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Premisă. ExistenŃa societăŃii comerciale este urmarea voinŃei asociaŃilor
exprimată atât la momentul constituirii, cât şi ulterior pe parcursul funcŃionării acesteia.
Rolul asociaŃilor este fundamental în constituirea persoanei juridice, aceştia contribuind
cu aport iniŃial.
Indiferent de forma de societate, asociaŃii sunt animaŃi de un interes personal. Este
adevărat că la momentul semnării actelor constitutive există un consens, ce-l filtrăm prin
existenŃa elementelor specifice contractului de societate (aportul asociaŃilor, affectio
societatis şi realizarea şi împărŃirea beneficiilor), însă acestea au la acest moment un
caracter generic, static, fără a se materializa în acŃiuni comune, concrete, cu excepŃia
celor necesare dobândirii personalităŃii juridice. Ulterior acestui moment asociaŃii îşi vor
exprima „individualitatea”, se naşte contrarietatea de interese.
Structura societăŃii este vie, ea fluctuează urmare a voinŃei asociaŃilor. Conflictele
între asociaŃi sunt inerente, fie că este vorba de societatea în nume colectiv unde
elementul personal predomină, iar asociaŃii se cunosc, fie că este vorba de o societate pe
acŃiuni în cadrul căreia acŃionarii evident că nu sunt într-o relaŃionare personală ca în
cazul primului exemplu. Diferă doar contextul conflictului, modul de exercitare/
exteriorizare ori a modalităŃilor de soluŃionare a acestora.
Aşadar, acŃionarii au interese contrare. Este un adevăr pe care trebuie să-l
acceptăm. Cum între asociaŃi există o luptă permanentă pentru satisfacerea propriului
interes, vom observa că avem nevoie de principii generale şi în acest domeniu, iar acestea
sunt menite să asigure un echilibru funcŃional al structurii.
Vom recunoaşte astfel că există interese personale ale asociaŃilor şi un interes
social. În planul dreptului pozitiv vom constata că unele dispoziŃii protejează drepturile
asociaŃilor, dar şi dispoziŃii care limitează exercitarea acestor drepturi sau care conturează
existenŃa unui interes social. În stabilirea unui raport între interesul personal al
asociaŃilor şi interesul social vom încerca o analiză a celui din urmă.
Conturarea principiului salvgardării societăŃii comerciale. Conturarea acestui
principiu nu este urmarea interpretării făcute de instanŃele de judecată ori de doctrinari,
aceştia fiind doar descoperitorii lui printr-un fel de arheologie normativă1 aplicată legii
cadru în materie, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale.
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Pe fondul contrarietăŃii de interese trebuie să identificăm intenŃia legiuitorului; din
punctul nostru de vedere prin reglementarea anumitor instituŃii, cum ar fi excluderea,
retragerea etc., legiuitorul a dat prioritate soluŃiilor ce conduc la menŃinerea structurii
asociative. SoluŃia nu se regăseşte în dizolvarea persoanei juridice. GraniŃa dintre
situaŃiile ce atrag excluderea, retragerea ori dizolvarea este uneori subŃiere, astfel că
instanŃele trebuie să extragă din materialul probator şi să dea eficienŃă soluŃiei mai bine
conturate. Însă, raportarea se face la interesele asociaŃilor, cu nesocotirea totală a
structurii ca şi subiect de drept? Oare societatea comercială prin personalitatea dobândită
nu a căpătat anumite drepturi şi interese legitime, aşa cum de altfel art. 1361 din Legea nr.
31/1990 le-a recunoscut. Dimpotrivă, concluzia la care vom ajunge la finalul materialul
este în sensul că legiuitorul pivotează pe structură, părăsind zona concepŃiei clasice a
naturii contractualiste a societăŃii. Deci, nu mai este suficientă poziŃia părŃilor aşa cum
este reflectată de probele administrate, având prioritate soluŃiile convenabile pentru
protejarea societăŃii.
