DISPOZIÞII GENERALE

Titlul I. Dispoziþii generale
Art. 1. [Constituirea societãþii comerciale. Naþionalitate]
(1) În vederea efectuãrii de acte de comerþ, persoanele fizice ºi persoanele
juridice se pot asocia ºi pot constitui societãþi comerciale, cu respectarea dispoziþiilor
prezentei legi.
(2) Societãþile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.
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COMENTARII
I. Definiþia societãþii comerciale
1. Acest prim articol al Legii nr. 31/1990 (denumitã în continuare LSC), remarcabil
prin densitatea sa conceptualã, enunþã direct sau permite, implicit, evocarea principalelor
trãsãturi definitorii pentru procesul de formare, organizare ºi funcþionare a societãþilor
comerciale. Deconstrucþia acestui text relevã componentele esenþiale ale definiþiei
societãþii comerciale ºi anume faptul cã aceste entitãþi, dotate cu personalitate juridicã,
sunt rodul asocierii unor persoane, în condiþiile legii, pentru realizarea unui scop cu
caracter vãdit comercial (efectuarea de acte de comerþ).
2. În dreptul român, societãþile se împart în societãþi civile ºi societãþi comerciale.
Primele, neurmãrind profitul prin realizarea unor acte de comerþ, au o naturã civilã ºi
sunt supuse reglementãrii Codului civil; sediul materiei pentru constituirea, organizarea,
funcþionarea, modificarea ºi încetarea existenþei celorlalte îl constituie, în primul rând,
LSC, ca lege fundamentalã, alãturi de alte legi comerciale speciale.
LSC nu oferã o definiþie a societãþii comerciale; o asemenea definiþie nu se gãseºte
nici în Codul comercial ºi nici în vreo lege specialã comercialã. În aceste condiþii, a
fost reþinutã, ca punct de plecare, definiþia pe care Codul civil, aplicabil acolo unde
Codul comercial tace, o dã, în art. 1491, societãþii civile, ca fiind „un contract prin care
douã sau mai multe persoane se învoiesc sã punã ceva în comun, cu scopul de a
împãrþi foloasele ce ar putea deriva.”
Aceastã definiþie, care corespunde unei epoci istorice în care societatea comercialã
constituia, pe teritoriul actual al României, un concept importat ºi insuficient asimilat,
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caracterizeazã doar societatea civilã fãrã personalitate juridicã; definiþia este inevitabil
lacunarã, întrucât ignorã entitatea juridicã ce se naºte din contractul de societate sau
actul constitutiv al societãþii ºi nu evidenþiazã voinþa comunã a asociaþilor de a conlucra
în vederea obþinerii unui profit (affectio societatis), în lipsa cãreia nu se poate concepe
înfiinþarea unei societãþi.1)
Dezvoltând aceastã definiþie legalã, în considerarea structurii complexe ºi dense a
conceptului generic de societate, doctrina juridicã a definit societatea drept „o uniune
de persoane ºi de valori patrimoniale, întemeiatã pe un contract de societate ºi bazatã
pe scopul comun urmãrit de asociaþi pe toatã durata contractului, constând în desfãºurarea
în comun a unor activitãþi lucrative determinate ºi în împãrþirea beneficiilor ce ar putea
rezulta”.2)
3. Deºi extrapoleazã acele caracteristici ale societãþii civile care au un grad maxim
de generalitate, o asemenea definiþie este insuficient conturatã pentru a surprinde ºi
încorpora specificul societãþii comerciale; în aceastã privinþã, aria de cuprindere a
definiþiei citate este fie prea largã (include toatã gama activitãþilor lucrative), fie prea
îngustã (nu relevã prezenþa personalitãþii juridice ºi ignorã natura instituþionalã a
societãþii).
Etimologic, conceptul de societate comercialã evocã pluralitatea de persoane
implicate în fenomenul asocierii comerciale, având ca rezultat organizarea acestora
într-o structurã juridicã distinctã de persoanele fizice sau juridice fondatoare, structurã
dotatã cu personalitate juridicã. Pe de altã parte, caracterul comercial al acestui tip de
societate este esenþial, el imprimând acesteia trãsãturi care o disting de societatea
civilã, din care a evoluat; acest caracter nu numai cã este impregnat în denumirea
acestei entitãþi juridice, dar rezultã cu prisosinþã ºi din scopul asocierii – efectuarea de
acte de comerþ.
De aceea, definiþia societãþii comerciale trebuie sã reþinã – pe lângã trãsãturile
comune ale conceptului generic de societate – ºi elementele specifice, definitorii,
menþionate mai sus. Pornind de la aceste certitudini ºi în considerarea ansamblului
normelor juridice ce reglementeazã aceastã entitate, în literatura juridicã de specialitate
au fost emise diverse formulãri ale conceptului de societate comercialã3).
Prin însumarea, într-o enumerare cu tentã descriptivã, a principalelor trãsãturi ce îi
sunt specifice, considerãm cã societatea comercialã – privitã, în aceeaºi mãsurã, atât
ca un act juridic cât ºi ca o fiinþã juridicã – poate fi definitã ca fiind acea entitate
1)
Pentru mai bunã înþelegere a conceptului de societate comercialã, este esenþialã distincþia
dintre „foloasele” ce ar putea deriva din asocierea civilã (art. 1491 C. civ.) ºi profitul urmãrit de
societatea comercialã, acesta din urmã fiind un concept care reflectã spiritul speculativ al activitãþii
comerciale, îndreptatã spre obþinerea unor venituri cât mai mari cu cheltuieli cât mai reduse. Profitul
nu este numai scopul societãþii, ci ºi unul dintre pilonii de bazã ai affectio societatis.
2)
D.A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, 1996, p. 11.
