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– extras –

Titlul preliminar. Despre legea civilă
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 1. Izvoarele dreptului civil. (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzan
ţele şi principiile generale ale dreptului.
(2) În cazurile neprevăzute de lege se aplică uzanţele, iar în lipsa acestora,
dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemănătoare, iar când nu există asemenea
dispoziţii, principiile generale ale dreptului.
(3) În materiile reglementate prin lege, uzanţele se aplică numai în măsura în
care legea trimite în mod expres la acestea.
(4) Numai uzanţele conforme ordinii publice şi bunelor moravuri sunt recunoscute
ca izvoare de drept.
(5) Partea interesată trebuie să facă dovada existenţei şi a conţinutului uzanţelor.
Uzanţele publicate în culegeri elaborate de către entităţile sau organismele autorizate
în domeniu se prezumă că există, până la proba contrară.
(6) În sensul prezentului cod, prin uzanţe se înţelege obiceiul (cutuma) şi uzurile
profesionale.
Legislaţie conexă: art. 5 alin. (3), art. 255 alin. (3) şi art. 601 NCPC.

Art. 2. Obiectul şi conţinutul Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod
reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale dintre persoane, ca su
biecte de drept civil.

Art. 3‑5
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(2) Prezentul cod este alcătuit dintrun ansamblu de reguli care constituie dreptul
comun pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor sale.
Legislaţie conexă: art. 291 LS.

Art. 3. Aplicarea generală a Codului civil. (1) Dispoziţiile prezentului cod se
aplică şi raporturilor dintre profesionişti, precum şi raporturilor dintre aceştia şi orice
alte subiecte de drept civil.
(2) Sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere.
(3) Constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică, de către
una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă
are sau nu un scop lucrativ.
Legea de aplicare: Art. 8. (1) Noţiunea „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil
include categoriile de comerciant, întreprinzător, operator economic, precum şi orice alte
persoane autorizate să desfăşoare activităţi economice sau profesionale, astfel cum
aceste noţiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în vigoare a Codului civil. (2) În toate
actele normative în vigoare, expresiile „acte de comerţ”, respectiv „fapte de comerţ” se
înlocuiesc cu expresia „activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii”.
Legislaţie conexă: art. 2 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea îniinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Art. 4. Aplicarea prioritară a tratatelor internaţionale privind drepturile
omului. (1) În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile
şi libertăţile persoanelor vor i interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia,
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, pactele şi celelalte tratate la care
România este parte.
(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care România este parte, şi prezentul cod, au prioritate
reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care prezentul cod conţine
dispoziţii mai favorabile.
Legislaţie conexă: ► art. 20 C. Rom.; ► art. 3 NCPC.

Art. 5. Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene. În materiile regle
mentate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod
prioritar, indiferent de calitatea sau statutul părţilor.
Legislaţie conexă: ► Declaraţia nr. 17 – cu privire la supremaţie anexată la actul inal
al Conferinţei interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona; ► art. 148
C. Rom.; ► art. 4 NCPC.

[…]
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Art. 31‑33; 187‑189

Cartea I. Despre persoane
Titlul I. Dispoziţii generale
[…]
Art. 31. Patrimoniul. Mase patrimoniale şi patrimonii de afectaţiune. (1)
Orice persoană izică sau persoană juridică este titulară a unui patrimoniu care
include toate drepturile şi datoriile ce pot i evaluate în bani şi aparţin acesteia.
(2) Acesta poate face obiectul unei diviziuni sau unei afectaţiuni numai în cazurile
şi condiţiile prevăzute de lege.
(3) Patrimoniile de afectaţiune sunt masele patrimoniale iduciare, constituite
potrivit dispoziţiilor titlului IV al cărţii a IIIa, cele afectate exercitării unei profesii
autorizate, precum şi alte patrimonii determinate potrivit legii.
Art. 32. Transferul intrapatrimonial. (1) În caz de diviziune sau afectaţiune,
transferul drepturilor şi obligaţiilor dintro masă patrimonială în alta, în cadrul ace
luiaşi patrimoniu, se face cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege şi fără a
prejudicia drepturile creditorilor asupra iecărei mase patrimoniale.
(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), transferul drepturilor şi obligaţiilor
dintro masă patrimonială în alta nu constituie o înstrăinare.
Art. 33. Patrimoniul profesional individual. (1) Constituirea masei patrimoniale
afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul
încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi de publicitate prevăzute
de lege.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul măririi sau
micşorării patrimoniului profesional individual.
(3) Lichidarea patrimoniului profesional individual se face în conformitate cu
dispoziţiile art. 1.9411.948, dacă prin lege nu se dispune altfel.
[…]

