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în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice  
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Ø O.U.G. nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi 
pentru modificarea altor acte normative incidente (M. Of. nr. 285 din 22 aprilie 2011), 
aprobată prin Legea nr. 32/2012 (M. Of. nr. 181 din 21 martie 2012);

Ø Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 
(M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 2014.
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Capitolul I. Grupurile de interes economic

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 118. (1) Grupul de interes economic – G.I.E. reprezintă o asociere între două 
sau mai multe persoane fizice sau juridice, constituită pe o perioadă determinată, 
în scopul înlesnirii sau dezvoltării activităţii economice a membrilor săi, precum şi 
al îmbunătăţirii rezultatelor activităţii respective.

(2) Grupul de interes economic este persoană juridică cu scop patrimonial, care 
poate avea calitatea de comerciant sau necomerciant.

(3) Numărul membrilor unui grup de interes economic nu poate fi mai mare de 20.
(4) Activitatea grupului trebuie să se raporteze la activitatea economică a membrilor 

săi şi să aibă doar un caracter accesoriu faţă de aceasta.
(5) Grupul nu poate:
a) exercita, în mod direct sau indirect, o activitate de administrare ori de supra‑

veghere a activităţii membrilor săi sau a unei alte persoane juridice, în special în 
domeniile personalului, finanţelor şi investiţiilor;

b) să deţină acţiuni, părţi sociale sau de interes, în mod direct sau indirect, la 
una dintre societăţile comerciale[1] membre; deţinerea de acţiuni, părţi sociale sau 
de interes în altă societate comercială este permisă doar în măsura în care aceasta 
este necesară pentru îndeplinirea obiectivelor grupului şi dacă se face în numele 
membrilor;

c) angaja mai mult de 500 de persoane;
d) fi folosit de către o societate comercială în scopul creditării, în alte condiţii 

decât cele prevăzute expres de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui administrator ori director 
al societăţii comerciale sau a soţului, rudelor sau afinilor până la gradul IV inclusiv 
ai administratorului sau ai directorului respectiv; de asemenea, dacă operaţiunea 
de creditare priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele 
anterior menţionate este administrator sau director ori deţine, singură sau împreună 
cu una dintre persoanele sus‑menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea 
capitalului social subscris;

e) fi folosit de către o societate comercială în scopul transmiterii de bunuri, în alte 
condiţii decât cele prevăzute expres de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările 

[1]  Potrivit art. 77 din Legea nr. 76/2012, „Ori de câte ori prin legi şi prin alte acte normative se face 
trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale ori la «societatea comercială/societăţile 
comerciale», după caz, trimiterea se consideră a fi făcută la Legea societăţilor nr. 31/1990 ori, după 
caz, la «societatea/societăţile reglementată/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare»”. În tot cuprinsul Legii nr. 161/2003, trebuie avute în vedere 
aceste dispoziţii, acolo unde este cazul.

Art. 118
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şi completările ulterioare, la şi de la administratorul sau directorul societăţii comerciale 
ori soţul, rudele sau afinii până la gradul IV inclusiv ai administratorului sau ai 
directorului respectiv; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau 
comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator sau 
director ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus‑menţionate, 
o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris, cu excepţia cazului 
în care una dintre societăţile comerciale respective este filiala celeilalte;

f) să fie membru al altui grup de interes economic sau grup european de interes 
economic.

(6) Grupul de interes economic nu poate emite acţiuni, obligaţiuni sau alte titluri 
negociabile.

Art. 119. (1) Membrii grupului de interes economic răspund nelimitat pentru obligaţiile 
grupului şi solidar, în lipsa unei stipulaţii contrare cu terţii co‑contractanţi. Creditorii 
grupului se vor îndrepta mai întâi împotriva acestuia pentru obligaţiile lui şi, numai 
dacă acesta nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, 
se vor putea îndrepta împotriva membrilor grupului.

(2) Prin derogare, la prevederile alin. (1) şi în măsura în care actul constitutiv 
o permite, un membru nou al grupului poate fi exonerat de obligaţiile acestuia, 
născute anterior aderării sale; hotărârea de exonerare este opozabilă terţilor de la 
data menţionării în registrul comerţului şi a publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea a IV‑a.

