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REZUMAT TEZĂ SOCIETĂȚILE DESTINATE ACTIVITĂȚII COMERCIALE CU 

PARTICIPARE STRĂINĂ ÎN ROMÂNIA 

 

 Teza cuprinde o prezentare generală a materiei de drept referitoare la societățile 

destinate activității comerciale și o prezentare specială cu privire la societățile destinate 

activității comerciale cu participare străină în România.  

 Lucrarea este structurată în 11 capitole mari, cu mai multe subcapitole.  

 În primul capitol am făcut o scurtă istorie privind apariția și evoluția societăților 

destinate activității comerciale, am prezentat definiția acesteia, noile tendințe de definire în 

doctrina de specialitate, precum și natura juridică a societății. Am enumerat reglementările 

legale generale, cele speciale și reglementările europene și internaționale de interes în 

domeniul cercetat. Tot în cadrul acestui capitol am explicat calitatea de profesionist a societății 

destinate activității comerciale, făcând o paralelă între noțiunea actuală de profesionist și 

noțiunea folosită anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, și anume aceea de comerciant. 

Am explicat cum se dobândește calitatea de profesionist, precum și consecințele legale 

aplicabile acestei calități și modul în care încetează, prin încetarea însăși a societății destinate 

activității comerciale. 

 Al doilea capitol a fost dedicat principiilor dreptului societăților destinate activității 

comerciale și al exercitării comerțului, respectiv principiului libertății comerțului și restricțiilor 

desfășurării activităților comerciale, principiului de libertate în stabilirea sediului, principiului 

libertății convențiilor, al bunei - credințe și principiului concurenței loiale.  

 În capitolul 3 m-am referit, în mod special, la societățile destinate activității comerciale 

cu participare străină în România. Am prezentat regimul juridic al acestora, legislația aplicabilă 

și temeiul juridic al activității de comerț internațional, precum și domeniile în care aceste 

societăți cu participare străină se constituie în România.  

 Capitolul 4 cuprinde prezentarea formelor juridice de constituire a societăților 

destinate activității comerciale cu participare străină și drepturile asociaților de a opta pentru 

oricare din formele prevăzute de legea română. În acest capitol am facut o clasificare a 

societăților destinate activității comerciale în dreptul comerțului internațional, prezentând atât 

formele naționale ale societăților, câ și cele internaționale sau multinaționale. De asemenea, în 

acest capitol am prezentat și grupul european de inters economic. 

 În capitolul 5 am dezvoltat modul de constituire și înmatriculare a societăților destinate 

activității comerciale, făcând o prezentare a actelor constitutive ale societății. Am trecut în 

revistă condițiile legale cerute pentru formă, precum și condițiile de fond ce se cer a fi întrunite 
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pentru validitatea actelor constitutive. Am arătat elementele esențiale din cadrul actelor 

constitutive, respectiv sediul, firma, emblema, capitalul social și patrimoniul societății. În 

cuprinsul expunerii referitoare la capitalul social am făcut trimitere și la regimul juridic special 

al terenurilor având în vedere specialitatea participării străine în cadrul acestor societăți 

destinate activității comerciale. În final am menționat care sunt consecințele în cazul încălcării 

cerințelor legale de constituire.  

 Capitolul 6 l-am alocat analizării modului de modificare a actelor constitutive, a 

condițiilor de fond și de formă cerute pentru aceste modificări, precum și cerințelor legale de 

publicitate. Am arătat și am analizat actele solicitate pentru aceste modificări și anume, după 

caz, hotărârea AGA, decizia consiliului de administrație sau hotărârea judecătorească. Am 

enumerat și principalele cazuri de modificare, respectiv modificarea formei, a duratei sau a 

sediului societății, reducerea și majorarea capitalului social, cesiunea și dreptul de opoziție al 

creditorilor, precum și modalitățile de retragere sau de excludere din cadrul societății destinate 

activității comerciale. În cuprinsul acestui capitol am dezvoltat și reglementările legale privind 

fuziunea și divizarea, modalitatea în care acestea se realizează, efectele lor fiind prezentate 

într-un subcapitol, inclusiv fuziunea transfrontalieră.  