Titlul IV. Persoana juridică
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 187. Elementele constitutive. Orice persoană juridică trebuie să aibă o
organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit
scop licit şi moral, în acord cu interesul general.
Art. 188. Calitatea de persoană juridică. Sunt persoane juridice entităţile
prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal îniinţate care, deşi nu sunt
declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 187.
Art. 189. Categorii de persoane juridice. Persoanele juridice sunt de drept
public sau de drept privat.
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Art. 190‑196

Art. 190. Persoana juridică de drept privat. Persoanele juridice de drept privat
se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.
Art. 191. Persoana juridică de drept public. (1) Persoanele juridice de drept
public se îniinţează prin lege.
(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de lege,
persoanele juridice de drept public se pot îniinţa prin acte ale autorităţilor admi
nistraţiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.
Art. 192. Regimul juridic aplicabil. Persoanele juridice legal îniinţate se supun
dispoziţiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse în
prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.
Legea de aplicare: Art. 18. Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general
aplicabil persoanelor juridice se aplică şi persoanelor juridice în iinţă la data intrării sale
în vigoare, însă numai în măsura în care prin legile aplicabile iecărei persoane juridice
nu se prevede altfel.

Art. 193. Efectele personalităţii juridice. (1) Persoana juridică participă în
nume propriu la circuitul civil şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu bunurile
proprii, afară de cazul în care prin lege sar dispune altfel.
(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bunăcredinţă calitatea
de subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmăreşte ascun
derea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Capitolul II. Îniinţarea persoanei juridice
Secţiunea 1. Dispoziţii comune
Art. 194. Modurile de îniinţare. (1) Persoana juridică se îniinţează:
a) prin actul de îniinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi al instituţiilor
publice, al unităţilor administrativteritoriale, precum şi al operatorilor economici
care se constituie de către stat sau de către unităţile administrativteritoriale. În
toate cazurile, actul de îniinţare trebuie să prevadă în mod expres dacă autoritatea
publică sau instituţia publică este persoană juridică;
b) prin actul de îniinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;
c) în orice alt mod prevăzut de lege.
(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de îniinţare se înţelege actul de
constituire a persoanei juridice şi, după caz, statutul acesteia.
Reglementarea anterioară: art. 28 din Decretul nr. 31/1954.

Art. 195. Durata persoanei juridice. Persoana juridică se îniinţează pe durată
nedeterminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Secţiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice
Art. 196. Cauzele de nulitate. (1) Nulitatea unei persoane juridice poate i
constatată sau, după caz, declarată de instanţa judecătorească numai atunci când:
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Art. 197‑199

a) lipseşte actul de îniinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situaţiile
anume prevăzute de lege;
b) toţi fondatorii sau asociaţii au fost, potrivit legii, incapabili, la data îniinţării
persoanei juridice;
c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;
d) lipseşte autorizaţia administrativă necesară pentru îniinţarea acesteia;
e) actul de îniinţare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
f) actul de îniinţare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaţilor ori
capitalul social subscris şi vărsat;
g) sau încălcat dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau capitalul social
minim, subscris şi vărsat;
h) nu sa respectat numărul minim de fondatori sau asociaţi prevăzut de lege;
i) au fost nesocotite alte dispoziţii legale imperative prevăzute sub sancţiunea
nulităţii actului de îniinţare a persoanei juridice.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c)g) se sancţionează cu nulitatea
absolută.
Legislaţie conexă: art. 56 şi urm. LS.

Art. 197. Aspectele speciale privind regimul nulităţii. (1) Nulitatea relativă a
persoanei juridice poate i invocată în termen de un an de la data înregistrării sau
îniinţării acesteia, după caz.
(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate
cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în faţa primei instanţe de judecată,
cauza de nulitate a fost înlăturată.
Art. 198. Efectele nulităţii. (1) De la data la care hotărârea judecătorească de
constatare sau declarare a nulităţii a devenit deinitivă, persoana juridică încetează
fără efect retroactiv şi intră în lichidare.
(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii se
numesc şi lichidatorii.
(3) Hotărârea judecătorească deinitivă se comunică, din oiciu, spre a i notată
în toate registrele publice în care persoana juridică a fost înregistrată sau, după
caz, menţionată.
(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociaţii răspund, în condiţiile legii, pentru
obligaţiile persoanei juridice care sau născut în sarcina acesteia de la data îniinţării
ei şi până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătoreşti prevăzute la
alin. (3).
Legislaţie conexă: art. 58 LS.