Secţiunea a 2‑a. Constituirea grupului de interes economic

Art. 120. (1) Grupul de interes economic se constituie prin contract semnat de 
toţi membrii şi încheiat în formă autentică, denumit act constitutiv.

(2) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant 
în constituirea grupului sunt consideraţi fondatori.

(3)[1] Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care 
au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, înşelăciune, 
delapidare, dare de mită, luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influenţă, 
mărturie mincinoasă, fals, uz de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, infracţiunile 
prevăzute de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi 
infracţiunile de spălare a banilor prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea 
şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire 
şi combatere a finanţării terorismului[2], cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Prevederile alin. (3) se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor cu funcţii 
de administrator, cenzor şi lichidator al grupului de interes economic.

Art. 121. (1) Grupul de interes economic se poate constitui cu sau fără capital.

[1]  Alin. (3) al art. 120 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. II pct. 1 din O.U.G. 
nr. 119/2006.

[2]  Titlul Legii nr. 656/2002 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 187/2012.

Art. 119-121
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(2) În cazul în care membrii grupului decid afectarea unui anume capital pentru 
desfăşurarea activităţii grupului, aporturile membrilor nu trebuie să aibă o valoare 
minimă şi pot avea orice natură.

(3) Drepturile membrilor grupului nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile; 
orice clauză contrară se consideră nulă.

Art. 122. (1) Actul constitutiv al grupului de interes economic stabileşte modul 
de organizare a grupului, în condiţiile stabilite de prezentul titlu, şi va cuprinde:

a) denumirea, precedată sau urmată de sintagma „grup de interes economic” 
ori de iniţialele „G.I.E.”, sediul şi, dacă este cazul, emblema grupului;

b) numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor, 
persoane fizice; denumirea, forma juridică, sediul şi naţionalitatea membrilor, persoane 
juridice;

c) codul numeric personal al membrilor, persoane fizice; codul de identificare a 
membrilor, persoane juridice, în funcţie de forma juridică a acestora;

d) obiectul de activitate al grupului, cu precizarea domeniului şi a activităţii 
principale, precum şi a naturii comerciale sau necomerciale a activităţii;

e) capitalul subscris şi cel vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui membru şi a 
modului de vărsare a acestuia, valoarea aportului în natură şi a modului de evaluare, 
în cazul în care grupul se constituie cu capital;

f) durata grupului;
g) membrii care reprezintă şi administrează grupul sau administratorii nemembri, 

persoane fizice ori juridice, puterile ce li s‑au conferit acestora şi dacă ei urmează să 
le exercite împreună sau separat, precum şi condiţiile în care aceştia pot fi revocaţi;

h) clauze privind controlul gestiunii grupului de către organele statutare, controlul 
acesteia de către membri, precum şi documentele la care aceştia vor putea să aibă 
acces pentru a se informa şi a‑şi exercita controlul;

i) sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi 
fără personalitate juridică –, atunci când se înfiinţează odată cu grupul, sau condiţiile 
pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;

j) modul de dizolvare şi de lichidare a grupului.
(2) Orice modificare a actului constitutiv va fi realizată în condiţiile prevăzute la 

încheierea sa, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV‑a; modificările sunt opozabile de la data publicării.

Art. 123. (1) În cursul existenţei sale, grupul de interes economic poate accepta 
membri noi, cu votul unanim al membrilor săi.

(2) Orice membru al grupului se poate retrage în condiţiile prevăzute de actul 
constitutiv, cu condiţia îndeplinirii prealabile a obligaţiilor sale specifice de membru.

Art. 124. (1) La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberată 
de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea firmei şi a emblemei. Se va 
prezenta, de asemenea, dovada că grupul are, în baza unor acte legale, un sediu 
la adresa indicată.

(2) Sediul grupului trebuie stabilit:
a) fie la locul în care se află administraţia centrală a grupului;

Art. 122-124
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b) fie la locul în care se află administraţia centrală a unuia dintre membrii grupului 
sau, în cazul unei persoane fizice, activitatea principală a acesteia, dacă grupul 
exercită o activitate în locul menţionat.

(3) La sediul indicat de grup vor putea funcţiona mai multe persoane juridice, 
dacă cel puţin o persoană este, în condiţiile legii, asociat sau membru în fiecare 
dintre aceste persoane juridice.