Afirmarea principiului salvgardării societăŃii comerciale. Identificarea în
dreptul pozitiv a acestui principiu poate fi dificilă sau, dimpotrivă, respinsă existenŃa
acestuia considerându-se insuficiente argumentele ce le vom prezenta. Credem că punctul
de pornire îl constituie chiar concepŃia adoptată de legiuitor în privinŃa naturii juridice a
societăŃii2. Deşi în doctrină au fost formulate mai multe teorii în acest sens asupra cărora
nu insistăm3 (teoria contractuală, teoria actului colectiv, teoria instituŃiei, teoria mixtă
contractual-instituŃională), ne interesează doar optica legiuitorului. Am putea considera
că legiuitorul a favorizat teoria contractualistă prin definiŃia oferită de art. 1491 C.civ.,
teorie de altfel ce se regăseşte şi în art. 18814 din Noul Cod civil5. Cu toate acestea,
considerăm că prin instituŃiile juridice oferite de legiuitor prin Legea nr. 31/1990 a fost
favorizată teoria instituŃiei, putând afirma că prin aceasta s-a dat eficienŃă principiului
salvgardării societăŃii comerciale. Să luăm cazul menŃionat anterior, cel al excluderii;
dacă nu ar fi fost reglementată excluderea cu siguranŃă doctrina în unanimitate ar fi
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analizat posibilitatea rezilierii/rezoluŃiunii6 contractului ca unică soluŃie; de altfel, şi în
condiŃiile actuale se încearcă fundamentarea naturii excluderii prin prisma
rezilierii/rezoluŃiunii7, însă nu îmbrăŃişăm o astfel de interpretare, considerând că are o
natură de sine stătătoare menită să asigure, alături de retragere, perenitatea societăŃii
comerciale, chiar dacă a fost reglementată şi instituŃia dizolvării pentru motive temeinice,
precum neînŃelegeri grave dintre asociaŃi, care împiedică funcŃionarea societăŃii (art. 227
alin. 1 lit. e). Excluderea este privită şi ca sancŃiune, dar şi ca remediu, cum este cazul
excluderii asociatului care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat (art. 222
alin. 1 lit. a) sau asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit
legalmente incapabil (art. 222 alin. 1 lit. b). A se observa diferenŃa între retragere şi
dizolvare, ambele fac trimitere la motive temeinice, însă dizolvarea apare ca ultimă
soluŃie, adică numai dacă este împiedicată chiar funcŃionarea societăŃii.
PoziŃia doctrinei faŃă de principiul salvgardării societăŃii comerciale. În
literatura juridică străină, dar şi română8 au fost exprimate opinii în sensul acceptării şi
fundamentării salvgardării societăŃii comerciale9. În acest sens s-a afirmat că „raŃiunea
salvgardării instituŃiei societare impune ca, în măsura în care este legalmente posibil, o
problemă apărută la nivelul unuia dintre raporturile juridice societare radiale să se rezolve
la acelaşi nivel, fără a afecta întregul lanŃ societar stabilit între asociaŃi în vederea
producerii efectelor juridice specifice”10. S-a afirmat că „legiuitorul este preocupat, din
raŃiuni economice şi sociale, de menŃinerea în viaŃă a societăŃii, jurisprudenŃa trebuind să
dea curs acestor raŃiuni”11 considerând chiar că prezervarea fiinŃei societăŃii constituie
preocuparea fundamentală a leguitorului în materia societăŃilor comerciale12
În
13
doctrină s-a reŃinut că în lipsa lui affectio societatis interesul social este criteriul în
funcŃie de care se menŃine societatea în fiinŃă sau, dimpotrivă, este dizolvată.
A fost exprimat şi punctul de vedere contrar: „faptul că retragerea şi excluderea
nu conduc în principiu la dizolvarea societăŃii, faptul că instanŃele interpretează cu
stricteŃe condiŃiile dizolvării anticipate judiciare, nu constituie o oglindire a preocupării
pentru protejarea persoanei morale sau a intereselor ei abstracte, ci o consecinŃa dreptului
celorlalŃi asociaŃi de a urmări în continuare interesul comun”14.
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Interesul societăŃii15. Frecventa raportare atât a legiuitorului, cât şi a practicii
judecătoreşti la "interesul societăŃii" impun analiza acestei noŃiuni „de neevitat în dreptul
societăŃilor comerciale, dar, fără îndoială, extrem de dificil de circumscris într-o
definiŃie”16.