Art. 199. Regimul actelor juridice încheiate cu terţii. (1) Constatarea sau,
după caz, declararea nulităţii nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele
persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare,
după caz.
(2) Nici persoana juridică şi nici fondatorii sau asociaţii nu pot opune terţilor
nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se dovedeşte că aceştia cunoşteau
cauza de nulitate la momentul încheierii actului.
Legislaţie conexă: art. 59 LS.
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Art. 200‑204

Secţiunea a 3‑a. Înregistrarea persoanei juridice
Art. 200. Înregistrarea persoanei juridice. (1) Persoanele juridice sunt supuse
înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare.
(2) Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz,
orice altă formalitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii
personalităţii juridice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice legal îniinţate,
după caz.
(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege,
din oiciu.
Reglementarea anterioară: art. 32 din Decretul nr. 31/1954.

Art. 201. Obligaţia de veriicare a documentelor publicate. Persoana juridică
este obligată să veriice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului
şi textul depus la registrul public şi cel apărut întro publicaţie oicială. În caz de
neconcordanţă, terţii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în
afară de cazul în care se face dovada că ei cunoşteau textul depus la registru.
Legislaţie conexă: art. 52 LS.

Art. 202. Lipsa înregistrării. (1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are
caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal îniinţată cât timp înre
gistrarea nu a fost efectuată.
(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate faţă de terţi,
actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul persoanei juridice, pentru
care nu sa efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu pot i opuse
terţilor, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia cunoşteau că publicitatea
nu a fost îndeplinită.
Legislaţie conexă: art. 50 LS.

Art. 203. Răspunderea pentru neefectuarea formalităţilor de înregistrare.
Fondatorii, reprezentanţii persoanei juridice supuse înregistrării, precum şi primii
membri ai organelor de conducere, de administrare şi de control ale acesteia
răspund nelimitat şi solidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităţilor
de înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalităţi trebuiau să ie cerute
de aceste persoane.
Legislaţie conexă: art. 49 şi urm. LS.

Art. 204. Înregistrarea modiicărilor aduse actului de îniinţare. Dispoziţiile
art. 200203 sunt aplicabile şi în cazul înregistrării modiicărilor aduse actului de
îniinţare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege
sau de actul de îniinţare a acesteia, după caz.
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Art. 205‑208

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice
Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice
Art. 205. Data dobândirii capacităţii de folosinţă. (1) Persoanele juridice care
sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data
înregistrării lor.
(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, după
caz, potrivit art. 194, de la data actului de îniinţare, de la data autorizării constituirii
lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.
(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la
data actului de îniinţare, să dobândească drepturi şi să îşi asume obligaţii, însă
numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia iinţă în mod valabil.
(4) Fondatorii, asociaţii, reprezentanţii şi orice alte persoane care au lucrat în
numele unei persoane juridice în curs de constituire răspund nelimitat şi solidar faţă
de terţi pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispoziţiilor
alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică noucreată, după ce a dobândit
personalitate juridică, lea preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate
a i ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor şi produc efecte depline.
Reglementarea anterioară: art. 33 din Decretul nr. 31/1954.
Legislaţie conexă: ► art. 41 LS; ► art. 5, art. 8, art. 17 din O.G. nr. 26/2000 cu privire
la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 206. Conţinutul capacităţii de folosinţă. (1) Persoana juridică poate avea
orice drepturi şi obligaţii civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii,
nu pot aparţine decât persoanei izice.
(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi şi obligaţii
civile care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de
constituire sau statut.
(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este lovit de
nulitate absolută.
Reglementarea anterioară: art. 34 din Decretul nr. 31/1954.