(4) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv, dacă din documentaţia 
prezentată nu rezultă că sunt îndeplinite condiţiile legale.

Secţiunea a 3‑a. Înmatricularea grupului  
de interes economic

Art. 125. (1) În termen de 15 zile de la data autentificării actului constitutiv, fondatorii 
sau administratorii grupului ori un împuternicit al acestora vor cere înmatricularea 
grupului în registrul comerţului în a cărui rază teritorială îşi va avea sediul grupul.

(2) Cererea va fi însoţită de:
a) actul constitutiv al grupului;
b) dovada efectuării vărsămintelor, în condiţiile actului constitutiv, dacă este cazul;
c) dacă este cazul, actele privind proprietatea asupra aporturilor în natură, iar 

în cazul în care printre ele figurează şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor 
de care sunt grevate;

d) actele constatatoare ale operaţiunilor încheiate în contul grupului şi aprobate 
de membri;

e) dovada sediului declarat;
f) declaraţia pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor şi cenzorilor 

că îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul titlu.
(3)[1] Abrogat.

Art. 126. (1) În cazul în care cerinţele legale sunt îndeplinite, judecătorul‑delegat, 
prin încheiere pronunţată în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinţe, va 
autoriza constituirea grupului şi va dispune înmatricularea lui în registrul comerţului, 
în condiţiile prevăzute de Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, 
cu modificările ulterioare.

(2) Încheierea de înmatriculare va reda menţiunile actului constitutiv prevăzute 
la art. 122.

Art. 127. (1) Grupul de interes economic dobândeşte personalitate juridică de 
la data înmatriculării sale în registrul comerţului.

(2) Înmatricularea se efectuează în termen de 24 de ore de la data pronunţării 
încheierii judecătorului‑delegat prin care se autorizează înmatricularea grupului.

(3) Înmatricularea nu prezumă calitatea de comerciant a grupului.
(4) Grupul de interes economic având calitatea de comerciant poate îndeplini, 

în nume propriu, cu titlu principal şi într‑o manieră obişnuită, toate faptele de comerţ 
necesare realizării scopului său.

[1]  Alin. (3) al art. 125 a fost abrogat prin art. II pct. 2 din O.U.G. nr. 119/2006.

Art. 125-127
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Art. 128. Vor fi supuse înregistrării obligatorii, în condiţiile legii, următoarele:
a) orice modificare a actului constitutiv al grupului, inclusiv orice modificare în 

componenţa grupului;
b) înfiinţarea sau desfiinţarea tuturor sucursalelor, reprezentanţelor şi celorlalte 

entităţi fără personalitate juridică;
c) hotărârea judecătorească prin care se declară nulitatea grupului;
d) hotărârea de desemnare a administratorului sau administratorilor grupului, 

numele/denumirea acestora, menţiunea dacă administratorii pot acţiona individual 
sau împreună, precum şi încetarea atribuţiilor acestora;

e) cesiunea, în tot sau în parte, a părţilor de interes ale unui membru;
f) hotărârea membrilor grupului sau hotărârea judecătorească de dizolvare a 

grupului;
g) hotărârea de desemnare a lichidatorilor grupului, numele/denumirea acestora, 

precum şi încetarea atribuţiilor acestora;
h) terminarea lichidării grupului;
i) propunerea de mutare a sediului într‑un stat străin;
j) clauza prin care noii membri sunt exoneraţi de la plata datoriilor grupului, 

născute anterior admiterii lor în grup.

Art. 129. Grupul de interes economic este obligat să publice integral, în Monitorul 
Oficial al României, Partea a IV‑a, în condiţiile legii:

a) actul constitutiv al grupului;
b) actele modificatoare ale acestuia;
c) menţiunile referitoare la codul de înregistrare al grupului, data şi locul înregistrării, 

precum şi radierea grupului;
d) documentele şi menţiunile prevăzute la art. 128 lit. b)‑j).

Art. 130. Dispoziţiile referitoare la constituirea, înmatricularea şi funcţionarea 
filialelor şi sucursalelor societăţilor comerciale, prevăzute de Legea nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător 
filialelor şi, respectiv, sucursalelor grupului de interes economic.