Mai întâi, considerăm utilă identificarea în cuprinsul Legii nr. 31/1990 privind
societăŃile comerciale a textelor de lege care fac trimitere la interesul societăŃii; astfel, cu
titlu de exemplu:
„Asociatul care, într-o operaŃiune determinată, are pe cont propriu sau pe
contul altuia, interese contrare acelora ale societăŃii, nu poate lua parte
la nicio deliberare sau decizie privind această operaŃiune” (art. 79 alin.
1);
„Niciun asociat nu poate lua din fondurile societăŃii mai mult decât i s-a
fixat pentru cheltuielile făcute sau pentru cele ce urmează să le facă în
interesul societăŃii” (art. 81 alin.1);
„AcŃionarul care, într-o anumită operaŃiune, are, fie personal, fie ca
mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăŃii,
va trebui să se abŃină de la deliberările privind acea operaŃiune” (art. 127
alin. 1);
„Administratorul nu încalcă obligaŃia prevăzută la alin. 1, dacă în
momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil
îndreptăŃit să considere că acŃionează în interesul societăŃii şi pe baza
unor informaŃii adecvate” (art. 1441 alin. 2)17;
„Membrii consiliului de administraŃie îşi vor exercita mandatul cu
loialitate, în interesul societăŃii” (art. 1441 alin. 4);
„Administratorul care are într-o anumită operaŃiune, direct sau indirect,
interese contrare intereselor societăŃii trebuie să îi înştiinŃeze despre
aceasta pe ceilalŃi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu
ia parte la nici o deliberare privitoare la această operaŃiune” (art. 1443
alin. 1);
„În cazuri excepŃionale, când interesul societăŃii o cere, consiliul de
supraveghere poate convoca adunarea generală a acŃionarilor” (art. 1539
alin. 2);
„Actul constitutiv poate dispune că, în cazuri excepŃionale, justificate
prin urgenŃa situaŃiei şi prin interesul societăŃii, deciziile consiliului de
administraŃie sau ale directoratului pot fi luate prin votul unanim
exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a
respectivului organ” (art. 15321 alin. 1);
„Se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 3 ani fondatorul,
administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societăŃii, care:
15
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(…)
2. foloseşte, cu rea-credinŃă, bunuri sau creditul de care se bucură
societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui
propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau
indirect” (art. 272 alin. 1).
Nu putem să nu semnalăm şi formularea diferită din art. 1361 în care se face
trimitere la „respectarea drepturilor şi intereselor legitime ale societăŃii şi ale celorlalŃi
acŃionari”, putând considera că şi societăŃii i se recunosc în raporturile dintre asociaŃi şi
societate anumite drepturi şi interese caracterizate a fi legitime.
Vom reŃine că interesul social este unic18, neputând susŃine cu argumente juridice
caracterul general19 ori particular; ceea ce interesează este conŃinutul acestui interes
social; ştiindu-i compoziŃia putem aprecia şi când există încălcări ale sale; dificultatea
constă, aşadar în determinarea elementelor ce compun noŃiunea.
În doctrină20 s-a apreciat că interesul social coincide cu interesul comun al
asociaŃilor de a-şi mări patrimoniul personal prin prisma prosperităŃii societăŃii în care
sunt acŃionari; cu alte cuvinte, interesul social este expresia intereselor acŃionarilor
subsumate noŃiunii affectio societatis, astfel că intenŃia comună acŃionarilor de a se asocia
şi desfăşura în comun o activitate comercială pentru a obŃine profit se metamorfozează ca
şi direcŃie, scop al societăŃii; din acest scop comun îşi extrage fundamentul şi ideea
sancŃionării acelor cazuri în care ca urmare a votului sunt favorizaŃi anumiŃi acŃionari.
Analiza interesului social trebuie să pornească de la două premise : pe de o parte
voinŃa societăŃii este rodul aplicării principiului majorităŃii şi în al doilea rând, prin
definiŃie, o hotărâre a adunării este luată în contextul unui conflict de interese; existenŃa
celor două premise nici nu poate fi contestată, nici premisele înlăturate.
AsociaŃii votează în interesul lor şi realizează acest lucru prin intermediul
prosperităŃii societăŃii; evident că ei iau o hotărâre pentru că le satisface interesul.
