
TITLUL I. CONSIDERAŢII GENERALE 

 PRIVIND PERSOANA  

Capitolul I. Statutul juridic  

al persoanei juridice 

1. Sfera de incidenţă a legii este stabilită pornind de la ideea că 
are ca destinatari persoanele fizice i juridice în calitate de subiecte 
sau părţi în raporturile juridice izvorâte din actele sau faptele al 
căror conţinut reflectă drepturi i obligaţii în legătură cu bunuri i 
valori de natură diversă. 

Necesităţile practice au a ezat entităţile colective în atenţia so-
cietăţii, iar conceptul de persoană juridică a evoluat graţie con-
tribuţiei tiinţei dreptului. Multă vreme însă, s-a negat existenţa 
persoanei juridice prin argumente de ordin juridic sau prin utilizarea 
unor expresii metaforice. Cu aceea i putere s-a afirmat nu numai 
existenţa, dar i necesitatea organizării sale juridice. 

Cristalizarea conceptului de persoană juridică permite con-
tinuarea studierii evoluţiei acestei instituţii care a dobândit în zilele 
noastre o importanţă covâr itoare, creându-se impresia că aceste 
entităţi conduc i organizează oamenii i nu vice-versa. 

 Secţiunea 1. Noţiunea, definiţia şi reglementarea  

persoanei juridice  

2. Explicaţia noţiunii de persoană juridică a pus în evidenţă 
exemplul tipic de întrebare adresată în lumea juridică: este lucru 
sau persoană? Iar răspunsul a creat controversă în lumea modernă 
a dreptului în care, iniţial, a fost negată existenţa unei persoane ca-
re nu prezenta atribute considerate esenţiale: raţiune, con tiinţă, 
identitate.  

Cu timpul, discuţiile au fost orientate dincolo de sfera însu irilor 
specifice fiinţei umane, iar imaginaţia i influenţa literaturii în care 
vântul, vina, ziua, luna etc. sunt personificate, au conturat ideea că 
orice entitate poate avea existenţă i poate fi persoană, fiind nece-
sară doar recunoa terea sa de către om.  
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De-a lungul vremii, această concepţie a fost preluată în ordinea 
juridică i păstrată până în zilele noastre când, la fel ca în dreptul 
roman, o entitate asociativă devine persoană numai dacă este re-
cunoscută prin lege. Nu în această situaţie s-au aflat Statul, coala 
de afaceri, organizaţiile non profit etc. cărora, din interese politice i 
practice, împăraţii Romei antice le-au acceptat existenţa, consi-
derându-le entităţi juridice artificiale. 

§ 1. Noţiunea de persoană juridică  

3. Interesul pentru tratarea chestiunilor referitoare la noţiunea i 
definiţia persoanei juridice s-a accentuat odată cu utilizarea multi-
plelor accepţiuni ale termenului în scopuri diverse, dar i pentru a 
identifica afinităţi ale creaţiei sofisticate denumită persoană juridică 
cu trăsături specifice omului.  

Etimologic, cuvântul persoană provine din latinescul persona, ae 
i desemnează masca actorului precum i rolul sau personajul pe 

care acesta îl interpreta într-un spectacol. Influenţat de această in-
terpretare, limbajul curent utilizează termenul de actori pentru a 
desemna participanţii la raporturile sociale.  

De-a lungul timpului, utilizarea cuvântului „persoană” a proliferat 
semnificativ cu înţelesuri diferite, generate de diversitatea culturilor 
i credinţelor, antrenând consecutiv o diminuare a pertinenţei sale 

în clarificarea noţiunii i în identificarea sensului său juridic. 
Pe plan universal, noţiunea „persoană” pare a nu se disocia de 

noţiunea „umană” pentru a corespunde necesităţii construirii nor-
melor de drept rata ate fiecărui sistem cultural. Astfel, în limba 
franceză termenul „personne” are semnificaţia de „nimeni” dar i de 
subiect de drept, iar în limba engleză expresia „person” este strâns 
legată de istoria drepturilor omului. Din punct de vedere juridic, 
noţiunea de persoană a fost construită odată cu evoluţia schim-
burilor i a con tientizării diferenţei între lucru i om.  

Dreptul antic cuno tea distincţia între lucruri, persoane i acţiuni, 
dar nu exista un corp de norme dedicat statutului juridic al per-
soanei. Progresele societăţii au influenţat evoluţia normelor juridice, 
iar conţinutul termenului a suferit modificări, fiind folosite expresiile 
con tiinţe sau inteligenţe pentru a desemna persoane naturale, de i 
sunt esenţial diferite de termenul de persoană. 

