarca că acesta izvorăşte chiar din reglementarea dreptului român, astfel încât Legea 

nr.31/1990 statuează că actul constitutiv al societăţii pe acţiuni trebuie să cuprindă, în mod 

obligatoriu, numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu specificarea dacă acestea sunt 

nominative sau la purtător, iar în cazul în care sunt mai multe categorii de acţiuni, se vor arăta 

numărul, valoarea nominală şi drepturile conferite fiecărei categorii de acţiuni.  

 De lege ferenda - dematerializarea şi a acţiunilor la purtator, spre a facilita și pentru aceste 

titluri calea participării fără restricţii pe pieţele de capital. 

 Când este vorba despre neprevederea în actul constitutiv a categoriilor de acţiuni, așa cum se 

întâmplă în practică, opinăm că nu se atrage nulitatea societăţii comerciale înmatriculate în 

registrul comerţului. Argumentele aduse în acest sens se bazează pe faptul că această ipoteză nu 

este expres prevăzută de Legea Societăţilor Comerciale (art.56), dar și pe aceea că art. 91 

alin.2, din aceeaşi lege, conţine o normă juridică supletivă atunci când prevede că în absenţa 

unor clauze în actul constitutiv, care să statueze asupra felului acţiunilor emise de societate, 

toate acţiunile vor fi considerate ca fiind nominative. 

 După prezentarea/ analizarea criteriilor de clasificare a acţiunilor, am recurs, în temeiul 

literaturii de specialitate și a cadrului normativ, la mai multe referiri privind condiţiile necesare 

pentru emiterea acţiunilor, în primul rând a condiţiilor generale de emitere a acţiunilor 

prevăzute de Legea nr.31/1990, iar în al doilea rând a condiţiilor societare de emitere a 

acţiunilor. Aşa cum prevede legislaţia română în vigoare, acţiunile pot fi emise numai după 
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înmatricularea societăţii, acestea nu pot fi emise pentru o sumă mai mică decât valoarea lor 

nominală şi că noi acţiuni nu pot fi emise înainte de a fi complet plătite cele din emisiunea 

precedentă, în timp ce există şi condiţii adiţionale celor izvorâte din lege privind emiterea 

acţiunilor de genul acordului de voinţă manifestat de acţionari concretizat prin hotărâri ale 

adunării generale a acţionarilor sau proceduri speciale ce izvorăsc din statut sau din alte acte 

normative, condiţii ce le putem încadra în categoria celor statutare. 

 În ceea ce priveşte dobândirea de către societate a propriilor acţiuni, regula generală ne arată 

că o societate pe acţiuni nu-şi poate dobândi propriile sale acţiuni. În schimb, am identificat şi 

excepţii de la regula generală sus-enunţată, în sensul dobândirii de către societate a propriilor 

acţiuni în cazurile expres şi limitativ prevăzute de lege. 

 Având în vedere conținutul conceptual al obligaţiunilor, în cuprinsul lucrării am dezvoltat pe 

larg problematica acestora. Astfel, din punct de vedere al felurilor obligaţiunilor, acestea pot fi 

ordinare, cu primă de emisiune şi cu loturi, sau după modul în care circulă pot fi nominative 

sau la purtător; sub aspectul drepturilor deţinătorilor de obligaţiuni, am arătat că aceştia au: 

dreptul la dobândă, dreptul la rambursarea sumelor depuse, dreptul de a se organiza în adunare 

generală a obligatarilor cât și dreptul de a-şi apăra independent interesele contra societăţii. 

 În ceea ce priveşte emiterea obligaţiunilor, am arătat că aceasta se decide în adunarea 

generală extraordinară a acţionarilor şi se poate realiza prin intermediul unei bănci sau prin apel 

la subscripţie publică. 

  Evident, dată fiind tema noastră de cercetare și contextul european al ei, în cuprinsul lucrării 

am analizat şi normele comunitare aplicabile în cazul obligaţiunilor emise de societăţile pe 

acţiuni care îşi  au sediul într-unul dintre statele membre ale UE. Respectivele norme sunt 

referitoare la transmisibilitatea acestora, valoarea împrumutului efectuat prin această metodă, 

convertirea obligaţiunilor, listarea lor etc. 