Plecând de la această realitate, s-a reŃinut că de aici decurge, în primul rând, că o hotărâre
este conformă interesului social pentru că este adoptată de adunarea asociaŃilor si, în al
doilea rând, că asociaŃii o adoptă pentru că ea este conformă interesului lor21, de unde şi
concluzia autorului că interesul social şi interesul asociaŃilor sunt în mod evident
confundate. Suprapunerea însă nu este perfectă, existând situaŃii când interesul societăŃii
comerciale este nesocotit. S-a susŃinut că o astfel de concluzie (cu privire la confundarea
noŃiunilor) este mai clară în cazul în care nu ar fi nici conflict de interese, când hotărârea
se ia cu unanimitate, toŃi fiind de acord cu acea hotărâre. Este adevărat, însă nici în acest
caz nu putem spune că această o astfel de hotărâre nu este luată cu nesocotirea interesului
societăŃii comerciale. Ea este conformă din perspectiva asociaŃilor care nu au cum ataca
hotărârea odată ce nu au un astfel de interes, votând în favoarea ei, însă depărtându-ne de
persoana asociaŃilor şi mergând către elementele ce definesc societatea comercială ca şi
instituŃie vom constata existenŃa unui interes social. Acest interes social chiar în ciuda
unanimităŃii votului asociaŃilor poate fi protejat de administratori, care uneori nu au
acelaşi punct de vedere sau de către cenzori care au anumite obligaŃii specifice legale.
Identificăm aşadar un interes social şi un interes comun: interesul social în raporturile
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dintre asociaŃi şi societate şi un interes comun ce se regăseşte în relaŃiile dintre asociaŃi22;
cel din urmă trebuie să se substituie interesului social.
Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că interesul social este unic. Acceptăm
că există un interes comun asociaŃilor şi un interes social23; diferenŃierea este evidentă în
cazul hotărârilor luate de o majoritate în defavoarea unei minorităŃi; nu putem reŃine
formula că există decât un unic interes social, acela al acŃionarilor24; într-adevăr din punct
de vedere tehnic în mod just recunoaştem existenŃa unui interes social, însă tocmai în
conturarea principiului salvgardării persoanei juridice recunoaştem că există abuz de
majoritate şi că astfel mde derapaje nu pot fi asimilate unui interes social, dând
consistenŃă şi valoare unică voinŃei acŃionarilor; a recunoaşte că interesul social este
identic cu interesul acŃionarilor înseamnă a nu recunoaşte abuzul de drept ca şi instituŃie
şi nici necesitatea exercitării drepturilor acestora cu bună credinŃă.
Curtea de CasaŃie din FranŃa, în mod constant, a apreciat că abuzul de majoritate
există atunci când o hotărâre a fost luată contrar interesului general al societăŃii şi în
unicul scop de a favoriza membrii majorităŃii în detrimentul minorităŃii25. Prin această
definiŃie jurisprudenŃială s-a pus în lumină conflictul de interese dintre acŃionari, astfel că
principiul de guvernare majoritară, menit a servi interesului tuturor acŃionarilor, este
deturnat fiind folosit “în unicul scop de a favoriza membrii majorităŃii in detrimentul
minorităŃii “.
S-a considerat că teoria abuzului de majoritate răspunde nevoii de a înăbuşi
conflictele de interese dintre acŃionari care produc o ruptură deliberată a comunităŃii de
interes dintre acŃionari26. DefiniŃia jurisprudenŃială a abuzului nu se mulŃumeşte cu unica
constatare a acestei rupturi, ci s-a considerat ca şi criteriu suplimentar ca hotărârea să fie
luată "contrar interesului general al societăŃii".
S-a susŃinut că noŃiunea de interes social se compune din doua elemente27, iar
dacă unul din acestea lipseşte, interesul social nu este realizat:
- interesul acŃionarilor care exprimă scopul urmărit de societate , astfel că
îmbogăŃirea acŃionarilor rezultă din îmbogăŃirea patrimoniului social
- comunitatea de interes care exista intre acŃionari care exprimă legătura care îi
uneşte pe acŃionari, fiecare având drept la partea sa exactă din îmbogăŃirea socială.