 Capitolul 7 l-am dedicat organizării societăților destinate activității comerciale cu 

participare străină. Am prezentat organul deliberativ superior, care este adunarea generală a 

acționarilor/asociaților, modul în care acesta se constituie, se organizează și modul în care se 

convoacă, precum și hotărârile ce se pot adopta. În continuare am analizat reglementările 

privind administrarea și conducerea societăților, calitatea și statutul juridic al administratorilor, 

modul în care aceștia sunt desemnați, durata funcției, precum și natura juridică a raporturilor 

dintre administrator și societate. Capitolul cuprinde și modul în care calitatea de administrator 

încetează, respectiv prin revocare sau prin renunțare, și totodată, am prezentat care este 

răspunderea administratorilor față de societate sau față de terți. Subpunctul 4 al capitolului 

cuprinde referiri la controlul  gestiunii societăților destinate activității comerciale, prin cenzori 

și/sau auditori. Tot în cadrul acestui capitol am facut o analiză a titlurilor de valoare ale 

societăților, respectiv a acțiunilor, menționând categoriile, conținutul acestora, modul de 

dobândire, precum și drepturile și obligațiile derivate din acestea. În continuare, m-am oprit în 

expunerea mea inclusiv la obligațiuni, aratând modul de emitere și de răscumpărare.  

 În Capitolul 8 am prezentat modul de funcționare specific societăților destinate 

activității comerciale cu participare străină în România. În cadrul acestuia am analizat 

operațiunile comerciale și financiar valutare, aspectele de muncă și de personal, precum și 

aspecte privind regimul fiscal și vamal. În prezentarea dispozițiilor fiscale aplicabile 
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societăților destinate activității comerciale cu participare străină am arătat modul de impozitare 

atât al profitului, cât și al dividendelor, precum și veniturile persoanei juridice străine din 

transferul drepturilor asupra proprietăților imobiliare sau al titlurilor de participare deținute la o 

persoană juridică română. Capitolul cuprinde și reglementările referitoare la ținerea 

contabilității și registrele obligatorii și facultative, precum și situațiile financiare.  

 Capitolul 9 l-am dedicat prezentării dezmembrămintelor cu sau fără personalitate 

juridică a societăților destinate activității comerciale, și anume : filiale, sucursale și 

reprezentanțe. Am definit fiecare dintre acestea, am arătat care este modul lor de constituire și 

de funcționare, precizând care este relația dintre dezmembrământ și societate, iar în final am 

făcut o paralelă prezentând asemănările și deosebirile dintre ele.  

 În Capitolul 10 am tratat insolvența transfrontalieră. În cuprinsul acestuia am analizat 

câteva aspecte generale privind insolvența, regulamentul CE 1346/2000 privind procedurile de 

insolvență în Uniunea Europeană, prezentând scopul acestuia și domeniul de aplicare. În 

continuare, am expus modul în care se realizează în cadrul procedurilor de insolvență 

cooperarea între instanțele române și cele străine. Am rezervat un subcapitol insolvenței 

comunitare, prezentând modul de deschidere, procedura generală și secundară de insolvență și 

legea aplicabilă, precum și modul de recunoaștere a procedurii europene de insolvență.  

 În ultimul capitol am analizat societatea europeană, ca și concept și reglementare, și 

am încercat să cuprind atât modul de constituire al acesteia, de organizare și funcționare, 

precum și obligațiile statelor membre, iar în final am făcut referire la societatea europeană de 

origine română.  

 În concluzie, lucrarea a fost dedicată analizei, pe cât posibil, într-un domeniu extrem 

de vast, cu prevederi legale stufoase și foarte specifice, a tuturor aspectelor legate de societățile 

destinate activității comerciale cu participare străină în România, în vederea integrării într-o 

singură prezentare a dispozițiilor legale, a doctrinei și practicii în materie.  

 De lege ferenda propunem : o reglementare suplimentară privind funcționarea și 

recunoașterea grupurilor de societăți, altele decat GIE sau GEIE prevăzute în Legea nr. 