 

 

3. 
Propunându-ne și tratarea regimului juridic aplicabil administrării societăților pe acțiuni, pe 

parcursul acestei lucrări am încercat să oferim o prezentare relativ amplă a problematicii 

sistemelor de administrare ale societăţilor comerciale pe acţiuni, atât în legislaţia română cât şi 

în legislaţia principalelor state europene. În acelaşi timp, am analizat și administrarea 

societăţilor pe acţiuni și modalităţile/ condiţiile desemnării administratorului, evidenţiind 

totodată natura juridică a raportului dintre administrator şi societatea comercială. 

 Abordările noastre au fost făcute distinct, privitor la cele două moduri de administrare, 

având în vedere că una dintre măsurile legislative introduse recent în dreptul românesc privind 

societățile comerciale este posibilitatea administrării acestora în sistem dualist. O astfel de 

măsură se justifică prin înscrierea recentă în acest plan pe linia receptării și aplicării principiilor 

guvernării corporatiste adoptate de OECD. 

 Dispozițiile care reglementează fiecare sistem de administrare au, de regulă, caracter 

imperativ de la care asociații/ acționarii nu pot deroga prin actul constitutiv sau prin hotarârea 

adunării generale a acționarilor. În mod concret, în sfera adusă în discuție, legiuitorul român, 

prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.31/1990 privind societățile 

comerciale, republicată, și a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, a 

reglementat modul de conducere și administrare a societăților comerciale pe baza a două 

sisteme, respectiv sistemul unitar și sistemul dualist. 

 Ceea ce am reținut noi este că dacă sistemul unitar este specific dreptului francez (unicul 

sistem până la adoptarea Legii nr. 441/2006), în care administrarea societăților comerciale, mai 

cu seamă, a societăților pe acțiuni, revine unui consiliu de administrație care poate delega 

anumite atribuții directorilor, ulterior, legiuitorul român s-a inspirat din reglementările dreptului 

german în materie și a adoptat Legea nr. 441/2006 prin care introduce cel de-al doilea sistem de 
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adminstrare al societăților comerciale, respectiv sistemul dualist, specific societăților pe acțiuni.

 Acesta din urmă se bazează pe două structuri diferite de conducere și administrare, și 

anume: directoratul și consiliul de supraveghere, administrarea societăților pe acțiuni de către 

aceste două structuri răspunzând distincției fundamentale dintre funcțiile de conducere 

(direcție) și cele de control ale directorilor. 

 Prin reglementarea celor două sisteme de administrare a societăților comerciale pe acțiuni, 

legiuitorul a creeat posibilitatea pentru asociați să opteze încă din momentul constituirii 

societății, fie pentru sistemul unitar de adminstrare, fie pentru sistemul dualist. De altfel, 

potrivit art. 294 din Legea societăților comerciale, societățile pe acțiuni înregistrate în registrul 

comerțului la data intrării în vigoare a acestor reglementări trebuie să opteze pentru unul din 

sistemele de administrare prevăzute de lege, în termen de 6 luni, iar până la finalizarea 

demersurilor soceitatea va putea funcționa cu structura de administrare existentă la data intrării 

în vigoare a O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr.31/1990 și a altor 

acte normative incidente.  

 Ulterior momentului constituirii societății, opțiunea cu privire la modul de administrare 

potrivit unuia din cele două sisteme se realizează pe baza hotărârii generale extraordinare a 

acționarilor, de modificare a actului constitutiv.  

 Insistând asupra problemei numirii administratorilor prin act constitutiv şi desemnarea 

ulterioară a acestora, apreciem că o distincție mai clară între acestea poate fi adusă cu 

certitudine în zona de lege ferenda. Deşi art. 153
6 

alin. 1 din lege stipulează expres că „membrii 

consiliului de supraveghere sunt numiţi de către adunarea generală a acţionarilor”, termenul 

mai adecvat este acela de alegere a consiliului de supraveghere.  

 Credem că apare fără ambiguități faptul că există o diferenţă apreciabilă între numire şi 

alegere, numirea privind membrii statutari ai consiliului de supraveghere, iar alegerea, pe cei 

desemnati ulterior, pe parcursul societăţii. Aceasta poate sugera clar că devine necesară 

modificarea art. 153
6
 alin. 1 (Legea nr. 31/1990), în sensul că membrii consiliului de 

supraveghere sunt aleşi (şi nu numiţi) de către adunarea generală a acţionarilor, cu excepţia 

primilor membri numiţi prin actul constitutiv. 