Art. 207. Desfăşurarea activităţilor autorizate. (1) În cazul activităţilor care
trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea
activităţi se naşte numai din momentul obţinerii autorizaţiei respective, dacă prin
lege nu se prevede altfel.
(2) Actele şi operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt lovite
de nulitate absolută, iar persoanele care leau făcut răspund nelimitat şi solidar
pentru toate prejudiciile cauzate, independent de aplicarea altor sancţiuni prevăzute
de lege.
Art. 208. Capacitatea de a primi liberalităţi. Prin excepţie de la prevederile
art. 205 alin. (3) şi dacă prin lege nu se dispune altfel, orice persoană juridică poate
primi liberalităţi în condiţiile dreptului comun, de la data actului de îniinţare sau,
în cazul fundaţiilor testamentare, din momentul deschiderii moştenirii testatorului,
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Art. 209‑212

chiar şi în cazul în care liberalităţile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică
să ia iinţă în mod legal.

Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu
şi funcţionarea persoanei juridice
§1. Capacitatea de exerciţiu
Art. 209. Data dobândirii capacităţii de exerciţiu. (1) Persoana juridică îşi
exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare,
de la data constituirii lor.
(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele izice
sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt desem
nate să acţioneze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele şi pe
seama persoanei juridice.
(3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de
administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu sa prevăzut
altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
Reglementarea anterioară: art. 35 alin. (1) şi art. 36 din Decretul nr. 31/1954.

Art. 210. Lipsa organelor de administrare. (1) Până la data constituirii orga
nelor de administrare, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care privesc
persoana juridică se fac de către fondatori ori de către persoanele izice sau
persoanele juridice desemnate în acest scop.
(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele desem
nate cu depăşirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului,
pentru îniinţarea persoanei juridice, precum şi actele încheiate de alte persoane
nedesemnate obligă persoana juridică în condiţiile gestiunii de afaceri.
(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ţinut faţă
de terţi dacă aceasta nu se îniinţează ori dacă nu îşi asumă obligaţia contractată,
în afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligaţie.
Art. 211. Incapacităţi şi incompatibilităţi. (1) Nu pot face parte din organele
de administrare şi de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de
exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor
organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili
să ocupe o astfel de funcţie.
(2) Actele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea
nu pot i anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe
sunt incapabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite cu
încălcarea dispoziţiilor legale ori statutare, dacă nu sa produs o vătămare.

§2. Funcţionarea persoanei juridice
Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice. (1) Hotărârile şi de
ciziile luate de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii, actului de
constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte la
deliberare sau au votat împotrivă.
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Art. 213‑216

(2) Faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de
constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile
şi condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia
leau cunoscut pe altă cale.
Legislaţie conexă: ► art. 132 LS; ► art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014); ► art. 23 şi urm. din
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 213. Obligaţiile membrilor organelor de administrare. Membrii organelor
de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acţioneze în interesul acesteia,
cu prudenţa şi diligenţa cerute unui bun proprietar.
Legislaţie conexă: art. 1441, art. 152, art. 1532 alin. (6), art. 1538 alin. (3) LS.

Art. 214. Separarea patrimoniilor. (1) Membrii organelor de administrare au
obligaţia să asigure şi să menţină separaţia dintre patrimoniul persoanei juridice şi
propriul lor patrimoniu.
(2) Ei nu pot folosi în proitul ori în interesul lor sau al unor terţi, după caz,
bunurile persoanei juridice ori informaţiile pe care le obţin în virtutea funcţiei lor,
afară de cazul în care ar i autorizaţi în acest scop de către cei care iau numit.
Legislaţie conexă: art. 272 alin. (1) pct. 2 LS.

Art. 215. Contrarietatea de interese. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în
frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare,
dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau descendenţii lui, rudele în linie cola
terală sau ainii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes să se
încheie acel act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest
lucru.
(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei
juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes întro problemă
supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înştiinţeze persoana juridică şi să
nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde
pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu sar i putut obţine
majoritatea cerută.
Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice. (1) Hotă
rârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot i atacate în
justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care
nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze
aceasta în procesulverbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li sa
comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut
loc şedinţa, după caz.
(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din
funcţie. Ei au numai dreptul de a i despăgubiţi, dacă revocarea a fost nejustiicată
sau intempestivă şi au suferit astfel un prejudiciu.
(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către instanţa
competentă în circumscripţia căreia persoana juridică îşi are sediul, în contradictoriu
cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanţei
este supusă numai apelului.