3)
Pentru alte definiþii relevante, a se vedea O. Cãpãþînã, Societãþile comerciale, ed. a 2-a revãzutã
ºi întregitã , Ed. Lumina Lex, 1996, p. 62; M.ªt. Minea, Constituirea societãþilor comerciale,
Ed. Lumina Lex, 1996, p. 20; M.N. Costin, C.A. Jeflea, Societãþile comerciale de persoane,
Ed. Lumina Lex, 1999, p. 6; E. Cârcei, Societãþile comerciale pe acþiuni, Ed. All Beck, 1999, p. 13;
St. D. Cãrpenaru, op. cit., p. 147; A. Fiale, Diritto commerciale, XVII Edizione, Edizioni Giuridiche
Simone, 2006, p. 189-190.
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dotatã cu personalitate juridicã, constituitã cu respectarea dispoziþiilor legii, din iniþiativa,
prin actul de voinþã ºi cu aportul fondatorilor, care convin sã conlucreze în scopul
obþinerii ºi distribuirii între ei a profitului rezultat din exercitarea unor acte de comerþ.
Sub raport conceptual, este de subliniat cã noþiunea de societate comercialã
cuprinde atât o dimensiune economicã, cât ºi, mai ales, una juridicã. Sub aspect
economico-social, societatea comercialã este o structurã (întreprindere) ce reuneºte
forþe umane ºi mijloace materiale într-un sistem funcþional, capabil de a realiza bunuri,
servicii sau lucrãri. Sub aspect juridic, societatea comercialã este un subiect de drept ce
îºi asumã obligaþii ºi exercitã drepturi, o persoanã juridicã, constituitã potrivit legii, prin
acordul de voinþã al asociaþilor ºi cu autorizarea unui organ jurisdicþional de stat.

II. Fondatorii
4. Articolul 1 LSC, dând expresie principiului constituþional al libertãþii de asociere,
consacrat de art. 40 din Constituþie, enunþã dreptul persoanelor fizice ºi juridice de a se
asocia, în vederea constituirii unei societãþi comerciale, în condiþiile legii.
Exerciþiul libertãþii de asociere, exprimând unul dintre drepturile fundamentale ale
omului, este totuºi supus unor limitãri legale4). Pe de o parte, orice asociere, exprimatã
prin convenþia pãrþilor, nu poate deroga de la normele care intereseazã ordinea publicã
ºi bunele moravuri (art. 5 C. civ.); mai mult, art. 287 LSC, arãtând cã activitãþile care
nu pot face obiectul unei societãþi comerciale se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului,
enunþã implicit dreptul acestuia de a restricþiona accesul la anumite activitãþi comerciale.
Rezultã cã libertatea de asociere pentru constituirea unei societãþi comerciale este
supusã unei condiþionãri obiective, privind liceitatea scopului constituirii ºi obiectului
societãþii comerciale. Pe de altã parte, legea restrânge acest drept de asociere ºi sub
raport subiectiv, vizând sfera subiecþilor cãrora le este permisã participarea la constituirea
unei societãþi comerciale, restricþii sau interdicþii care intereseazã sub aspectul capacitãþii
speciale a persoanelor fizice ºi juridice.
5. Societatea comercialã poate fi constituitã atât de persoane fizice cât ºi de persoane
juridice; textul legii nefãcând nicio distincþie, ambele categorii de persoane pot fi atât
de cetãþenie sau naþionalitate românã cât ºi strãinã.
Articolul 6 LSC menþioneazã mai multe categorii de persoane care nu pot avea
calitatea de fondatori ai societãþii comerciale – incapabilii sau cei care au fost
condamnaþi pentru anumite infracþiuni.5) Tot astfel, alte dispoziþii ale LSC permit unei
persoane fizice sau juridice sã aibã calitatea de asociat unic doar într-o singurã societate
cu rãspundere limitatã [art. 14 alin. (1) LSC], iar asociaþii societãþilor în nume colectiv
ºi asociaþii comanditaþi din societãþile în comanditã nu pot fi asociaþi cu rãspundere
nelimitatã ºi în alte societãþi concurente sau având acelaºi obiect, fãrã consimþãmântul
celorlalþi asociaþi (art. 82 LSC). Sancþiunea nerespectãrii acestei restricþii o constituie
excluderea din societate ºi rãspunderea pentru daune.
4)
În acest sens, Curtea Supremã de Justiþie a statuat astfel în 1994: „Constituirea societãþilor
comerciale, în condiþiile Legii nr. 31/1990, este dominatã de principiul libertãþii de asociere a
persoanelor fizice ºi juridice. Limitãrile aduse libertãþii de asociere prin dispoziþiile imperative ale
legii (...) sunt de strictã interpretare” (C.S.J., decizia nr. 511/1994, în Dreptul nr. 4/1995, p. 73).
5)
A se vedea infra, comentariul art. 6 LSC.
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Alte persoane fizice care nu pot avea calitatea de asociaþi ai unei societãþi comerciale sunt notarii publici [art. 35 lit. c) din Legea nr. 36/1995 – dar numai în ceea ce
priveºte calitatea de asociat cu rãspundere nelimitatã], magistraþii, funcþionarii publici,
comerciantul supus procedurii insolvenþei, cãruia i s-a ridicat dreptul de a dispune de
bunurile sale ºi alþii.
În ceea ce priveºte participarea unei persoane juridice la constituirea unei societãþi
comerciale, aceastã posibilitate trebuie examinatã ºi prin prisma principiului specialitãþii
capacitãþii de folosinþã, enunþat de art. 34 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele
fizice si persoanele juridice. Potrivit acestuia, persoana juridicã nu poate dobândi drepturi
sau sã îºi asume obligaþii decât în mãsura în care acestea corespund obiectului de
activitate stabilit prin lege sau prin actul de înfiinþare. Incidenþa acestui principiu a fost
evocatã, cu predilecþie, cu privire la capacitatea asociaþiilor ºi fundaþiilor de a participa
la constituirea unor societãþi comerciale.