Pă ind într-un alt plan reţinem că, de i gruparea oamenilor în 
societate este privită ca mod de socializare, din punct de vedere 
juridic, ele reprezintă entităţi dotate cu personalitate separată de 
personalitatea membrilor ce le compun.  
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În evoluţia lor, normele juridice au recunoscut posibilitatea 
constituirii unei persoane juridice prin voinţa unei singure persoane 
fizice, numai de către persoane fizice, numai de alte persoane 
juridice, sau de acestea împreună cu alte persoane fizice. În acest 
context, noţiunea de persoană juridică[1] semnifică de fapt persoana 
sau grupul de persoane fizice, considerată entitate cu vocaţie la 
calitatea de titular de drepturi i obligaţii. 

Stabilirea semnificaţiei noţiunii de persoană juridică prezintă 
relevanţă sub mai multe aspecte. Într-un prim aspect, noţiunea 
explică existenţa celei de-a doua categorii de persoane care 
participă, alături de persoanele fizice, la raporturi juridice. Sub cel 
de-al doilea aspect, noţiunea identifică numeroasele categorii de 
persoane juridice cu forme i capacitate extrem de variate.  

Într-adevăr, noţiunea de persoană juridică include atât entităţile 
supuse normelor juridice de drept privat, respectiv asociaţiile i fun-
daţiile, sindicatele, societăţile comerciale etc.), cât i pe cele supu-
se normelor juridice de drept public respectiv, Statul Român, Gu-
vernul, Banca Naţională a României, Uniunea Europeană, Comuna, 
Ora ul, Judeţul etc. Distincţia este importantă întrucât persoanele 
juridice de drept public dobândesc calitatea de subiecte de drept în 
raporturile de drept public internaţional, iar în această calitate exer-
cită atribuţii legate de încheierea tratatelor internaţionale[2]. 

Tot în baza noţiunii de persoană juridică, persoanele juridice de 
drept privat sunt separate în categoria celor supuse normelor de 
drept civil, precum asociaţiile, fundaţiile, bisericile, sindicatele, uni-
versităţile, societăţile agricole civile etc. i în categoria celor supuse 
normelor de drept comercial, precum societăţile comerciale în toate 
formele juridice i având obiect de activitate diferit (industrial, ban-

                                                
[1] G. Boroi, în Drept civil. Partea generală. Persoanele, Ed. All Beck, Bucure ti, 

2002, p. 386, define te persoana juridică drept „(...) entitatea (ansamblul de elemen-
te umane i materiale) care, îndeplinind condiţiile prevăzute de lege, este titulară de 
drepturi i obligaţii”. 

[2] Pentru încheierea de tratate internaţionale este necesară întrunirea cumulativă 
a condiţiilor i activităţilor următoare: negocierea Statelor reprezentate de Ministrul 
Afacerilor Externe, Pre edintele ţării sau alţi indivizi plenipotenţiari, dotaţi cu depline 
puteri pentru a negocia; semnarea – operaţie de parafare, încredinţată în general 
unui individ de rang ministerial, care nu angajează statul cu excepţia tratatului în 
formă simplificată; ratificarea – operaţiune care se află în competenţa Parlamentului 
care adoptă o lege de ratificare ce va intra în vigoare i astfel tratatul va deveni obli-
gatoriu în ordinea juridică internă; adeziunea – operaţiune care se referă la tratatele 
multilaterale i care se înfăţi ează sub acelea i caracteristici prezente la adopţia tra-
tatelor prin procedura clasică a dublului grad – parafare i ratificare – diferenţa fiind 
că statul semnatar are deja drepturile i obligaţiile de la data parafării. 
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car, agricol, financiar, de asigurări, transporturi etc.) i grupuri de in-
teres economic.  

A adar, noţiunea de persoană juridică are consistenţa unui 
subiect de drept privat i de drept public i sugerează existenţa 
unei structuri organizatorice interne care îi asigură funcţionarea i 
participarea la raporturile juridice cu alte persoane. 

În unele ipoteze, persoana juridică deţine calitatea de organ de 
executare, de administrare sau de control a unei alte persoane juri-
dice, evidenţiindu-se imposibilitatea disocierii activităţii subiectului 
de drept colectiv de persoanele fizice care îl compun.  

Într-adevăr, reflectând o creaţie a dreptului sau o ficţiune juri-
dică, persoana juridică trebuie să fie reprezentată de o persoană 
fizică abilitată să o angajeze în raporturile cu terţii (pre edintele, 
directorul general, administratorul), pe această cale, fundamentând 
responsabilitatea persoanei juridice.  

În profilul arătat, noţiunea de persoană juridică reflectă sintagma 
de subiect de drept prezentă în oricare ordine juridică.  

§ 2. Evoluţia conceptului de persoană juridică şi a reglemen-

tării acesteia 

4. De-a lungul vremii, conceptul de persoană s-a dovedit a fi 
instrumentul prin intermediul căruia omul este reper în diferenţierea 
subiectului de drept de lucruri, de activităţi i în identificarea celui 
de-al doilea subiect de drept. 