161/2003, în vederea implementării și creării posibilității de funcționare a diferitelor asociații 

de societăți și pe teritoriul României fără a fi nevoie să se constituie distinct.  

 Tot de lege ferenda apreciez ca fiind oportună reglementarea legislativă internă a 

holding-ului și in alte domenii decât cel al asigurărilor.  

 Tot ca și propunere de lege ferenda am analizat și situațiile ivite în practică cu privire la 

aplicarea dispozițiilor art. 193 alin. 2 din Legea nr. 131/1990 raportate la art. 192 din același 

act normativ, în sensul necesității clarificării legislative a modului în care aceste texte se aplică 
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simultan, respectiv dacă asociatul într-o adunare constitutivă la care se cere unanimitatea 

votului poate sau nu exercita dreptul său de vot în deliberările referitoare la aporturile sale în 

natură sau la actele juridice încheiate între el și societate.  

 De asemenea, considerăm că se impune reglementarea mai strictă a instituției opoziției 

la înregistrarea actelor la Oficiul Registrului Comerțului și a celerității acestor cauze întrucât în 

practică am întâlnit situații în care opoziția a fost folosită abuziv de justițiabili, iar celeritatea în 

soluționarea acestor cauze a durat chiar și peste 1 an. Pe cale de consecință, apreciez că se 

impune reglementarea strictă a acestor cauze atât din punct de vedere procedural, cât și din 

punct de vedere al motivelor ce se pot invoca în cadrul acestor opoziții. În plus, apreciem că 

trebuie reglementate cazurile în care înregistrarea se blochează până la soluționarea opoziției, 

întrucât în prezent doar depunerea acesteia blochează înregistrarea la ORC.  

 În ceea ce privește reglementările fiscale incidente societăților cu participare străină, 

apreciem că acestea se circumscriu criteriilor generale de evitare a dublei impuneri. În ceea ce 

privește, însă, aplicabilitatea acestora în mod efectiv în pratică, apreciem oportună 

reglementarea unor norme aferente dispozițiilor noi din Codul Fiscal, precum și implementarea 

deciziilor CJUE în aplicarea principiului evitării dublei impuneri. Din punct de vedere 

procedural, apreciem oportună instituirea răspunderii funcționarilor publici din cadrul ANAF 

pentru actele administrative pe care le întocmesc și, în principal, pentru deciziile de impunere 

privind obligațiile de plată fiscale pentru evitarea manifestării abuzive a acestora în vederea 

asigurării plafonului de încasare în cadrul bugetului fiscal. De asemenea, apreciem necesar ca 

termenul de soluționare a contestațiilor împotriva deciziilor de impunere de 45 de zile 

menționat în Codul de procedură fiscală să fie un termen obligatoriu, și nu un termen de 

recomandare.  

 În plus, ca și propunere de lege ferenda apreciez oportună revenirea la termenul de 

societăți comerciale, acesta fiind potrivit scopului legii, astfel cum am arătat pe larg în 

cuprinsul lucrării de față. Foarte importantă este și revenirea la principiul celerității soluționării 

cauzelor comerciale care s-a dovedit eficient în pratica anterioară modificării Codului de 

procedură civilă și Codului civil întrucât cauzele în care sunt implicate societățile destinate 

activității comerciale în opinia mea trebuie soluționate cu celeritate, astfel încât să se evite 

blocaje financiare, insolvențe sau efectul de domino în piață. De asemenea, ar trebui găsită o 

modalitate de reglementare mai strictă a obligațiilor de plată asumate de societățile comerciale 

astfel încât să se asigure disciplina în această materie.  
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Tot de lege ferenda apreciez că se impune reglementarea cu claritate a răspunderii 

penale a asociaților și a administratorilor, astfel încât să se asigure previzibilitatea și 

predictibilitatea în materie penală.  

Astfel, conform jurisprudenței CEDO s-a statuat că statele trebuie să respecte principiul 

legalității incriminării (nullum crimen, nulla poena sine lege). Prin lege se are în vedere nu 

doar baza legală din dreptul intern, ci și calitatea legii, ceea ce înseamnă că legea, prin 

calitățile ei, trebuie să garanteze principiul preeminenței dreptului, menționat explicit în 

preambulul Convenției.  