Din perspectiva acestor două elemente ce ar da consistenŃă noŃiunii de interes
social, există trei posibilităŃi :
a) fie interesul social este dat numai de primul element, anume îmbogăŃirea
patrimoniului social, astfel încât ar fi contrara interesului social orice hotărâre ce
sărăceşte societatea sau care nu aduce o sporire a patrimoniului
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b) fie interesul social este dat numai de al doilea element, anume împărŃirea justă
a beneficiului, context în care orice hotărâre in unicul scop de a favoriza acŃionarii
majoritari în detrimentul celor minoritari
c) ori a considera că interesul social se identifică cu altceva decât îmbogăŃirea
societăŃii şi a asociaŃilor context în care ar fi contrară orice hotărâre care nu satisface
interesele diferitelor categorii de persoane ce au legătură cu societatea, cum ar
fi creditorii, clienŃii, salariaŃii etc.
S-a susŃinut că definiŃia pune într-o parte interesul social şi în alta egalitatea de
tratament a asociaŃilor, astfel că se pune întrebarea cum acestea pot fi conciliate prin
aceeaşi hotărâre a adunării generale; din acest motiv s-a considerat că ar fi de ajuns,
pentru a caracteriza abuzul, să se reŃină că majoritatea a decis în unicul scop de a-i
favoriza pe membrii săi în detrimentul minorităŃii şi, dimpotrivă, a adaugă ca şi condiŃie
suplimentară atentarea la interesul social apare inoportun şi inutil28. În concluzie, autorul
citat reŃine că interesul social reuneşte doar cele două elemente, respectiv căutarea
îmbogăŃirii sociale şi împărŃirea sa cinstită, recunoscând că prin aceasta sunt legaŃi
asociaŃii - printr-un interes care le este comun.
Nu împărtăşim acest punct de vedere care scoate în evidenŃă doar interesul
comun, astfel că ne vom însuşi a treia posibilitate mai sus menŃionată, identificând
interesul social nu doar cu îmbogăŃirea societăŃii şi a asociaŃilor, în sfera de cuprindere
intrând şi armonizarea intereselor ce rezultă din celelalte raporturi juridice ale societăŃii
cu creditorii, clienŃii, sindicatele etc, acestea urmând a fi supune analizei de la caz la caz.
ConsecinŃele imposibilităŃii definirii noŃiunii de interes social. Puncte de
vedere. După cum am observat identificarea interesului social nu este uşoară, motiv
pentru care în doctrină există un punct de vedere ce-l vom detalia în continuare potrivit
căruia în lipsa unei definiŃii exacte a interesului social nu putem apela la acesta cu ocazia
atacării unor hotărâri ale adunărilor generale ale acŃionarilor sau analizării temeiniciei
unei cereri de retragere ori de excludere.
Cu alte cuvinte se ajunge la vechea discuŃie doctrinară, anume dacă cu ocazia unei
acŃiuni în anulare rămânem în sfera unui control de legalitate sau instanŃa poate exercita
şi un control de oportunitate. Se consideră că prin promovarea unei acŃiuni în anulare se
realizează un control de legalitate, dar nu şi un control de oportunitate29, întrucât în acest
ultim caz instanŃa ar interveni în funcŃionarea societăŃii în locul organelor sale, ceea ce
este inadmisibil30, cu toate că se recunoaşte ca şi motiv de nulitate relativă luarea unei
hotărâri împotriva interesului social, prin deturnarea funcŃiei sociale a votului adunării31.
Or, analiza de către instanŃa de judecată a unui astfel de motiv presupune o analiză a
activităŃii societăŃii, a condiŃiilor economice ale acesteia şi a influenŃei hotărârii atacate,
adică a oportunităŃii acesteia. Din punctul nostru de vedere trebuie depăşită teoria
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conform căreia judecătorul exercită doar un control de legalitate, necesitatea şi a unui
control de oportunitate fiind dovedită de cele întâlnite în activitatea comercială32.