     Dat fiind că raportat la condiţiile legale ale desemnării administratorului, doctrina a susţinut 

că onorabilitatea nu poate privi decât pe reprezentantul permanent al administratorului persoană 

juridică, fiind exclus acesta din urmă, s-ar impune (de lege ferenda) o reglementare şi în 

privinţa administratorului persoană juridică.  

 În altă ordine de idei, plecând de la importanţa deosebită a calificării raportului dintre 

administrator şi societatea comercială în stabilirea poziţiei şi puterilor conferite 

administratorului, observăm că Legea nr. 31/1990 face referire doar în mod incidental în 

diverse dispoziţii la contractul de mandat (remunerare, cumul de mandate la mai multe 

societăţi) sau se deduce implicit din faptul acceptării exprese a funcţiei conferite prin act 

constitutiv, hotărârea adunării generale, drept fundament al raportului juridic dintre 

administrator şi societatea comercială.  

 Studiile întreprinse arată că doctrina consideră că raporturile dintre societate şi 

administratori sunt raporturi de mandat comercial cu o dublă natură, contractuală şi legală. 

Prevederile din Legea nr. 31/1990 trebuie completate, însă, cu dispoziţiile noului Cod civil, 

care sunt mult mai explicite în materie. De exemplu, art. 209 alin. 3 precizează că „raporturile 

dintre persoană juridică şi cei care alcatuiesc organele sale de administrare sunt supuse, prin 

analogie, regulilor mandatului, dacă nu s-a prevăzut altfel prin lege, actul de constituire sau 

statut”.  

 Cu titlu de propunere, arătăm că respectivul aspect necesită o reglementare mai clară - în 

privinţa acestui raport - şi în Legea societăţilor comerciale, cu atât mai mult cu cât Codul civil 

reprezintă o lege generală, raportat la legea specială (a societăţiilor comerciale).  
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 În legătură cu concepţia modernă asupra poziţiei juridice a administratorului (aceea de organ 

şi reprezentant al societăţii), un studiu aprofundat al problematicii, conduce la concluzia că în 

raporturile cu terţe persoane nu putem vorbi de un administrator, mandatar al societăţii; de 

altfel, administratorul nu este un simplu mandatar, ci chiar un organ al societăţii, iar regulile 

mandatului guvernează numai raporturile dintre societate şi administratorul său, excluzând 

abilitatea acestuia de a reprezenta societatea în raporturile cu terţii.  

 De aceea, de moment ce Legea nr. 31/1990 nu-l califică expressis verbis drept organ al 

societăţii, considerăm că devine necesară (de lege ferenda) o atare reglementare. 

 În esență, privitor la conceptele de ”administrare” şi de „administrator” a/al societăţii 

comerciale pe acţiuni, a adminstra societatea comercială pe acţiuni presupune exercitarea 

atributelor dreptului de proprietate (posesie, folosinţă şi dispoziţie) asupra bunurilor aparţinând 

societăţii. În concret, aceasta se materializează în acte şi operaţiuni de administrare, conservare 

şi de dispoziţie, încheiate atât cu societatea, cât şi cu terţele persoane.  

 Temeiul acestor acte îl constituie atribuţiile de administrare şi reprezentare legală conferite 

adminstratorului societăţii comerciale, acesta acţionând într-o dublă calitate: de mandatar al 

societăţii şi de reprezentant legal  în raporturile cu terţii. Astfel, suntem în acest sens, în acord 

cu dispoziţiile noului Cod civil privind administrarea bunurilor altuia (Titlul V) şi calitatea de 

administrator al bunurilor altuia, dar numai în absenţa unor dispoziţii legale speciale (art. 794).  

 Prin urmare, regimul administrării şi al administratorului societăţii comerciale pe acţiuni, 

făcând obiectul unei reglementări speciale a Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990, cu 

modificările ulterioare, excede cadrului legal instituit de acest Cod civil. 