Progresul economico-social a influenţat evoluţia conceptului de 
persoană juridică, impunând-o în raport cu persoana fizică. Într-
adevăr, dezvoltarea societăţii a generat desfă urarea unor activităţi 
complexe i de anvergură, care depă eau sau chiar excludeau 
posibilităţile unei persoane fizice[1], persoana juridică dovedindu- i 
puteri i aptitudini mai mari i devenind, astfel, un subiect de drept 
indispensabil. În aceste condiţii, a sporit interesul pentru cunoa -
terea conceptului de persoană juridică i a regulilor în baza cărora 
se constiuie, există i funcţionează ca entitate juridică asemănătoa-
re individului.  

Amintim că începutul secolului al XX-lea este marcat de pole-
mica juri tilor privitoare la existenţa persoanei juridice. S-au creat 
două curente de opinie care au a ezat persoana juridică între 

                                                
[1] H. Ford: „O afacere grandioasă este într-adevăr prea mare pentru a fi umană”, 

sau desfă urată de către un singur individ, apud R. Monks, N. Minow, Corporate 
governance, Ed. Blackwell Publishers, Cambridge, Massachusetts, USA, 1995, p. 8. 
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persoana fizică i ficţiunea juridică. O parte a doctrinei a susţinut că 
recunoa terea personalităţii juridice unui grup de persoane sau 
unei mase de bunuri nu are efect juridic în absenţa unui act de 
voinţă a Statului, fără de care, personalitatea morală este o pură 
ficţiune. O altă parte a doctrinei a susţinut că voinţa unui grup de 
persoane este altceva decât suma voinţelor individuale ale mem-
brilor grupului, astfel că, independent de voinţa statutului, un grup 
uman poate atinge un anumit nivel de organizare, care să-i permită 
exprimarea unei voinţe proprii i să acţioneze în consecinţă, 
posedând, prin el însu i, personalitate juridică.  

Enunţate în mod plastic, unele susţineri pro i contra reflectă 
argumente de chintesenţă juridică referitoare la entitatea colectivă 
denumită de juri tii francezi „persoană morală”. Într-adevăr, a deve-
nit notoriu schimbul de replici între doi juri ti francezi ai vremii, pri-
mul[1] pentru afirmaţia: „Eu nu am dejunat niciodată cu o persoană 
juridică”[2], făcută cu scopul de a- i exprima dezacordul faţă de 
ideea existenţei unei alte persoane decât omul; cel de-al doilea[3] 
pentru replica: „Nici eu, dar eu am văzut-o deseori plătind chitan-
ţa”

[4], dată în ideea de a- i exprima acordul privind existenţa per-
soanei juridice.  

În controversa asupra existenţei persoanei morale alţi autori[5] au 
argumentat în aceea i notă, existenţa artificială a acesteia: „Per-
soana morală nu este o persoană; nu este suferindă; nu este iubi-
toare, fără carne i fără oase este o existenţă artificială. Chiar i 
Casanova tie bine că dacă urmăre te stareţe i maici, nu va fi 
tentat niciodată de o congregaţie”

[6]
.  

                                                
[1] L. Duguit (1859-1928) jurist fancez, susţinător al colii doctrinale, în viziunea 

căruia numai persoanele fizice, fiinţele umane, sunt apte să devină subiecte de 
drept, a fost specialist în drept public, profesor de drept i decan al Universităţii din 
Bordeaux (1886-1928), adept al metodei de cercetare tinţifică Le positivisme Socio-
logique i al concepţiei metafizice despre stat i suveranitate. Principalele scrieri: 
Des fonctions de l'Etat moderne, în Revue internationale de sociologie, Paris, 1894; 
L'Etat, le droit positif et la loi positive, Paris, 1901; Traité de droit constitutionnel, 
Paris 1ère éd. 1911, 3ème édition, 1927.  

[2]„Je n'ai jamais déjeuné avec une personne morale”. 
[3] J.C. Soyer jurist francez, specializat în drept penal. Principalele scrieri: Droit 

pénal et procédure pénale, 2 septembrie 2008, ediţia 20, Franţa. În lucrarea Droit 
des sociétés, 19e édition Litec, 2006, autorii M. Cozian, A. Viandier i F. Deboissy 
opinează că replica (formulată în alţi termeni) ar aparţine unui alt jurist G. Jèze.  

[4] „Moi non plus, mais je l'ai souvent vue payer l'addition”. 
[5] M. Cozian A. Viandier, F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 19e édition, 

Paris, 2006.  
[6] „La personne morale n’est pas une personne; ni souffrante; ni aimante, sans 

chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, 
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Dincolo de metafore, disputa doctrinară reflectă soluţia la care  
s-a oprit dreptul pozitiv, creând persoana juridică prin recurgerea la 
o ficţiune juridică. 