Art. 131. (1) Sediul grupului de interes economic poate fi mutat într‑un stat 
străin, prin decizia membrilor grupului, luată în unanimitate.

(2) În termen de 15 zile de la adoptarea deciziei prevăzute la alin. (1), aceasta va 
fi menţionată, prin grija administratorilor grupului, în registrul comerţului şi publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a.

(3) În termen de două luni de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al 
României, orice persoană interesată poate face opoziţie la decizia de transfer al 
sediului, pentru motive de ordine publică, în condiţiile prevăzute de art. 62 din Legea 
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) Hotărârea judecătorească irevocabilă[1] prin care se soluţionează opoziţia 
la decizia de transfer al sediului se menţionează, din oficiu, în registrul comerţului.

[1]  Potrivit art. 8 din Legea nr. 76/2012, „De la data intrării în vigoare a Codului de procedură 
civilă (15 februarie 2013 – n.r.), referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească 
«definitivă şi irevocabilă» sau, după caz, «irevocabilă» se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea 
judecătorească «definitivă»”. În tot cuprinsul Legii nr. 161/2003, trebuie avute în vedere aceste 
dispoziţii, acolo unde este cazul.

Art. 128-131



211 • legea nr. 161/2003

(5) Înregistrarea grupului în registrul corespunzător din statul străin nu va fi 
opozabilă terţilor decât după momentul în care decizia de schimbare a sediului 
devine efectivă.

(6) Radierea grupului din registrul comerţului este posibilă doar ulterior prezentării 
dovezii efectuării înregistrării grupului în registrul din statul străin.

(7) Până la efectuarea menţiunii cu privire la radierea grupului, în registrul 
comerţului, terţii se pot prevala de sediul grupului din România, cu excepţia cazului 
în care grupul face dovada că aceştia au cunoscut existenţa sediului din statul străin.

Art. 132. (1) Reprezentanţii grupului sunt obligaţi să depună la oficiul registrului 
comerţului semnăturile lor, la data completării cererii de înregistrare, dacă au fost 
numiţi prin actul constitutiv, iar cei aleşi în timpul funcţionării grupului, în termen de 
15 zile de la alegere.

(2) Dispoziţia alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi conducătorilor sucursalelor.

Secţiunea a 4‑a. Efectele încălcării cerinţelor legale  
de constituire a grupului de interes economic

Art. 133. Când actul constitutiv nu cuprinde menţiunile prevăzute de lege ori 
cuprinde clauze prin care se încalcă o dispoziţie imperativă a legii sau când nu s‑a 
îndeplinit o cerinţă legală pentru constituirea grupului, judecătorul‑delegat, din oficiu 
sau la cererea oricărui membru ori a altor persoane interesate, va respinge, prin 
încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afară de cazul în care membrii sau 
reprezentanţii grupului înlătură asemenea neregularităţi. Judecătorul‑delegat va lua 
act în încheiere de regularizările efectuate.

Art. 134. În cazul în care fondatorii sau reprezentanţii grupului nu au cerut înma‑
tricularea sa în termen legal, oricare membru poate cere oficiului registrului comerţului 
efectuarea înmatriculării, după ce, prin notificare sau scrisoare recomandată, i‑a pus 
în întârziere, iar ei nu s‑au conformat în cel mult 8 zile de la primire.

Art. 135. (1) În cazul unor neregularităţi constatate după înmatriculare, grupul 
este obligat să ia măsuri pentru înlăturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatării 
acelor neregularităţi.

(2) Dacă grupul nu se conformează, orice persoană interesată poate cere 
tribunalului să oblige organele societăţii, sub sancţiunea plăţii de daune cominatorii, 
să le regularizeze.

(3) Dreptul la acţiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de 
6 luni de la data înmatriculării grupului.

Art. 136. Fondatorii, reprezentanţii grupului, precum şi primii membri ai organelor 
de conducere, de administrare şi de control ale grupului răspund nelimitat şi solidar 
pentru prejudiciul cauzat prin neregularităţile prevăzute la art. 133‑135.

Art. 137. (1) Actele sau faptele pentru care nu s‑a efectuat publicitatea prevăzută 
de lege nu pot fi opuse terţilor, în afară de cazul în care grupul face dovada că 
aceştia le cunoşteau.