Dimpotrivă, aşa cum am arătat, o parte a doctrinei consideră că a recunoaşte
posibilitatea instanŃelor de a analiza dacă o hotărâre a adunării este conformă cu interesul
general al societăŃii în lipsa unei definiŃii, înseamnă a utiliza un standard nedeterminabil
pentru a interveni în viaŃa unei societăŃi şi a-i devia cursul. O astfel de insecuritate
juridică favorizează acŃiunile în anulare a hotărârilor adunării cu consecinŃa slăbirii
puterii acŃionarilor majoritari şi rodării principiului majorităŃii. Interpretarea hotărârilor
adunării asociaŃilor prin prisma unui interes social nedeterminat, iar nu prin prisma
comunităŃii de interes a acŃionarilor, subminează principiul majorităŃii, temelie a
procesului de formare a voinŃei sociale, fiind „rezultatul necesităŃii”33. Această
interpretare34 are ca efect reducerea puterii asociaŃilor majoritari prin interpunerea unei
puteri judiciare. Rolul justiŃiei nu este nici să definească o politică socială, nici să-i
aprecieze pertinenŃa sau eficacitatea în comparaŃie cu criteriile nedefinite, ci doar să
vegheze ca asociaŃii majoritari să nu abuzeze. Abuzul de putere se apreciază în
comparaŃie cu interesele tuturor acŃionarilor, adică şi al celor majoritari, dar şi al celor
minoritari. Y. Reinhard observa că "trebuie atunci sa ne hotărâm a considera că interesul
social nu face decât să reflecte, la un moment dat, voinŃa unui magistrat, şi (...) să
hotărască în echitate dând impresia că face dreptate "35
Cu privire la sancŃionarea abuzului rămân supuse dezbaterii limitele până la care
instanŃele de judecat pot determina existenŃa abuzului. In FranŃa, Curtea de CasaŃie
recunoaşte că politica socială este rodul voinŃei acŃionarilor şi sub acest aspect instanŃele
nu pot cenzura gestiunea societăŃii. Cu titlu de exemplu, prin hotărârea din data de 16
octombrie 196336, privitor la un recurs în care se invoca ca şi motiv faptul că instanŃa nu
se poate substituie adunării generale pentru a aprecia gestiunea de ansamblu a unei
întreprinderi, Curtea de CasaŃie reŃine că "pe bună dreptate Curtea de Apel a considerat că
nu trebuie să se substituie adunării generale în gestiunea patrimoniului social, judecătorii
nu trebuie să controleze mai puŃin deciziile acestei adunări luate în condiŃii care riscă să
denatureze, in folosul câtorva acŃionari, regulile stabilite pentru protecŃia tuturor ". Cu
privire la acest subiect, P. Bézard, preşedintele SecŃiei comerciale a CurŃii de CasaŃie, a
precizat că "pentru Curtea de CasaŃie judecătorii nu trebuie să aprecieze gestiunea, ci
abuzul de gestiune"37.
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Principiul superiorităŃii interesului social38. Urmare a celor analizate considerăm
că interesul social, deşi greu de definit şi identificat este precum un far ce ghidează orice
acŃiune a asociaŃilor, situându-ne din punct de vedere doctrinar în zona celor ce recunosc
existenŃa acestui principiu şi utilitatea sa. Vom considera ca şi principiu general în
materia dreptului societăŃilor comerciale că interesul social este superior intereselor
asociaŃilor. Este un principiu tocmai pentru că interesul social este un element
fundamental, recunoscându-i acestuia rolul de a asigura unitatea sistemică39. S-a
susŃinut40 că interesul social este rezultatul unui pact social fiind Ńinta oricărei manifestări
de voinŃă a asociaŃilor şi orice atingere adusă acestui interes reprezintă o încălcare a
pactului social41. Vom face un pas înainte în sensul de a considera interesul social nu rod
exclusiv al voinŃei asociaŃilor, căci a-l considera doar urmare a voinŃei asociaŃilor ar
însemna plasarea noastră doctrinară în sfera strictă a teoriei contractualiste; dimpotrivă,
cum perspectiva de interpretare propusă pivotează către teoria instituŃională, implicit
considerăm superioritatea interesului social ca şi principiu general; concluzia se
desprinde din trimiterile făcute de legiuitor către interesul societăŃii, dar şi din
modalitatea de reglementare a anumitor instituŃii, care a înŃeles să stabilească o astfel de
preeminenŃă a interesului social; principiul este doar „mascat” de această faŃadă
normativă. Efectul recunoaşterii superiorităŃii interesului social ca şi principiu general în
materie îl constituie conturarea principiului salvgardării societăŃii comerciale. În lipsa
recunoaşterii existenŃei unui interes social, nu există salvgardarea societăŃii comerciale ca
şi principiu general în materia dreptului societăŃilor comerciale. A rămâne doar în sfera
interesului comun al asociaŃilor, înseamnă a lăsa fiinŃa societăŃii exclusiv şi în toate
cazurile la îndemâna asociaŃilor sau a asociaŃilor majoritari42.