6. O altã chestiune vizând participarea unor persoane fizice la constituirea unei
societãþi comerciale este posibilitatea soþilor de a fi cofondatori sau asociaþi în aceeaºi
societate comercialã. Legat de aceastã eventualitate, trebuie discutat ºi regimul juridic
al bunurilor comune ale soþilor, respectiv dacã acestea pot constitui aportul ambilor
sau numai al unuia dintre soþi la capitalul unei societãþi comerciale. O altã chestiune
care þine de aceeaºi problematicã vizeazã regimului titlului participativ emis de societate
în schimbul acestor aporturi.
În lipsa unei interdicþii exprese cuprinse în LSC ºi fãrã a distinge acolo unde legea
nu o face, rezultã cã soþii pot avea calitatea de asociat în aceeaºi societate comercialã;
aceeaºi soluþie, dupã ce a fost mult timp refuzatã de jurisprudenþã, a fost îmbrãþiºatã ºi
de legea francezã, care permite soþilor sã se asocieze ºi sã aducã drept aporturi bunuri
comune, cu recomandarea de a constitui societatea prin act autentic, pentru a evita
anularea actului constitutiv drept o donaþie deghizatã (art. 1832-1 C. civ. fr.).6)
Cu toate acestea, în literatura juridicã de specialitate românã posibilitatea aportãrii
la capitalul unei societãþi comerciale a unor bunuri comune este disputatã;7) potrivit
unei opinii, acordul soþilor de a subscrie la capitalul unei societãþi comerciale bunuri
comune reprezintã o convenþie lovitã de nulitate, pentru cã art. 35 C. fam. aratã cã
soþii dispun împreunã de bunurile comune, iar înstrãinarea sau grevarea terenurilor sau
construcþiilor reprezentând bunuri comune necesitã consimþãmântul expres al celuilalt
soþ. Potrivit acestei opinii, soþii ar trebui sã procedeze la împãrþirea în totalitate sau în
parte a bunurilor comune, urmând ca soþul sau soþii asociaþi sã-ºi subscrie aportul în
naturã din cotitatea repartizatã ca urmare a partajului.8)
În altã opinie se considerã cã pot fi aduse bunuri comune, ca aport al ambilor sau
numai al unui singur soþ la constituirea capitalului social, argumentându-se cã aceastã
operaþiune nu este una de înstrãinare, ci una de administrare, în privinþa cãreia, în ceea
ce priveºte aportul bunurilor mobile, potrivit prevederilor art. 30 C. fam., funcþioneazã
prezumþia de mandat tacit iar pentru bunurile imobile este suficient acordul celuilalt
6)

M. Cozian, A. Viander, Droit des sociétés, Cinquième édition. Editions Litec, 1992, p. 51.
Pentru detalii, I. Popa, Influenþa regimului juridic matrimonial asupra raporturilor comerciale
între soþi, în Dreptul nr. 3/2000, p. 80.
8)
O. Cãpãþînã, op. cit, p. 141.
7)
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soþ, exprimat în formã autenticã. Majoritatea celor care susþin aceastã opinie considerã
cã pãrþile sociale sau acþiunile dobândite în schimbul bunurilor comune aduse ca
aport la societate reprezintã, de asemenea, un bun comun dobândit de oricare dintre
soþi în timpul cãsãtoriei, ele înlocuind deci, în patrimoniul soþilor, bunurile comune
aduse ca aport ºi urmând, în consecinþã, acelaºi regim juridic. 9) De altfel, ºi LSC
reglementeazã, în mai multe texte, posibilitatea ca un aport sã fie adus de mai multe
persoane sau ca un titlu emis de societate sã fie proprietatea mai multor persoane
(art. 83, art. 92 ºi art. 102 LSC).
În acelaºi sens, dar cu o motivare distinctã, s-a pronunþat într-o decizie de speþã ºi
Înalta Curte de Justiþie ºi Casaþie, arãtând cã rostul comunitãþii de bunuri este acela de
a permite soþilor sã-ºi îndeplineascã obligaþiile asumate în cãsnicie; asocierea soþilor
sau chiar numai a unuia dintre soþi într-o societate comercialã, având în vedere caracterul
lucrativ al acesteia, urmãreºte tocmai realizarea de beneficii pentru cãsnicie ºi sporirea
patrimoniului comun.10)
7. Pluralitatea de persoane care participã la constituirea unei societãþi comerciale
este subliniatã atât de conceptul de societate – care presupune implicarea mai multor
persoane, cât ºi prin forma pluralã în care sunt menþionate persoanele fizice ºi juridice
cãrora art. 1 LSC le conferã dreptul de a constitui o societate comercialã.
Cu toate acestea, conceptul de pluralitate de persoane care participã la constituirea
societãþii comerciale este erodat de existenþa, atipicã, a societãþii constituite din voinþa
ºi cu participarea unei singure persoane, fizice sau juridice. Aceastã posibilitate este
reglementatã prin prevederile art. 4, ale art. 5 alin. (2) ºi ale art. 13 LSC ºi ea pune în
discuþie chiar ºi caracterul contractual al societãþii comerciale.11)

III. Personalitatea juridicã a societãþii comerciale
8. Faptul cã societatea comercialã este dotatã cu personalitate juridicã este menþionat
în acest prim articol al LSC ºi este reiterat în art. 41 alin. (1) LSC, care precizeazã cã
societatea comercialã este persoanã juridicã din momentul înmatriculãrii ei în registrul
comerþului.
Regimul persoanei juridice, reglementat prin Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice ºi persoanele juridice condiþioneazã atribuirea personalitãþii juridice
de îndeplinirea unor condiþii prevãzute în art. 26 al Decretului nr. 31/1954. Acestea
sunt: (a) o organizare de sine-stãtãtoare ºi (b) un patrimoniu propriu, afectat realizãrii
unui scop care sã fie în acord cu interesul obºtesc.