Prima i cea mai importantă consecinţă este constituirea unui 
titular de drepturi i obligaţii, un subiect de drept căruia i s-au recu-
noscut însu iri, drepturi i obligaţii asemănător persoanelor fizice. 
Potrivit legii, persoanele juridice trec, similar persoanelor fizice, prin 
procesul concepţiei, se constituie valid dacă cei care le-au constituit 
le atribuie toate elementele de identificare i dacă au o structură in-
ternă formată din organe care-i permit funcţionarea (fiinţarea) nor-
mală; se înregistrează i li se eliberează „certificat” doveditor al 
existenţei lor cu efecte opozabile terţilor. În calitate de subiect de 
drept, persoanele juridice intră în raporturi cu terţii i au legitimare 
procesuală activă sau pasivă în conflictele litigioase. 

La fel ca în cazul persoanelor fizice, „starea civilă” a persoanei 
juridice se poate modifica, normele juridice stabilind proceduri i 
condiţii de schimbare a denumirii, sediului sau altor elemente de 
identificare, precum i de fuzionare sau divizare. Într-o manieră par-
ticulară a fost reglementată posibilitatea persoanei juridice de „a da 
na tere” unei alte persoane, pe care a denumit-o filială, din lati-
nescul filia, pentru a sugera legătura de filiaţie.  

În sfâr it, urmând exemplul măsurilor destinate unei persoane 
fizice a cărei sănătate este afectată la un moment dat, normele 
dreptului pozitiv oferă soluţii similare persoanelor juridice expuse 
sau aflate în situaţii care le afectează buna funcţionare ori chiar 
existenţa, reglementând restructurarea, redresarea prin reorgani-
zare i, ca ultimă soluţie, lichidarea. Prin urmare, este sesizabilă i 
firească apropierea între normele aplicabile persoanei fizice i cele 
incidente persoanei juridice devreme ce omul s-a avut pe sine 
model pentru construirea unei identităţi juridice. Desigur, au fost 
create norme juridice proprii care să reflecte specificitatea statutului 
juridic al acestui subiect de drept.  

Conceptualizarea persoanei juridice a evoluat de la cuvânt la 
construcţia juridică, expresiile utilizate pentru a desemna creaţia 
juridică fiind prezente în toate legislaţiile.  

Dreptul roman cunoa te accepţiunea de creaţie artificială (sau 
fictivă) pentru a desemna persoana juridică, prin opoziţie cu ter-
menul caput (cap) sau persona, utilizat pentru a desemna persoana 

                                                                                                  

qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une con-
grégation (…)”.  
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fizică (omul). Până la sfâr itul perioadei clasice[1] dreptul roman avea 
un caracter jurisprudenţial într-o măsură redusă, fiind format din 
norme scrise sau principii codificate i acestea reprezentând, pre-
valent, rezultatul interpretării juridice a jurisconsulţilor. O importanţă 
excepţională aparţine operei didactice Institutiones

[2]
 elaborată de 

juristul roman Gaio care dovede te că jurisprudenţa romană clasică 
separa net dreptul aplicabil persoanelor, lucrurilor i acţiunilor (per-
sonae, res, actiones). A adar, în perioada clasică a dreptului roman, 
doar entităţilor asociative li s-a recunoscut subiectivitate juridică, iar 
după epoca iustiniană s-a admis posibilitatea personificării unui pa-
trimoniu doar în unicul scop de a permite configurarea fundaţiilor.  

Informaţii preţioase sunt furnizate în relaţie cu evoluţia gândirii 
juridice destinată să desemneze Statul i să-i recunoască însu irea 
de persoană juridică. În acest scop, juri tii romani au elaborat con-
ceptul juridic de Romanus Quiritium, având ca model corpora vel 
universitates i au creat astfel, cea mai mare organizaţie din epocă. 
În fapt, „Populus Romanus” era denumirea care indica întreaga co-
munitate civilă a Romei antice, fără distincţii sociale, căreia nu-i era 
recunoscută capacitatea juridică de drept civil. Comparativ, enti-
tăţilor coloniae, provinciae, collegia, piae causae, sodalitates, de-
semnate prin denumirea generică „Populus”, le era recunoscută 
calitatea de persoane juridice. 