Principiul superiorităŃii interesului social versus principiul majorităŃii. În
încercarea de a defini şi stabili conŃinutul noŃiunii de interes social, am avut ca punct de
pornire modul de formare a voinŃei sociale. Formarea voinŃei societăŃii este rezultatul
aplicării principiului majorităŃii în adunarea generală43, astfel că voinŃa societăŃii, într-un
anumit moment, este dată de asociaŃii ce deŃin majoritatea de capital în acel moment;
astfel că voinŃa majorităŃii constituie voinŃa societăŃii, chiar dacă există asociaŃi care nu

38

În dreptul civil este considerat principiu fundamental „principiul îmbinării intereselor individuale cu
interesele colective” ce acŃionează în toate raporturile civile, fiind consacrat atât pentru persoanele fizice,
cât şi pentru persoanele juridice (în acest sens a se vedea I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea generală,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 19), însă noi analizăm conturarea principiului din perspectiva
raporturilor dintre asociaŃi şi societate. Tocmai din această perspectivă nu putem să considerăm că
„îmbinarea” este doar o Ńintă care în puŃine cazuri este atinsă; aşa cum am observat tipologia raporturilor
între asociaŃi, dar şi între asociaŃi şi societate sunt dominate de contrarietatea intereselor.
39
D.C. Dănişor, I. Dogaru, Gh. Dănişor, op. cit., p. 156.
40
Cristian DuŃescu, Drepturile acŃionarilor, EdiŃia 2, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 14.
41
Y. Guyon, , Droit des affaires, Economica, Paris, 1998, p. 468.
42
Că legiuitorul nu a dorit de deplin o astfel de situaŃie rezultă, cu titlu de exemplu, din dispoziŃiile art.
1551 alin.1 prin care a dat posibilitate acŃionarilor minoritari ce deŃin individual sau împreună cel puŃin 5%
din capitalul social să promoveze în nume propriu, dar în contul societăŃii, o acŃiune în despăgubiri în cazul
în care adunarea generală nu introduce acŃiunea în răspundere prevăzută de art. 155 şi nici nu dă curs
propunerii unuia sau mai multor acŃionari de a iniŃia o astfel de acŃiune.
43
Cu privire la adunările generale a se vedea L. Săuleanu, SocietăŃile comerciale. Adunările generale ale
acŃionarilor, Ed. Hamangiu, Bucurelti, 2009.

sunt de acord cu cele votate în A.G.A., aceştia din urmă putând ataca hotărârile contrare
legii sau actului constitutiv.
Necesitatea principiului majorităŃii rezultă, pe de o parte, din starea de pasivitate a
unor asociaŃi care nu participă la adunările generale, iar, pe de altă parte, luarea unor
hotărâri cu unanimitate nu este posibilă, fie pentru motivul mai înainte arătat, fie a
intereselor contrare ce pot exista la un moment dat între asociaŃi.
Nu putem reŃine doar că voinŃa socială este doar suma voinŃelor individuale, ci că
este o altă voinŃă rezultat al principiului majorităŃii, care „atât de fertil în rezultate, este
rezultatul necesităŃii”44. Observând modul de formare, deliberării i se atribuie calitatea de
transformare a unei pluralităŃi de declaraŃii de voinŃă într-o nouă voinŃă cu un caracter
unitar45. În toate etapele de formare a voinŃei sociale regăsim aplicarea principiului
majorităŃii46.
Deşi am putea spune la prima vedere că cele două principii nu pot coexista,
detectând o contradicŃie aparentă ce ar rezulta din aplicarea concomitentă a acestora,
totuşi analizând planurile în care fiecare acŃionează observăm prioritatea ce a dobândit-o
interesul social faŃă de interesul asociaŃilor, dar implicit şi ca principiu. Din observarea
conŃinutului celor două principii vom reŃine că principiul superiorităŃii interesului social
este un principiu general în materia societăŃilor comerciale, iar principiul majorităŃii este
un principiu al unei instituŃii juridice din dreptul societăŃilor comerciale, respectiv
adunările generale ale acŃionarilor47.