(a) Organizarea de sine stãtãtoare. O grupare de persoane poate acþiona ca un
subiect unitar de drepturi numai dacã are o organizare bine definitã, caracterizatã prin
existenþa unei structuri interne de conducere ºi execuþie, precizarea organelor de
conducere ºi a puterilor acestora, stabilirea modului de funcþionare, reorganizare ºi,
eventual, dizolvare ºi lichidare a entitãþii juridice.
Aceastã condiþie este îndeplinitã de societatea comercialã chiar în cursul perioadei
de formare, când, prin voinþa asociaþilor ei, exprimatã prin actul constitutiv, este stabilitã
9)

S. Cãrpenaru, op. cit., p. 154; M-L. Belu Magdo, op. cit., p. 143; I. Popa, op. cit., p. 80 ºi urm.
I.C.C.J., decizia nr. 178/1992, în R.D.C. nr. 4/1994, p. 82.
11)
A se vedea comentariul art. 13 ºi urm.
10)
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structura organelor de conducere ºi de control, structurã care conferã organizarea de
sine-stãtãtoare a entitãþii juridice. Ca o consecinþã a naturii preponderent instituþionale
a societãþii comerciale, legea reglementeazã cu caracter imperativ o serie de aspecte
legate de organizarea, funcþionarea, modificarea, fuziunea, divizarea, dizolvarea ºi
lichidarea societãþii comerciale.
(b) Patrimoniul propriu. Din punct de vedere juridic, patrimoniul reprezintã ansamblul
de drepturi ºi obligaþii cu conþinut economic pe care persoana juridicã îl are în mod
distinct ºi independent de cel al altor subiecte de drept ºi de cel al persoanelor care o
alcãtuiesc. Sub raport economic ºi contabil, patrimoniul este compus din elemente de
activ ºi pasiv.
9. Activul cuprinde totalitatea bunurilor transmise societãþii comerciale cu titlu de
aport sau dobândite de ea în cursul existenþei sale precum ºi drepturile reale sau personale
aferente. Asupra acestora, asociaþii nu au un drept de proprietate sau alt drept real ºi nu
exercitã, în nume propriu, un drept de dispoziþie; orice înstrãinare de bunuri sau drepturi
din patrimoniul societãþii trebuie sã respecte parcursul decizional reglementat de actul
constitutiv sau impus de lege.
Pasivul cuprinde obligaþiile societãþii, faþã de terþi sau chiar ºi faþã de asociaþi (care
sunt titularii aºa numitelor „drepturi reziduale” pe care le exercitã în raport cu societatea
comercialã în caz de lichidare a acesteia).
Patrimoniul cuprinde, din punct de vedere juridic, mai multe categorii de bunuri,
fiecare cu un regim juridic bine determinat, cele mai importante fiind capitalul social
ºi fondul de comerþ.
Capitalul social este acea parte din patrimoniu care cuprinde totalitatea aporturilor
în naturã ºi în numerar, exprimate în bani, care au fost aduse de asociaþi la constituirea
societãþii sau ulterior, în cursul existenþei acesteia. Capitalul reprezintã un element de
pasiv, pentru cã societatea îl datoreazã asociaþilor, în caz de lichidare. Într-o formulã
consacratã, capitalul constituie, totodatã, gajul general al creditorilor societãþii.
Exprimarea este inexactã, întrucât drepturile creditorilor asupra societãþii comerciale
sunt garantate cu întreg patrimoniul social ºi nu numai cu capitalul societãþii; este de
remarcat, pe urmã, cã acest concept de „gaj general” nu exprimã semnificaþiile imediate
ºi consecinþele juridice legate de instituirea unei garanþii reale asupra capitalului
societãþii. Acest drept de gaj nu este concretizat, deci nu priveºte un bun determinat
individual, ci are ca obiect întregul patrimoniu. În consecinþã, societatea este liberã sã
dispunã de bunurile sale pânã când creditorii încearcã ºi obþin realizarea creanþei lor
prin urmãrirea unuia dintre bunurile societãþii. Capitalul social este ºi o unitate de
mãsurã a drepturilor asociaþilor, pentru cã partea de profit ce revine acestora se
repartizeazã, în lipsã de stipulaþie contrarã, în funcþie de aportul asociaþilor adus la
constituirea societãþii sau ulterior, pe parcursul existenþei acesteia.
Fondul de comerþ reuneºte bunurile mobile, corporale ºi necorporale (materii prime
ºi materiale, stocul de produse, numele comercial, vadul comercial, brevetele de
invenþie, mãrcile, desenele, licenþele ºi alte bunuri ºi drepturi) indispensabile exercitãrii
comerþului, în vederea atragerii, pãstrãrii ºi dezvoltãrii clientelei. Fondul de comerþ
prezintã o utilitate tehnicã incontestabilã, întrucât permite societãþii, printr-o singurã
operaþie juridicã, sã transmitã ansamblul bunurilor sale mobiliare. Fondul de comerþ
6
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reprezintã deci o modalitate de valorificare a unor elemente patrimoniale care, fãrã
reunirea lor cu alte elemente de comerþ, ar fi lipsite de valoare pecuniarã.
10. Ca o consecinþã a independenþei patrimoniului social faþã de patrimoniul
asociaþilor, creditorii societãþii au un gaj exclusiv asupra patrimoniului social, în timp
ce creditorii personali sau particulari ai asociaþilor îºi pot exercita drepturile numai
asupra pãrþilor din profitul societãþii care se cuvin asociaþilor sau, dupã dizolvarea
societãþii comerciale, asupra pãrþii din patrimoniu cuvenitã, prin lichidare, asociatului
debitor [art. 66 alin. (1) LSC].