Juri tii romani au recurs la o ficţiune juridică i au asociat cele 
două denumiri Populus Romanus, creând astfel persoana juridică a 
Statului având ca obiect rezolvarea treburilor sau lucrurilor publice 
(res publica, rei publicae). Cuvântul compus res publica a devenit 
curând un cuvânt nou, de sine stătător – republica –, indicând până 
în zilele noastre persoana juridică a statului. Collegia i sodalitates 
erau coasociaţii a căror constituire reprezenta o tradiţie în antichi-
tate. Collegia avea ca scop prevalent practicarea unui cult, în timp 
ce sodalitates se constituiau cu scopul de a oferi recreere i asis-

                                                
[1] Perioada clasică (secolul I î.Ch. – secolul III d.Ch.) începe cu primul împărat 

roman Augustus (27 – 14 î.Ch.) este caracterizată printr-o amploare a operelor 
aparţinând juri tilor Gaius, Ulpiano, Papiniano, Modestino, de un rafinament juridic, 
unanim recunoscut până azi.  

[2] Unicul manuscris al operei complete elaborate de Gaius între anii 168-180, a 
fost descoperit întâmplător în anul 1816 de diplomatul german Barthold Georg 
Niebuhr în Biblioteca Capilare din Verona, unde se află i în prezent în conservare. 
Având forma sa originală, fără ca semnificaţiile textelor să fi fost alterate prin com-
pilaţii, Institutiones este divizată în trei părţi dedicate persoanelor, lucrurilor i acţiunilor 
(personae, res, actiones), asupra cărora sunt făcute patru comentarii dedicate dreptului 
persoanelor, lucrurilor i obligaţiilor (I: Ius quod ad personas pertinet; II: Ius quod ad res 
pertinet; III: Ius quod ad res pertinet; IV: Ius quod ad obligationes pertinet).  
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tenţă mutuală asociaţilor. Recunoa terea calităţii de persoane juri-
dice acestor entităţi se datorează împăratului Augustus, care a im-
pus unele reguli juridice, condiţionând constituirea unui nou Colle-
gium de existenţa voinţei a cel puţin trei persoane, de crearea unui 
patrimoniu social separat sau distinct de cel al asociaţilor (arca 
communis) i de obţinerea unei autorizări din partea Senatului. În 
absenţa autorizării, colegiul nu avea existenţă nici faptică, dreptul 
roman necunoscând asociaţii sau entităţi „de fapt”. Alături de co-
loniae, provinciae, collegia i sodalitate, au fost create piae causae 
organizate ca asociaţii cu scop de binefacere, cărora, în calitate de 
persoane juridice, li s-a recunoscut capacitatea de a fi donatar 
testamenti factio passiva, prin acte mortis causa. Prin expresiile 
corpora sau universitates

[1] erau desemnate asociaţii religioase, 
economice, sociale sau grupuri de negustori, de meseria i sau de o 
altă compoziţie, înzestrate cu capacitate juridică. În acela i timp, în 
dreptul roman erau persoane juridice Statul (res publica) precum i 
unităţile administrativ-teritoriale, desemnate prin expresiile: civi-
tates, coloniae, municipia.  

A adar, este meritul dreptului roman de a crea expresii i ac-
cepţiuni ale termenilor pentru a distinge între două categorii de 
persoane juridice: persoane juridice de drept privat i persoane 
juridice de drept public.  

După Edictul de la Tesalonic din anul 380 d. Ch. când s-a adop-
tat cre tinismul ca religie de stat, biserica a devenit persoană juri-
dică[2] fiind inclusă în categoria persoanelor juridice de drept public.  

În timp, legislaţiile statelor au preluat sistemul juridic de orga-
nizare a persoanelor i, pentru a diferenţia între persoana fizică i 
entităţile colective, s-a utilizat denumirea de „persoană morală” în 
legislaţia franceză sau expresiile „natural person”, pentru a desem-
na persoana fizică i „artificial person” sau „fictive person”, pentru a 
desemna persoana juridică, în legislaţia SUA i legislaţia părţii 
engleze a Canadei.  

Preluând modelul legislativ al altor state, legislaţia românească 
a recunoscut entităţilor colective calitatea de subiect de drept, de-
numindu-le persoane juridice.  

Spre sfâr itul perioadei feudale, persoanele juridice de drept pri-
vat au proliferat, alături de biserici, mănăstiri, episcopii, spitale, oa-
menii organizând societăţi comerciale i sindicate profesionale. 

                                                
[1] . Coco , Drept Roman, ed. a III-a, Ed. Universul juridic, Bucure ti, 2005, p. 112.  
[2] Conform juristului Gaius, Institutiones: web.infinito.it/utenti/i/interface/Archi-

ve/GaiusInst.pdf.  
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Dreptul a evoluat pentru a corespunde necesităţilor ivite în practică 
i a reglementat persoanele juridice în noile forme i tipuri de 

organizare concepute de persoanele fizice. 
Sindicatele au fost recunoscute ca persoane juridice i supuse 

dispoziţiilor Legii din 26 mai 1921, asociaţiile i fundaţiile au fost 
reglementate prin Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice[1], 
prin care a fost instituită procedura de dobândire a personalităţii 
juridice i a fost consacrat principiul specialităţii capacităţii de 
folosinţă a acestor entităţi colective[2], iar celelalte persoane juridice 
non-profit, erau supuse normelor de drept civil.  