(2) Operaţiunile efectuate de grup înainte de a 16‑a zi de la data publicării în 
Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a, a încheierii judecătorului‑delegat nu 

Art. 132-137
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sunt opozabile terţilor, dacă aceştia dovedesc că au fost în imposibilitate de a lua 
cunoştinţă de ele.

Art. 138. Terţii pot invoca însă actele sau faptele cu privire la care nu s‑a îndeplinit 
publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de efecte.

Art. 139. Fondatorii, reprezentanţii şi alte persoane, care au lucrat în numele 
unui grup în curs de constituire, răspund solidar şi nelimitat faţă de terţi pentru actele 
juridice încheiate cu aceştia pe seama grupului, în afară de cazul în care grupul, după 
ce a dobândit personalitate juridică, le‑a preluat asupra sa. Actele astfel preluate 
sunt considerate a fi fost ale grupului încă de la data încheierii lor.

Art. 140. (1) Nici grupul şi nici terţii nu pot opune, pentru a se sustrage de la 
obligaţiile asumate, o neregularitate în numirea reprezentanţilor, administratorilor sau 
a altor persoane care fac parte din organele grupului, atunci când această numire 
a fost publicată în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Grupul nu poate invoca faţă de terţi numirile în funcţiile menţionate la alin. (1) 
sau încetarea acestor funcţii, dacă ele nu au fost publicate în conformitate cu dispoziţiile 
legale.

Art. 141. (1) În raporturile cu terţii, grupul este angajat prin actele organelor 
sale, chiar dacă aceste acte depăşesc obiectul de activitate, în afară de cazul în care 
el dovedeşte că terţii cunoşteau sau, în împrejurările date, trebuiau să cunoască 
depăşirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singură, dovada 
cunoaşterii.

(2) Clauzele actului constitutiv ori hotărârile organelor statutare ale grupului, 
care limitează puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile terţilor, 
chiar dacă au fost publicate.

(3) Actul constitutiv va putea prevedea că grupul va răspunde în mod valabil doar 
în cazul în care doi sau mai mulţi administratori acţionează împreună. O asemenea 
clauză este opozabilă terţilor numai în condiţiile publicării sale în Monitorul Oficial 
al României, Partea a IV‑a, în condiţiile prevăzute la art. 129.

Art. 142. Nulitatea unui grup de interes economic înmatriculat în registrul comerţului 
poate fi declarată de tribunal numai atunci când:

a) lipseşte actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formă autentică;
b) toţi fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii grupului;
c) obiectul de activitate al grupului este ilicit sau contrar ordinii publice;
d) lipseşte încheierea judecătorului‑delegat de înmatriculare a grupului;
e) lipseşte autorizarea legală administrativă de constituire a grupului, în cazurile 

în care această autorizare este prevăzută în legile speciale pentru desfăşurarea 
anumitor activităţi, precum cea bancară sau de asigurări;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea, sediul şi obiectul de activitate al grupului.

Art. 143. Nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în 
cererea de anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal, 
cu excepţia situaţiei în care nulitatea este cauzată de caracterul ilicit sau contrar 
ordinii publice al obiectului grupului.

Art. 138-143
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Art. 144. (1) Tribunalul sesizat cu o cerere de nulitate poate stabili, chiar din 
oficiu, un termen pentru acoperirea nulităţii.

(2) În cazul în care, pentru acoperirea nulităţii, este necesară convocarea membrilor 
grupului sau comunicarea către aceştia a textului proiectului de hotărâre împreună 
cu documentaţia aferentă, tribunalul va acorda, prin încheiere, termenul necesar 
pentru ca membrii să adopte hotărârea.

Art. 145. (1) Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a 
devenit irevocabilă, grupul încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. Dispoziţiile 
legale privind lichidarea grupurilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător.

(2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii 
grupului.

(3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotărâri oficiului registrului comer‑
ţului, care, după menţionare, îl va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare.

(4) Membrii grupului răspund pentru obligaţiile acestora până la acoperirea lor 
în conformitate cu prevederile art. 119.

Art. 146. (1) Declararea nulităţii grupului nu aduce atingere actelor încheiate 
în numele său.

(2) Nici grupul şi nici membrii săi nu pot opune terţilor de bună‑credinţă nulitatea 
grupului.