Pentru aceste motive, nu este admisã compensaþia între creanþele societãþii faþã de
un terþ ºi datoria unui asociat în raport cu acelaºi terþ, întrucât acestea nefiind constatate
între aceleaºi persoane, îºi plaseazã efectele în patrimonii distincte. Pentru aceleaºi
raþiuni, moºtenitorii unui asociat nu pot pretinde niciun drept asupra bunurilor care
alcãtuiesc patrimoniul societãþii, fiind îndreptãþiþi numai la contravaloarea cotei-pãrþi
care ar fi revenit asociatului decedat.12)

IV. Natura juridicã a societãþii comerciale
11. Relevarea naturii juridice a societãþii comerciale este o chestiune care ne îndeamnã
sã privim spre trecutul (evoluþia) acesteia, pentru a contura prezentul ei ºi a anticipa
viitorul. Deºi societatea comercialã se constituie ºi funcþioneazã pe baze contractuale,
ea dobândeºte personalitate juridicã prin efectul legii, situaþie care îi atrage calitatea
de subiect de drept. De aceea, specificitatea societãþii comerciale constã în dubla sa
naturã juridicã: contractualã ºi instituþionalã.
Natura contractualã a societãþii comerciale este conferitã de manifestarea de voinþã
a fondatorilor de a se asocia în vederea realizãrii unor acte de comerþ. Aceastã naturã
convenþionalã impune în mod necesar procesului de constituire, organizare ºi funcþionare
a societãþii comerciale unele elemente structurale ºi funcþionale esenþiale, cum sunt:
încheierea între asociaþi a unui act constitutiv (pactul societar), constituirea ºi conservarea
unui capital social (fondul comun constituit prin aporturile asociaþilor ºi care formeazã
patrimoniul iniþial al societãþii comerciale), intenþia asociaþilor de a conlucra în vederea
obþinerii de profit, pentru a-l distribui între ei (affectio societatis) ºi scopul societãþii –
de a realiza profit prin acte de comerþ.
Natura instituþionalã a societãþii comerciale reprezintã o trãsãturã dobânditã în
procesul evoluþiei societãþii ºi consacrã intervenþia legiuitorului, de manierã imperativã,
în sfera constituirii, organizãrii ºi funcþionãrii societãþii comerciale. Privind societatea
ca un element activ al unui sistem economic, legiuitorul a reglementat aceastã formã
asociativã, în anumite condiþii, astfel încât aceasta sã intervinã în circuitul comercial,
în nume propriu, independent de persoana asociaþilor sãi.
Astfel, ca un efect al acestei naturi instituþionale, personalitatea juridicã se atribuie
societãþii comerciale în condiþiile unui control de legalitate prealabil, menit sã protejeze
interesele generale ale asociaþilor ºi ale societãþii însãºi. Acest control se realizeazã:
(a) fie de judecãtorul delegat la registrul comerþului, prin autorizarea constituirii ºi funcþionãrii societãþii sau prin autorizarea înregistrãrii în registrul comerþului a principalelor
12)

St. D. Cãrpenaru, op. cit., p. 204.
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modificãri ale actelor constitutive; (b) fie de instanþa judecãtoreascã competentã, prin
soluþionarea diverselor cereri ale asociaþilor sau acþionarilor privind, de exemplu, unele
situaþii de dizolvare ºi lichidare a societãþii comerciale, excluderea unor asociaþi,
convocarea adunãrii generale a acþionarilor, soluþionarea acþiunilor formulate împotriva
hotãrârilor adunãrii generale a asociaþilor sau acþionarilor etc.
Depãºind natura contractualã a societãþii comerciale, voinþa legii limiteazã deci,
de manierã imperativã, voinþa asociaþilor, dispunând obligatoriu cu privire la constituirea,
organizarea ºi funcþionarea societãþii. Evaluarea acestor caracteristici ale naturii juridice
a societãþii comerciale impune ºi o judecatã de valoare, pentru a determina care dintre
aceste elemente sunt preponderente în natura juridicã a societãþii comerciale.
12. Fiind un concept complex, natura juridicã a societãþii comerciale ne îndeamnã
sã privim aceastã construcþie juridicã, rezultatã dintr-o dublã voinþã (a asociaþilor ºi a
legiuitorului), dintr-o perspectivã mai amplã; este societatea comercialã doar un contract
sau este, esenþialmente, o fiinþã juridicã (o instituþie, o întreprindere)? ªi, în continuare,
este ea, în primul rând, rodul voinþei asociaþilor sau este într-atât impregnatã de voinþa
legiuitorului încât nu poate exista în afara acesteia?
Iniþial, societatea comercialã a avut, incontestabil, o naturã pur convenþionalã: în
absenþa rigorilor legii, societatea comercialã a luat fiinþã, s-a organizat, a funcþionat ºi ºia încetat existenþa ca efect al voinþei asociaþilor. Primele reglementãri ale societãþii au
privit-o ca un contract, atitudine legislativã comprehensibilã, atât timp cât societatea era
lipsitã de personalitate juridicã. Aceastã concepþie contractualistã, fundamentatã pe teoria
autonomiei de voinþã, permite explicarea faptului cã numeroase reguli aplicabile existenþei
ºi funcþionãrii societãþilor comerciale þin de tehnica dreptului contractelor (nulitatea
societãþii sau mandatul acordat administratorilor societãþii)13). Cu toate cã ºi în prezent
natura contractualã a societãþii comerciale continuã sã seducã, nici adepþii acestei
teorii nu sunt unanimi în a califica natura actului juridic care constituie fundamentul
societãþii comerciale, oscilând între diverse soluþii: fie contract sinalagmatic, fie act
juridic complex (contract de majoritate sau act colectiv), fie contract comercial, fie
contract civil.14)
Pe mãsura evoluãrii societãþii comerciale ºi manifestãrii sale ca principal actor al
circuitului comercial, aceastã explicaþie pur contractualã a naturii sale juridice a devenit
insuficientã; necesitatea dobândirii personalitãþii juridice, aceastã ficþiune care a dat
naºtere societãþii moderne, a impus intervenþia tot mai autoritarã a legiuitorului în domeniul
comercial, pentru a ocroti un evantai larg de interese: ale terþilor, ale asociaþilor ºi, nu
în ultimul rând, ale societãþii comerciale.