 Având totuşi în vedere complexitatea funcţiilor îndeplinite în societate, multitudinea 

obligaţiilor ce-i incumba, posibilitatea angajării răspunderii civile, contravenţionale şi penale, 

credem că, în viitor, toate dispoziţiile legale privind persoană, funcţia şi răspunderea 

administratorului ar putea fi codificate într-un Cod de etică al administratorului societăţii 

comerciale. 

  

 

4. 
Trecând la abordarea unor aspecte de drept comparat privind administrarea societăţilor 

comerciale pe acţiuni, ne concentrăm mai întâi atenția asupra zonei în care își regăsește 

aplicabilitatea sistemul de drept comercial latin, cu referire la sistemul francez. 

 În ceea ce priveşte gestionarea societăţilor pe acţiuni, aici există două modalităţi de 

administrare; în sistemul tradiţional de tip „monist”, societatea este administrată de un consiliu 

de administraţie ales dintre acţionari, care desemnează un preşedinte, obligatoriu persoană 

fizică, însărcinat cu conducerea societăţii şi eventual, unul sau doi directori generali. 

 În sistemul bipolar, de tip „dualist”, societatea este administrată de o direcţiune, compusă 

din persoane fizice, acţionari sau nu, având ca atribuţii administrarea şi conducerea societăţii şi 

un Consiliu de supraveghere format din persoane fizice sau juridice, în mod obligatoriu 

acţionari, având ca atribuţii numirea organelor de conducere şi controlul gestiunii. 

 Am reținut, de asemenea, că în societăţile franceze funcţionează şi instituţia 

administratorului delegat, însă funcţia acestuia este temporară, numai pentru situaţia în care 

administratorul de drept nu-şi poate exercita atribuţiile, concluzionând că acesta are rolul unui 

administrator interimar până la momentul alegerii noului administrator. 

 Referindu-ne la forma modernă de organizare a administrării societăţii pe acţiuni/ anonime 

în Franţa, am arătat că în cadrul acesteia administrarea se realizează de o direcţiune (comitet 

director) şi un Consiliu de supraveghere. Am remarcat că puterile comitetului director sunt 

aproape echivalente cu cele ale Consiliului de administraţie şi ale preşedintelui, iar legea nu 

cuprinde dispoziţii privind deliberările comitetului, limitand-se să trimită la prevederile din 
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statut, care trebuie să cuprindă clauze privind periodicitatea şedinţelor, condiţiile de convocare 

şi de cvorum. 

 Consiliul de supraveghere este organul care exercită controlul permanent asupra modului în 

care comitetul director realizează gestiunea societăţii, armonizarea cu legislaţia în vigoare, 

precum şi avantajele şi dezavantajele ce le-ar crea pentru societate. Consiliul amintit are ca 

atribuţii numai controlul organelor de conducere ale societăţii, în timp ce Consiliul de 

administraţie îşi asumă în plus gestiunea. 

 Derivat din sub-tema meționată anterior, în lucrare am tratat și particularităţile administrării 

societăţilor pe acţiuni în unele ţări care au adoptat sistemul francez, și anume în Belgia, Italia, 

Luxemburg şi Spania, ca în final să abordăm un sistem mai aparte - cel german. 

 Particularitatea sistemului german de administrare a societăţilor pe acţiuni (extins şi asupra 

altor sisteme de drept naţional, respectiv din Austria, Elveţia şi Liechtenstein) este dată de 

faptul că acest tip de societate este gestionată şi controlată de două organisme distincte: un 

Consiliu de supraveghere, alcătuit din membrii fără funcţii executive şi un Consiliu director sau 

directorial, cuprinzând membrii cu funcţii executive. 

 Această structură se bazează pe o strictă delimitare a atribuţiilor astfel încât o persoană nu 

poate fi membru atât în Consiliul de supraveghere cât şi în Consiliul director. 

 Membrii Consiliului de supraveghere, fiind de cele mai multe ori funcţionari ai băncilor ori 

ai altor instituţii care deţin acţiuni ale societăţii, cumulează priceperea şi calităţile necesare 

exercitării controlului eficient al activităţii manageriale a comitetului director. Astfel, se explică 

performanţele economico-financiare şi profilul ridicat al societăţilor pe acţiuni din economia 

germană. 