Beneficiază dreptul societăŃilor comerciale de principii proprii? Orice sistem
de drept este guvernat de anumite reguli de bază, comune tuturor ramurilor de drept şi
fiecare ramură de drept cuprinde idei călăuzitoare pentru întreaga legislaŃie din domeniul
respectiv48. Bunăoară, deşi se consideră că dreptul comercial nu este decât un drept
special, excepŃional şi derogator desprins din dreptul civil49, totuşi i s-a recunoscut
specificitatea acestuia şi implicit existenŃa anumitor principii50 ce guvernează această
ramură de drept51.
BineînŃeles că pentru a răspunde la întrebarea formulată s-ar impune a lămuri dacă
există un drept al societăŃilor comerciale. Fără a insista pe acest subiect şi fără a folosi
criteriul obiectiv sau cele subiective pentru a formula concluzie, totuşi observăm la
nivelul terminologiei o constantă utilizare a denumirii de „dreptul societăŃilor
comerciale”52. Astfel, menŃionăm exempli gratia Cursul de societăŃi comerciale al
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profesorului D.D. Gerota53 publicat în anul 1928 de Imprimeria FundaŃia Culturală
Regele Mihai I sau M. Hacman, Drept comercial comparat. Dreptul societăŃilor
comerciale. Dreptul titlurilor de valoare, vol. II, Ed. Curierul Judiciar, Bucureşti, 1932,
iar printre lucrările editate în ultimii ani amintim Radu N. Catană. Dreptul societăŃilor
comerciale. Probleme actuale privind societăŃile pe acŃiuni. DemocraŃia acŃionarială, Ed.
Sfera juridică, Cluj-Napoca, 2007; G. Florescu, Z.A. Bamberger, C. Florescu, Dreptul
societăŃilor comerciale. Curs universitar, Bucureşti, Universul Juridic, 2010.
Fără îndoială că interesul juridic al subdiviziunilor este minor identificând mai
mult un rol metodologic al acestora54; fenomenul de specializare şi de autonomizare a
ramurilor poate fi şi periculos, căci tinde la înmulŃirea regimurilor juridice derogatorii şi
la încălcarea nejustificată a unor principii a căror utilitate este probată55.
Demersul ar părea cu atât mai inutil cu cât Noul Cod civil a adoptat teoria monistă
a unităŃii dreptului privat integrând instituŃiile juridice specifice dreptului comercial56, iar
acesta se doreşte a fi dreptul comun inclusiv pentru societăŃile comerciale. Art. 1887
menŃionează că acest capitol57 reprezintă dreptul comun în materia societăŃilor, deşi nu au
fost reglementate expres şi alte tipuri de societăŃi (cu excepŃia celor două forme de
societate: societatea simplă şi asocierea în participaŃie). De altfel, în alin. 2 al art. 1887 se
precizează că legea poate reglementa diferite tipuri de societăŃi în considerarea formei,
naturii sau obiectului de activitate. De menŃionat că Noul Cod civil conŃine şi un titlu
distinct, anume Titlul IV rezervat persoane juridice, iar prin art. 192 s-a stabilit generic
regimul juridic aplicabil în sensul că „persoanele juridice legal înfiinŃate se supun
dispoziŃiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse în prezentul
cod, dacă prin lege nu se prevede astfel”, astfel că urmează a se aplica în completare
legislaŃia specială fiecărei forme de societate: Legea nr. 31/1990 privind societăŃile
comerciale, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcŃionarea cooperaŃiei etc.
Cu toate că voinŃa legiuitorului dintr-un moment dat este prioritară de cele mai
multe ori şi că indiferent de criteriile propuse pentru identificarea unei ramuri distincte,
divizarea dreptului în ramuri are ceva artificial58. Nu putem pe de altă parte să nu
recunoaştem un specific al raporturilor juridice născute între asociaŃi pe de o parte, dar şi
între asociaŃi şi societate, pe de altă parte.

primeşte o cotă-parte din veniturile teatrului; în al doilea rând, şi din punct de vedere juridic este inexactă
odată ce sub cupola acestei denumiri ar intra toate formele de societăŃi, fie civile, fie comerciale, cu sau fără
personalitate juridică.
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