În aceste condiþii, societatea comercialã, fãrã a înceta sã mai fie un contract, a
devenit ºi o fiinþã juridicã, dar actul ei de naºtere nu mai constã exclusiv în pactul
societar ci primeºte o componentã nouã, constând în formalitatea administrativã a
înmatriculãrii, prin care societatea comercialã dobândeºte personalitate juridicã. Mai
mult, construcþia societãþii comerciale primeºte un impuls iniþial prin voinþa de asociere
a fondatorilor, dar edificiul juridic se realizeazã în acord cu rigorile legii, care impune
13)

Ph. Merle, Droit commercial. Sociétés comerciales, 7e edition, Dalloz, 2000, p. 34.
Pentru detalii, St. D. Cãrpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societãþilor comerciale.
Comentariu pe articole, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureºti, 2006, p. 2 ºi urm.
14)
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dimensiunile procesului de constituire, organizare, funcþionare ºi încetare a societãþii
comerciale.
Pentru aceste motive, societatea comercialã nu se plaseazã cu exclusivitate nici în
sfera convenþionalã sau contractualã ºi nici în cea legalã sau instituþionalã; ea este o
fiinþã juridicã ce ia naºtere printr-o convenþie, dar îºi consumã viaþa socialã, preponderent,
în condiþiile legii. De aceea, teoria juridicã susþine cã societatea comercialã continuã
sã piardã din caracterul contractual în profitul aspectului legal, instituþional15).
Din momentul naºterii societãþii comerciale, caracterul contractual se estompeazã;
voinþa asociaþilor nu se identificã în mod necesar cu voinþa socialã a societãþii, hotãrârile
în adunãrile generale ale asociaþilor se iau, de regulã, cu majoritate de voturi iar
societatea are, nu de puþine ori, interese proprii, distincte de cele ale unora dintre
asociaþi. Societatea comercialã nu mai este doar un contract, ci o fiinþã a cãrei existenþã
nu mai necesitã voinþa însumatã a tuturor asociaþilor16).
O soluþie globalã este greu de impus, atât timp cât conceptul de societate comercialã
este materializat prin diverse forme ale acestora, în care aspectul contractual sau
instituþional poate fi dominant, fãrã a elimina prezenþa celuilalt. Este rezonabil sã
admitem cã în societãþile de persoane dominã încã natura contractualã, în timp ce în
cele de capitaluri, aspectul instituþional este preponderent.

V. Trãsãturile societãþii comerciale
13. Astfel cum rezultã ºi din definiþia societãþii comerciale, desprinsã din conceptul
generic de societate ºi completatã cu enunþul sumar al art. 1 LSC, societatea comercialã
se distinge prin prezenþa unor cerinþe ºi elemente particulare, care îi conferã o
individualitate specificã, respectiv: (a) îndatorirea asociaþilor de a pune în comun ºi de
a transmite societãþii bunuri sau industria lor (aducând astfel un aport inclus, de regulã,
în capitalul social); (b) voinþa de a se asocia în vederea efectuãrii de acte de comerþ
(elementul intenþional: affectio societatis) ºi (c) participarea tuturor asociaþilor la beneficii
ºi pierderi (asumarea riscului asocierii).
14. Aportul asociaþilor este un element esenþial al procesului de constituire ºi
funcþionare al societãþii comerciale iar menþiunile privind structura lui sunt elemente
obligatorii ale actului constitutiv, conform art. 7 ºi 8 LSC. Acest aport, constând în
numerar sau bunuri în naturã, este expresia patrimonialã a personalitãþii juridice ºi este
indispensabil pentru demararea ºi desfãºurarea activitãþii comerciale a societãþii,
constituind sursa primordialã ºi cea mai ieftinã de finanþare a acesteia.
În mod uzual, prin aport se înþelege valoarea patrimonialã cu care fiecare asociat
contribuie, la înfiinþarea societãþii, la constituirea capitalului ºi respectiv a patrimoniului
iniþial al societãþii iar, ulterior, la majorarea capitalului social, în condiþiile ºi la termenele
stabilite. Aportul fiind o obligaþie ºi o contribuþie a asociaþilor, reprezintã unul din
criteriile ce permit sã se facã distincþia dintre asociaþi ºi angajaþii sau auxiliarii comerþului,
care participã ºi ei la viaþa societãþii comerciale, dar de pe alte poziþii juridice.
15)
Pentru o prezentare criticã a acestor tendinþe noi în definirea naturii juridice a societãþii
comerciale, a se vedea St. D. Cãrpenaru, op. cit., p. 149.
16)
A se vedea în acest sens, C. Gheorghe, Societãþi comerciale. Voinþa asociaþilor ºi voinþa socialã,
Ed. All Beck, 2003, p. 6 ºi urm.
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Potrivit art. 16 LSC, aporturile pot fi aporturi sociale ºi aporturi la capital. Aporturile
sociale constau în prestaþii în muncã sau servicii ºi pot fi aduse numai de asociaþii
societãþii în nume colectiv ºi de asociaþii comanditaþi din societãþile în comanditã.