 Desigur, această situaţie prezintă şi anumite consecinţe negative, mai ales cu privire la 

aprecierea obligaţiei de loialitate a membrilor Consiliului de supraveghere, generatoare de 

conflicte de interese. Problema intervine în principal în cazul băncilor care sunt simultan 

creditori, acţionari şi custozi ai altor societăţi comerciale. 

 De notat că influența băncilor în administrarea societăţilor germane pe acţiuni nu se 

datorează în principal posesiei pachetelor de acţiuni, ci mai ales rolului lor de finanţatori 

externi şi de instrument de atragere a altor surse de finanţare, ca urmare a operaţiunilor de 

depozit, plăți şi schimb, efectuate cu titlurile de valoare, a serviciilor bursiere şi de consultanţă. 

Astfel, băncile au o dublă calitate de acţionari şi de principali creditori ai societăţii pe acţiuni. 

Totuși, amintim că unii critici ai sistemului german de administrare a societăţii pe acţiuni au 

afirmat că influenţa băncilor este negativă, ajungându-se la concluzia că societăţile în care 

băncile îşi exercită influenţa sunt mai puţin profitabile decât cele cu o mai mare independență 

faţă de bănci. 

 Spre deosebire de Consiliul de supraveghere, Consiliul director este format din membri cu 

atribuţii executive, practic aceștia formând echipa managerială de gestiune şi administrare a 

societăţii germane pe acţiuni. 

 Membrii Consiliului director sunt aleşi de către Consiliul de supraveghere şi nu în mod 

direct de către adunarea generală a acţionarilor. Raportat la poziţia pe care o ocupă în cadrul 

societăţii pe acţiuni, există o dublă subordonare a Consiliului director. În primul rând, faţă de 

Consiliul de supraveghere care l-a ales şi care îl controlează în privinţa modalităţii de 

administare a societăţii şi dispune înlocuirea membrilor săi, iar în al doilea rând faţă de 

adunarea generală a acţionarilor ale cărei hotărâri trebuie să le transpună în practică, în calitate 

de organ de administrare a societăţii. 

 În exercitarea atribuţiilor de gestionare şi administrare, Consiliul director aplică atât 

hotărârile adunării generale a acţionarilor, cât şi deciziile Consiliului de supraveghere şi 

răspunde în faţa acestor organe, fie în integralitatea sa, fie numai în privinţa membrilor care au 

depăşit puterile conferite. 
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 În fine, reținând și anumite elemente specifice modelului de administrare al societăţilor 

comerciale regăsit în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, am observat că aici, 

organul de conducere al societăţii este adunarea generală a asociaţilor, care deleagă o parte 

dintre atribuţii unui consiliu de administraţie. Puterea de decizie rămâne atributul exclusiv al 

adunării generale, aceasta fiind singura care poate decide asupra unor aspecte, precum 

modificarea documentelor constitutive ale societăţii, modificări ale capitalului social, numirea, 

remunerarea şi controlul administratorilor, dar și lichidarea societății. 

 De asemenea, dreptului englez îi este specific și faptul că raportul juridic al adminstratorilor 

cu societatea comercială se configurează pe coordonatele contractului de agency, dar, în acelaşi 

timp, în conformitate cu art.227 Companies act 2006, administratorul încheie cu societatea un 

„service contract”, prin care îşi ia angajamentul de a efectua cele mai bune servicii pentru 

companie. 

  

 

5. 
 În urma abordării evoluției și tendințelor în materia reglementărilor europene vizând 

societățile, am observat că necesitatea îmbunătăţirii mediului de afaceri face ca dreptul 

societăţilor şi regulile de guvernanţă corporativă să cunoască modificări pregnante, corelat cu 

nevoile societăţii de astăzi şi cu mediul economic european. Reglementările în cauză includ un 

set comun de norme, care tind către a oferi protecție echivalentă acționarilor, creditorilor 

și altor părți interesate de activitatea societăților, de pe întreg teritoriul UE. Acestea sunt 

esenţiale pentru funcționarea adecvată a pieţei unice în domeniul circulaţiei produselor şi 

serviciilor financiare, iar armonizarea lor vizează, dincolo de cele arătate, constituirea și 

menținerea capitalului societăților pe acțiuni, aspecte legate de ofertele publice de cumpărare, 

obligațiile de a publica informații privind sucursalele, fuziunile și divizările, drepturile 

acționarilor etc.  