Art. 147. Prevederile cap. V „Unele dispoziţii procedurale” din cadrul titlului II 
„Constituirea societăţilor comerciale” al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, în ceea ce priveşte 
grupurile de interes economic.

Secţiunea a 5‑a. Funcţionarea grupurilor  
de interes economic

Art. 148. (1) Administratorii pot face toate operaţiunile cerute pentru aducerea 
la îndeplinire a obiectului de activitate al grupului, în afară de restricţiile arătate în 
actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligaţi să ia parte la toate adunările grupului, la consiliile administratorilor 
şi la organele de conducere similare acestora.

Art. 149. (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta grupul nu îl pot 
transmite decât dacă această facultate li s‑a acordat în mod expres.

(2) În cazul încălcării prevederilor alin. (1), grupul poate pretinde de la cel substituit 
beneficiile rezultate din operaţiune.

(3) Administratorul care fără drept îşi substituie altă persoană răspunde solidar 
cu aceasta pentru eventualele pagube produse grupului.

Art. 150. Obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt cele prevăzute de 
prezentul titlu şi de dispoziţiile referitoare la mandat.

Art. 151. (1) Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:
a) existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;
b) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;
c) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea şi actul constitutiv le impun.
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(2) Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor aparţine şi creditorilor 
grupului, însă aceştia o vor putea exercita numai atunci când, prin operaţiunile 
efectuate pentru realizarea obiectului de activitate al grupului, nu sunt achitate la 
scadenţă, în mod repetat, obligaţiile grupului sau în caz de deschidere a procedurii 
reglementate de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a 
falimentului[1], republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 152. (1) În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect, scrisoare, anunţ, 
publicaţie sau alte documente, emanând de la un grup, trebuie să se precizeze:

a) denumirea, însoţită de menţiunea „grup de interes economic” sau de iniţialele 
„G.I.E.”;

b) sediul;
c) codul unic de înregistrare şi oficiul registrului comerţului în care a fost înmatriculat 

grupul;
d) acolo unde este cazul, menţiunea că grupul se află în lichidare;
e) acolo unde este cazul, menţiunea că administratorii trebuie să acţioneze 

împreună, conform prevederilor art. 128 lit. d).
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) bonurile fiscale, emise 

de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevăzute de 
legislaţia din domeniu.

Art. 153. (1) Adunarea generală a membrilor grupului poate adopta orice hotărâre, 
inclusiv dizolvarea anticipată sau prelungirea duratei grupului, în condiţiile stipulate 
prin actul constitutiv.

(2) Actul constitutiv poate prevedea ca toate hotărârile sau o parte din acestea 
să fie adoptate în anumite condiţii privind cvorumul şi majoritatea necesară. În lipsa 
unei asemenea stipulaţii, hotărârile se adoptă cu votul unanim al membrilor.

(3) Prin actul constitutiv al grupului se poate stipula că aceste hotărâri sau unele 
dintre acestea pot fi luate prin consultarea în scris a membrilor; actul constitutiv va 
preciza în acest caz procedura de consultare şi adoptare a hotărârilor.

(4) Votul unanim al tuturor membrilor este obligatoriu pentru adoptarea hotărârilor 
privind:

a) modificarea obiectului grupului;
b) modificarea numărului de voturi repartizat fiecărui membru;
c) modificarea condiţiilor prevăzute pentru adoptarea hotărârilor;
d) prelungirea duratei grupului dincolo de perioada stabilită în actul constitutiv;
e) modificarea aportului membrilor la capitalul grupului;
f) modificarea oricărei alte obligaţii a membrilor, în cazul în care prin actul constitutiv 

nu se prevede altfel;
g) orice altă modificare a actului constitutiv, în cazul în care prin actul constitutiv 

nu se prevede altfel.

[1]  Legea nr. 64/1995 a fost abrogată prin Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei 
(M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006), care a fost, la rândul ei, abrogată prin Legea nr. 85/2014 privind 
procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014). Potrivit 
art. 340 din Legea nr. 85/2014, în prezent trimiterea se consideră a fi făcută la această lege. În tot 
cuprinsul Legii nr. 161/2003, acolo unde este cazul, trebuie avută în vedere această dispoziţie.
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