Codul Comercial adoptat în anul 1887 a dedicat un regim juridic 
specific celor cinci tipuri sau forme juridice de organizare a socie-
tăţilor comerciale. Regulile codificate se refereau la procedura de 
constituire, de funcţionare i de încetare a existenţei acestor per-
soane juridice, precum i la încetarea existenţei lor, prin trecerea în 
procedura executării silite concursuale, consecutiv falimentului.  

În prezent, dreptul comun pentru constituirea, organizarea inter-
nă i încetarea societăţilor comerciale este Legea nr. 31/1990 pri-
vind societăţile comerciale, iar încetarea existenţei acestora, urma-
re a declarării în faliment, este Legea nr. 85/2006 privind procedura 
insolvenţei, ambele acte suferind modificări i completări multiple, 
a a cum vom arăta în partea dedicată acestor entităţi.  

Persoanele juridice de drept public se puteau constitui numai 
prin lege i erau supuse, la fel ca în zilele noastre, unui regim spe-
cial. Sediul comun al reglementărilor dedicate persoanei juridice a 
fost Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice i juridice, în 
prezent majoritatea prevederilor decretului fiind preluate în Noul 
Cod civil[3].  

 

                                                
[1] Legea nr. 21/1924 (M. Of. nr. 27 din 6 februarie 1924) a fost abrogată cu O.G. 

nr. 26/2000 cu privire la asociaţii i fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000) 
aprobată prin Legea nr. 246/2005 (M. Of. nr. 656 din 25 iulie 2005). 

[2] O. Ungureanu, C. Jugastru, Drept civil. Persoanele, Ed. Rosetti, Bucure ti, 
2003, p. 246. 

[3] La 1 octombrie 2011 a intrat în vigoare Noul Cod civil al României adoptat prin 
Legea nr. 287/009 (M. Of. nr. 511 din 24 iulie 2009), amplu modificat prin Legea 
nr. 71/2011 de punere în aplicare (M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011). Sediul materiei 
pentru persoana juridică în noua reglementare îl constituie Titlul IV, structurat pe 6 
capitole: Capitolul I. Dispoziţii generale; Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice; 
Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice; Capitolul IV. Identificarea per-
soanei juridice; Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice; Capitolul VI. Încetarea 
persoanei juridice. 
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§ 3. Termenul de „persoană juridică” şi accepţiuni ale aces-

tuia  

5. Unele expresii sunt improprii pentru a desemna persoana ju-
ridică, contravenind ordinii juridice i distincţiei între lucruri (acti-
vităţi, servicii, lucrări, contracte) i persoane. Sub aspect practic, 
consecinţele juridice pot fi dintre cele mai păguboase, întrucât 
raporturile se nasc între subiecte de drept i asupra ori în legătură 
cu bunurile, astfel că, într-un eventual conflict litigios, nu poate fi 
chemat în judecată bunul, serviciul sau activitatea. Excepţiile de 
strictă interpretare nu constituie decât confirmarea regulii conform 
căreia, persoana juridică este entitatea dotată prin lege cu acele 
însu iri fără de care nu devine subiect de drept.  

Din motivele arătate, utilizarea termenului de „întreprindere” 
pentru a desemna o persoană juridică este gre it, nu atât din punct 
de vedere formal, ci pentru consecinţele pe care le poate produce 
această abatere de la ordinea juridică. Doar prin excepţie, s-a 
derogat de la ordinea juridică, utilizând termenul de întreprindere 
pentru a desemna subiectul de drept. Dar, în aceste cazuri, legiui-
torul a justificat abaterea arătând expres scopul de protejare a inte-
reselor comune persoanelor i de disciplinare a anumitor raporturi 
juridice. Acest „ratio” este expus în preambulul unor reglementări 
comunitare i în jurisprudenţa instanţei comunitare care au extins 
calitatea de persoană juridică i asupra unor entităţi, de i nu sunt 
subiecte de drept.  

În acest sens, bazându-se pe o concepţie de natură economico-
financiară, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că, în 
interesul dreptului concurenţei, întreprinderea comunitară este un 
subiect care dezvoltă sau participă la dezvoltarea unei activităţi co-
merciale, independent de statutul său juridic, de organizarea aleasă 
pentru exercitarea activităţii sau de modalitatea de finanţare. 