 Legat de procesul de armonizare a legislaţiei, constatăm că acesta s-a făcut treptat, în baza 

Directivelor specifice adoptate, iar investigarea literaturii de specialitate și a documentelor CE, 

ne-a permis observarea tendinței de integrare într-un instrument unic a tuturor directivelor 

principale privind dreptul societăţilor comerciale, scopul constituindu-l îmbunătăţirea 

accesibilităţii şi a inteligibilităţii dreptului societăţilor şi reducerea riscului unor posibile 

inconsecvenţe în perspectivă. 

 Ceea ce am remarcat este că în privința îmbunătățirii Cadrului de guvernanță corporativă 

pentru societățile europene, demersurile necesită o urgență mai ridicată, justificat de realitățile 

pe care criza financiară le-a scos la iveală, relevând că guvernanța corporativă a fost cât se 

poate de ineficientă. 

 În prezent, la nivelul UE există un set de principii și reguli în materie de guvernanță 

corporativă, ce include recomandări cu privire la independența administratorilor fără funcție 

executivă, la comitetele consiliului și la remunerare; totodată, aici intră și obligația societăților 

cotate de a publica declarații privind guvernanța corporativă.  

 În ce privește România, încă din timpul negocierilor de aderare, și-a asumat transpunerea 

legislației europene în vigoare (la data de 31 decembrie 2004), nesolicitând inițial perioadă de 

tranziție sau derogări. Ulterior, însă, când reglementarea generală în materia societăţilor 

comerciale (Legea nr. 31/1990, care a cunoscut multiple adaptări) a fost substanţial modificată 

prin Legea nr. 441/2006, în scopul armonizării acesteia cu prevederile comunitare şi adaptării 

la standardele de transparenţă decizională şi protecţie a acţionarilor existente în statele UE, am 

constatat că s-au prevăzut o serie de termene tranzitorii. 

 Scopul acestor termene nu a fost altul decât acela de pregătire a mediului de afaceri național 

pentru implementarea noilor reglementări, spre a se evita riscul unor interpretări diferite, când 
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ar fi putut apărea o practică neunitară, cu consecinţe negative asupra evoluţiei mediului 

românesc de afaceri. 

 Evident, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 

249 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, România are obligația de a transpune în 

dreptul intern directivele comunitare. Drept urmare, pentru evitarea riscului de avansare a 

procedurii de infringement şi de impunere a unor sancţiuni pecuniare de către Curtea de Justiţie 

a Uniunii Europene, modificările legislative deja au avut în vedere transpunerea Directivelor 

Consiliului nr. 68/151/EEC, nr. 77/91/EEC, nr. 78/855/EEC, nr. 82/891/EEC, nr. 89/666/EEC, 

nr. 89/667/EEC, dar și a altora, la care ne-am referit în lucrare. 

 În acest context, remarca noastră fiind că adesea transpunerea directivelor europene se 

realizează prin acte normative adoptate de către Executiv (OUG), din dorința vădită de a evita 

sancțiunile de tipul arătat, lipsa dezbaterilor legislative aprofundate face ca uneori să se rezolve 

problema apărută în raporturile cu UE, dar să se neglijeze alte aspecte, la fel de importante, 

cerute de mediul de afaceri, motiv pentru care se revine repetat la textul de bază al Legii 

societăților ș.a., creând-se o anumită instabilitate în această privință. 

 De aceea, propunerea/ recomandarea noastră este ca intervenția în sistemul normativ al 

societăților să aibă la bază doar legea, care este menită să confere, datorită trecerii prin toate 

fazele, de la inițiere la promulgare și publicare, acele elemente care să asigure evoluții durabile 

societăților pe acțiuni în contextul angrenării acestora în comerțul internaționalîn planul, cu 

avantaje pentru economia românească.  

 Sub aspectul guvernării corporative a societăţilor comerciale, așa cum rezultă din partea 

finală a demersului nostru, am reținut că România a avut în vedere, pe parcursul ultimilor ani, 

principiile OECD și perspectivele de dezvoltare a materiei la nivel comunitar, precum şi cele 

mai bune practici din statele membre ale Uniunii Europene. 
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