Aporturile la capital sunt aporturi în numerar ºi în naturã. Aporturile în numerar
sunt obligatorii la constituirea fiecãrei forme de societate. Aporturile în naturã,
permise la toate formele de societate, nu se realizeazã decât în momentul transferãrii
drepturilor corespunzãtoare ºi al predãrii efective a bunurilor aflate în stare de utilizare
(art. 16 LSC).
Aporturile în creanþe, permise numai la societãþile în nume colectiv, în comanditã
simplã ºi la societatea pe acþiuni (cu excepþia celor care se constituie prin subscripþie
publicã) urmeazã regimul juridic al aporturilor în naturã. Aceste aporturi sunt înregistrate
sub condiþia realizãrii creanþei; asociatul care a adus ca aport o creanþã nu va fi liberat
decât atunci când societatea a obþinut plata creanþei, iar în cazul nerealizãrii creanþei
la scadenþã, acesta va fi þinut sã plãteascã el suma reprezentând creanþa, cu dobânzi ºi
cu obligaþia de a acoperi eventualele daune ocazionate societãþii. Iatã deci cã, în materie
comercialã, situaþia debitorului este mai grea decât în materie civilã – art. 1392 C. civ.
– unde el nu rãspunde, de regulã, pentru solvabilitatea creditorului.
Aportul reprezintã o obligaþie individualã a fiecãrui asociat, nefiind posibilã promisiunea unui aport ce va fi adus de o altã persoanã. De altfel, art. 36 alin. (2) LSC impune
asociaþilor sã anexeze cererii de înregistrare a noii societãþi în registrul comerþului
actele privind proprietatea asupra aporturilor în naturã iar în cazul imobilelor sã depunã
ºi certificatul constatator al sarcinilor de care sunt acestea grevate.
15. Simpla subscriere a aportului prin contractul de societate reprezintã o condiþie
necesarã, dar nu ºi suficientã. Este necesar ca acest aport sã fie efectiv pus la dispoziþia
societãþii (sã fie vãrsat). Asociaþii societãþii în nume colectiv, ai societãþii în comanditã
simplã ºi ai societãþii cu rãspundere limitatã sunt obligaþi sã verse integral, la data
constituirii, capitalul social subscris (art. 91 LSC). La societatea pe acþiuni constituitã
prin subscriere integralã ºi simultanã a capitalului social, vãrsãmântul aportului se va
efectua în proporþie de cel puþin 30% la constituirea societãþii comerciale ºi diferenþa
trebuie sã fie vãrsatã în termen de 12 luni de la data înmatriculãrii societãþii, pentru
acþiunile emise pentru un aport în numerar, iar pentru acþiunile emise pentru un aport
în naturã, în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculãrii [art. 9 alin. (2) LSC].
La societatea pe acþiuni constituitã prin subscripþie publicã, fiecare subscriitor trebuie
sã verse cel puþin jumãtate din aportul subscris la data constituirii; restul din capitalul
social subscris va trebui vãrsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. Acþiunile ce
reprezintã aporturi în naturã vor trebui acoperite integral (art. 21 LSC).
Asociaþii care întârzie sã depunã aportul social la care s-au obligat sunt rãspunzãtori
pentru daunele cauzate societãþii. Dacã aportul era stabilit în numerar, asociatul aflat
în întârziere va suporta ºi dobânzile legale din ziua în care trebuia sã realizeze vãrsãmântul. Importanþa realizãrii acestei obligaþii este subliniatã ºi de consecinþele pe care
legea le prevede în cazul neîndeplinirii ei, întocmai ºi la timp. Astfel, potrivit art. 222
LSC, asociatul societãþii în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere
limitatã care nu a adus aportul la care s-a obligat, poate fi exclus din societate. În cazul
societãþilor pe acþiuni, potrivit art. 100 LSC, dacã un acþionar nu a efectuat, la scadenþã,
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plata vãrsãmintelor datorate cu titlu de aport la capital, acesta poate fi urmãrit în
instanþã pentru efectuarea acestor vãrsãminte sau societatea poate decide anularea
acþiunilor subscrise ºi neplãtite, emiþând altele noi, ce vor fi vândute.
Punerea în comun a acestor aporturi individuale conduce la constituirea patrimoniului
iniþial al societãþii (capitalul social), de mãrimea cãruia depinde puterea economicã a
persoanei juridice. Noþiunea de capital social desemneazã, deci, valoarea tuturor
aporturilor subscrise de asociaþi. Valoarea capitalului este determinatã de asociaþi prin
contractul de societate. Legea, în situaþia societãþii cu rãspundere limitatã ºi a societãþii
pe acþiuni stabileºte totuºi un minim de capital, care la societãþile cu rãspundere limitatã
este de 200 lei ºi la societatea pe acþiuni de 90.000 lei.
Prevederile legale aratã cã aportul asociaþilor la constituirea capitalului se transmite
sub formã de numerar sau în naturã. Aportul în naturã reprezintã un aport în drepturi
asupra bunurilor care constituie obiectul acestui aport (din punct de vedere juridic),
deci societãþii i se transmite chiar dreptul de proprietate asupra bunurilor constituite ca
aport, cu excepþia stipulaþiilor contrare. Aceastã formulare a legii (art. 65 LSC), acrediteazã opinia potrivit cãreia, alãturi de dreptul de proprietate, societãþii comerciale i
se pot transmite ºi alte drepturi reale sau personale ori dezmembrãminte ale dreptului
de proprietate – dreptul de folosinþã, de uzufruct, de superficie.