În această raţiune, expres declarată, Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a enunţat că noţiunea de întreprindere înglobează:  

- societăţile comerciale, inclusiv cooperativele mutuale;  
- asociaţiile care intervin pe piaţă în calitate de operatori eco-

nomici;  
- asociaţiile de întreprinderi;  
- întreprinderi publice (societăţi comerciale, companii naţionale 

cu capital majoritar sau integral de stat, regii autonome);  
- cooperative portuare;  
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- persoanele fizice care exercită activităţi comerciale (consilierii 
comerciali, titularii brevetelor industriale a căror licenţă de utilizare 
este cedată terţilor, muncitorii autonomi);  

- agenţii comerciali dependenţi i independenţi;  
- membri ai unei asociaţii sau ordin profesional de consultanţă în 

materia proprietăţii intelectuale;  
- expediţia vamală, chiar dacă presupune o activitate intelec-

tuală, ce poate fi dezvoltată fără combinarea elementelor materiale, 
imateriale i umane.  

În aceea i manieră, legiuitorul comunitar a prezentat raţiunea 
pentru care utilizează termenul de întreprindere. Astfel, cu scopul 
de a fi identificate destinatarele obligaţiei de a întocmi evidenţa con-
tabilă a conturilor consolidate, art. 1 alin. (1) lit. a) din Directiva (a 
aptea) nr. 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 privind con-

turile consolidate[1] utilizează expresia întreprindere prin care de-
semnează legătura existentă între societăţile comerciale de capital 
sau de persoane i capital, adică „societăţile legate”.  

De asemenea, cu scopul de a include în sfera persoanelor cu 
vocaţie la beneficiul unor facilităţi de ordin financiar, legislaţia co-
munitară a definit întreprinderea într-o manieră specifică. Astfel, 
prin Recomandarea nr. 96/280/CE a Comisiei din 3 aprilie 1996 pri-
vitoare la definiţia întreprinderilor mici i mijlocii[2] precum i Re-
comandarea nr. 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 a fost 
creată definiţia micro-întreprinderilor, a întreprinderilor mici i mijlo-
cii[3] în baza unui criteriu străin de norma juridică, dimensiunea acti-
vităţii subiectului de drept, fiind relevantă pentru verificarea vocaţiei 
sale la beneficiile fiscale. În această raţiune, normele directivelor 
cuprind „explicaţii” pe baza cărora, întreprinzătorii i alte persoane 
interesate pot determina dacă dimensiunea i organizarea activităţii 
sau a iniţiativei private se încadrează în criteriile de eligibilitate ne-
cesare obţinerii statutului de „întreprindere mică sau mijlocie”, cerut 
pentru ca subiectul sau persoana juridică să beneficieze de sub-
venţii, împrumuturi sau ajutoare financiare destinate acestor entităţi. 

                                                
[1] Redăm cuprinsul art. 1 lit. a): „Un stat membru impune oricărei întreprinderi 

care intră sub incidenţa dreptului său intern să întocmească conturi consolidate i un 
raport anual consolidat, dacă întreprinderea în cauză (întreprindere-mamă) se află în 
oricare din următoarele situaţii: (a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţio-
narilor sau asociaţilor la o altă întreprindere (filială) sau (...)”. 

[2] Recomandarea a fost publicată în J.O.U.E. L 107 din 30 aprilie 1996 p. 4-9.  
[3] Recomandarea nr. 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definiţia 

micro-întreprinderilor mici i mijlocii a fost publicată în J.O.U.E. L 124 din 20 mai 
2003, p. 36- 41.  
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A adar, în ipotezele arătate, s-a construit o definiţie de excepţie, 
derogatorie de la dreptul comun, cu scopul de a indica dimensiunea 
afacerii, dar nu pentru a identifica, din punct de vedere juridic, su-
biectul de drept. Sunt incluse în această categorie, spre a beneficia 
de subvenţionare, entităţi de natură diversă precum: fonduri regio-
nale, societăţi cu capital de risc, „business angels”

[1] i chiar auto-
rităţi autonome locale cu un buget inferior sumei de 10 milioane de 
euro i mai puţin de 5.000 de locuitori, care benficiază de trata-
mentul favorabil investitorilor sub condiţia să investească, într-un 
anumit procent, într-o întreprindere mică sau mijlocie, iar prin 
dispoziţii speciale, directiva instituie măsuri pentru a fi evitat abuzul 
de definiţie.  

Raportat la considerentele enunţate se reţine că, definiţa i 
expresiile: micro-intreprindere, întreprindere mică i mijlocie sunt 
utilizate în legislaţia comunitară în sensul de activitate sau iniţiativă 
privată doar cu scopul expres i exclusiv de a identifica titularii 
beneficari ai ajutoarelor de stat i pentru a pune în operă fondurile 
structurale sau programele comunitare. 