 Calitățile legii trebuie să fie accesibilitatea și previzibilitatea. Această exigență de 

“previzibilitate” este destinată să protejeze principiul securității juridice1 și este respectată “în 

cazul în care persoana poate să cunoască din conținutul dispoziției aplicabile și, la nevoie, cu 

ajutorul interpretării date acesteia de tribunale, ce acțiuni sau omisiuni îi angajează 

răspunderea penală”.2  În mai multe cauze CEDO (de exemplu : Jorgic vs Germania din 

12.07.2007), s-a stabilit că o persoană poate înțelege textul dispoziției incriminatoare prin 

raportare la interpretarea jurisprudențială a acesteia, precum și faptul că legea penală nu trebuie 

interpretată în mod extensiv în detrimentul acuzatului (a se vedea cauza  Kokkinakis vs Grecia 

din  25.05.1993).  

 Prin  urmare, lipsa unor reglementări clare în materia răspunderii penale a asociaților 

sau administratorilor, altele decât cele prevăzute în mod expres în Legea nr. 31/1990 în Titlul 

VIII - art. 271-281, precum și aplicabilitatea infracțiunii - atât de dezbătute în România în 

prezent - a abuzului în serviciu față de toți comercianții (întrucât potrivit art. 308 Cod Penal 

infracțiunea de abuz în serviciu se aplică și persoanelor care exercită o însărcinare de orice 

natură în serviciul oricărei persoane juridice, permanent sau temporar) este de natură a crea 

confuzie în rândul comercianților. Această situație a fost reținută și prin Decizia Curții 

Constituționale nr. 405/15.06.2016 în care s-au trasat pentru legiutor câteva recomandări cu 

privire la necesitatea reglementării cu claritate a răspunderii penale în materia abuzului în 

serviciu, cu trimitere la Recomandarea Comisiei de la Veneția privind o anumită gravitate ce 

trebuie impusă pentru a stabili diferența dintre o simplă răspundere civilă delictuală și 

răspunderea penală, care trebuie să fie ultima rațiune a legiutorului.  

 Apreciem că o reglementare clară a infracțiunii de abuz în serviciu și stabilirea 

delimitării caracterului penal al faptei de cel de răspundere civilă delictuală se impune cu 

                                                
1 Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protecția europeană a drepturilor omului și procesul penal român - Tratat, 
Ed. C.H. Beck, București, 2008, p.141. 
2 Fr. Sudre, Drept european și internațional al drepturilor omului, Ed. Polirom, București, 2006, p. 310. 
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necesitate astfel încât situațiile de fapt să nu poată fi interpretate în mod abuziv sau  

discriminatoriu în practică. De asemenea, credem că Recomandarea Comisiei de la Veneția 

privind necesitatea stabilirii unui anumit prag aferent gravității faptei, astfel încât aceasta să 

poată fi considerată infracțiune, este oportună inclusiv în România.  

 Totodată, având în vedere caracterul mai mult comercial al activităților societăților 

comerciale, am considera necesară reglementarea posibilității împăcării părților într-o astfel de 

situație sau a încetării procesului penal în situația retragerii plângerii penale de către persoana 

vătămată.  

 În ceea ce privește insolvența transfrontalieră, fuziunea transfrontalieră și societatea 

europeană, apreciez că legiuitorul român a implementat corect în legislația internă directivele 

europene, iar legislația română este armonizată cu cea europeană în aceste materii.  

 În final, apreciez că prezenta lucrare tinde să acopere pe cât posibil atât materia 

societăților comerciale, cât și materiile specifice dreptului comerțului internațional cu referire 

concretă la societățile cu participare străină în România și activitățile comerciale ale acestora,  

reprezentând o sinteză necesară pentru specialiștii și practicienii în domeniu și, totodată, 

accesibilă și persoanelor nespecializate în drept care vor să își suplinească cunoștiințele cu 

privire la modul de reglementare și funcționare a societăților destinate activității comerciale cu 

participare străină în România.  

 

 

 