16. Potrivit legii, persoanele fizice ºi juridice se pot asocia ºi constitui societãþi
comerciale în vederea efectuãrii de acte de comerþ (art. 1 LSC). Raþiunea constituirii
societãþii comerciale o constituie, deci, decizia unor persoane de a se asocia pentru a
exercita un comerþ; nicio societate comercialã nu se poate înfiinþa fãrã acest element
intenþional, care reprezintã voinþa asociaþilor de a se asocia ºi conlucra în scopul
realizãrii de beneficii, element definit în doctrina juridicã tradiþionalã ca „affectio
societatis”. Literatura de specialitate a subliniat cã acest element intenþional nu reprezintã
doar voinþa comunã de uniune, de asociere, ci exprimã ºi convergenþa de interese ale
asociaþilor.17)
Spre deosebire de contractele civile, care se nasc în prezenþa voinþei comune a
pãrþilor, dar ºi a unor interese divergente ale acestora, contractul de societate reprezintã
intersecþia intereselor asociaþilor, dirijate spre bunul mers al societãþii, pentru realizarea
unui profit ºi distribuirea acestuia între asociaþi. Asociaþii trebuie sã precizeze în
contractul de societate caracterul comercial al activitãþii ce o vor exercita. Voinþa lor
de a efectua în comun acte de comerþ constituie, astfel, motorul activitãþii societãþii.
Este evident cã, pentru realizarea acestei activitãþi, asociaþii trebuie sã conlucreze,
conlucrare a cãrei întindere diferã în funcþie de tipul de societate ales.
La societãþile de capital, unde numãrul asociaþilor poate fi foarte mare, exercitarea
actelor de comerþ este lãsatã numai în seama unora dintre asociaþi, în calitatea lor de
administratori sau de salariaþi ai societãþii. Aceasta nu înseamnã cã nu regãsim o participare ºi a celorlalþi asociaþi la activitatea societãþii, manifestatã sub forma întrunirilor
adunãrilor generale ordinare sau extraordinare sau prin exercitarea dreptului de control
ce revine fiecãrui asociat.
17)

Pentru diversele semnificaþii ale noþiunii, S. Golub, C. Sassu, Affectio societatis, în R.D.C.
nr. 10/2001, p. 74.
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La societãþile de persoane, caracterizate prin prezenþa unui numãr mai redus de
asociaþi, cerinþa colaborãrii asociaþilor la exercitarea actelor de comerþ ce fac obiectul
societãþii primeºte un accent deosebit. În aceste cazuri, sustragerea unuia dintre asociaþi
de la activitatea societãþii sau, dimpotrivã, monopolizarea pârghiilor de conducere de
cãtre unii dintre asociaþi poate sã conturbe echilibrul iniþial contemplat de asociaþi ºi sã
creeze o serie de probleme, datoritã încãlcãrii principiului cã asociaþii conlucreazã pe
picior de egalitate ºi cu excluderea oricãrei subordonãri. Legislaþia noastrã nu a gãsit
necesarã o formulã prin care sã sancþioneze aceastã lipsã de conlucrare a asociaþilor ºi
reþinem ca o deficienþã a legii faptul cã asociaþii care nu conlucreazã la realizarea
obiectului societãþii nu pot fi excluºi din societate.
17. Scopul societãþii comerciale îl constituie realizarea de profit, prin realizarea de
acte de comerþ, în vederea distribuirii acestui profit între asociaþi; în consecinþã, actul
constitutiv va cuprinde menþiuni privind partea fiecãrui asociat la profit ºi pierderi.
Asociaþii participã la profit ºi pierderi în funcþie de aportul lor la constituirea capitalului
social, în mãsura în care prin actul constitutiv nu s-a convenit o altã distribuþie a profitului.
Cu alte cuvinte, modalitatea de împãrþire a profitului este lãsatã de lege pe seama
consensului asociaþilor. Este deci posibilã împãrþirea egalã a profitului ºi a pierderilor,
în pofida inegalitãþii aporturilor sau împãrþirea inegalã a profitului ºi a pierderilor, deºi
aporturile sunt egale.

VI. Societatea comercialã ºi întreprinderea
18. Fiinþa societãþii comerciale ºi natura sa juridicã au suscitat o serie de discuþii; cu
îndreptãþire s-a afirmat cã societatea comercialã nu este doar un contract sau o persoanã
juridicã, ci reprezintã ºi o modalitate, o tehnicã de organizare a unui parteneriat, a unui
patrimoniu ºi a unei întreprinderi18). Ideea dominantã este totuºi aceea cã societatea
comercialã este o formã de organizare a întreprinderii19).
Orice activitate comercialã, desfãºuratã cu titlu profesional, presupune o structurare,
o organizare metodicã, al cãrei scop este ca eforturile întreprinzãtorului ºi fondul de
comerþ aferent acestei activitãþi sã fie valorificate eficient, în scopul producerii unui
profit. Independent de suportul juridic pe care se grefeazã aceastã organizare –
comerciant persoanã fizicã sau comerciant persoanã juridicã – ea este, în prezent,
indispensabilã realizãrii profesiei comerciale, întrucât potenþeazã factorii umani ºi
materiali implicaþi în aceastã activitate.
Aceastã organizare economicã ºi sistematicã a activitãþii comerciantului a fost
exprimatã în legislaþia ºi doctrina de drept comercial prin conceptul de «întreprindere».
Articolul 3 C. com. menþioneazã principalele fapte de comerþ, printre care ºi o serie de
întreprinderi (de spectacole publice, de comisioane, de construcþii, de fabrici,
manufacturã ºi imprimerie, de editurã ºi librãrie, de transporturi ºi altele). Examinarea
enumerãrii diverselor întreprinderi menþionate în art. 3 C. com. permite relevarea faptului
18)

Pentru detalii, M. Cozian, A. Viander, op. cit., p. 16 ºi urm.
I. L. Georgescu, Drept comercial român, vol. I, All Beck 2002, p. 107; A. Fiale, op. cit., p. 189;
P. Le Cannu, Droit des sociétés, 2e édition, Montchrestien, 2003, p. 29 ºi urm.;
E. Goumon, Le droit des sociétés, Dalloz 1998, p. 3 (care utilizeazã chiar conceptul de „întreprindere
societarã”).
19)
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