În acela i sens este utilizată noţiunea de „întreprindere” în dispo-
ziţiile Noului Cod civil. Analizând cu atenţie prevederile art. 3 alin. (3) 
rezultă că „întreprinderea” este o „(...) activitate organizată ce 
constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau 
în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu scop lucrativ”. 

Aceste sintagme sunt improprii pentru a desemna persoana 
juridică sau subiectul de drept în alte situaţii decât cele arătate. A 
fortiori este necesară renunţarea la mentalitatea care conservă ter-
menul de „întreprindere”, utilizat în perioada comunistă pentru a de-
semna o unitate economică de producţie, de prestări servicii sau 
lucrări, întrucât nu trebuie uitat că, în comunism, activitatea comer-
cială era monopolul statului, că toate persoanele juridice erau 
„înfiinţate” de stat, iar pentru a fi evitate expresiile de tip capitalist: 
comercial i societăţi comerciale, legislaţia vremii utiliza expresiile: 
economic i întreprinderi socialiste de stat.  

În prezent, dreptul civil i dreptul comercial au reintrat în „matca” 
juridică firească, astfel că se impune revenirea la terminologia 
corectă prin înlăturarea limbajului echivoc care vulgarizează insti-
tuţii juridice fundamentale pentru ordinea de drept.  

                                                
[1] Business angels sunt indivizi sau grupe de indivizi care exercită o activitate 

legală de investire în capitalul de risc, prin investirea fondurilor proprii în întreprinderi 
necotate în bursă. În SUA reprezintă cea mai mare sursă de finanţare pentru micile 
afaceri. 
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În concluzie, acurateţea juridică impune renunţarea sau restrân-
gerea la minim posibil a accepţiunilor care accentuează caracterul 
abstract sau de mască al persoanei juridice, al cărei loc în dreptul 
contemporan necesită păstrarea construcţiei care, fiind rodul legii, 
revendică propria valenţă validată de ordinea de drept.  

§ 4. Definiţia persoanei juridice 

6. Multă vreme, respectând principiul dreptului roman omnis 
definitio periculosa est[1], legiuitorul român nu a definit persoana ju-
ridică, mărginindu-se să descrie forma sa generică i să-i recu-
noască însu irea de subiect de drept. 

În aceste condiţii, rolul de a complini omisiunea legiuitorului a 
revenit doctrinei, majoritatea autorilor definind persoana juridică 
într-o concepţie proprie, dar în toate definiţiile fiind identificate ele-
mentele esenţiale care evidenţiază acordul unanim asupra însu-
irilor specifice acestei instituţii fundamentale a dreptului[2].  

Raportându-se exclusiv la subiectele colective de drept civil, unii 
autori au susţinut că persoana juridică este „entitatea caracterizată 
prin organizare i patrimoniu proprii, recunoscute în scopul exer-
citării drepturilor subiective civile i asumării obligaţiilor corelative 
conferite de lege” [3], sau „subiectul colectiv de drept, adică un co-
lectiv de oameni care, întrunind condiţiile cerute de lege, este titular 
de drepturi subiective i obligaţii civile”

 [4], ori „un colectiv de oameni 
având structură organizatorică bine determinată, dispunând de 
independenţă patrimonială i care urmăre te realizarea unui scop 
în acord cu interesele ob te ti”

[5]
. În aceea i concepţie, s-a susţinut 

că persoana juridică este „acea entitate, ca subiect de drept dis-
tinct, care este creată facultativ de către o altă sau alte persoane cu 
                                                

[1] Orice definiţie în drept este periculoasă. 
[2] Unii autori au susţinut că, de multe ori, lipsa unor reglementări exprese suscită 

«(...) vii discuţii doctrinare, obligă pe fiecare să analizeze în profunzime o anumită 
problematică, dând na tere unor provocări, i aprinde raţiunea. Cu toate acestea, 
definiţiile oferite de adunarea legiuitoare ne-ar crea, poate, o stare de confort – sau 
de lene intelectuală? –, dar, cu siguranţă, ne-ar i asfixia sub cupola unui „imperia-
lism juridic”». A se vedea în acest sens: I. Deleanu, Ficţiunile juridice, Ed. All Beck, 
Bucure ti, 2005, p. 423. 

[3] O. Ungureanu, C. Jugastru, op. cit., p. 241. 
[4] În acest sens, a se vedea: G. Beleiu, M. Nicolae, P. Tru că, Drept civil român, 

Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului civil, Ed. Universul juridic, Bucure ti, 
2005, p. 448; Y. Eminescu, Subiectele colective de drept în România, Ed. Academiei 
Române, Bucure ti, 1981, p. 15-27.  

[5] În acest sens, a se vedea: C. Stătescu, Drept civil. Persoana fizică. Persoana 
juridică. Drepturile reale, Ed. didactică i pedagogică, Bucure ti, 1970, p. 365. 


