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Prefață
Utilitatea lucrării este dată, în primul rând, de importanţa acestei instituţii,
dacă avem în vedere faptul că întreaga activitate a unei societăţi pivotează în
jurul voinţei societare; adunarea generală a acţionarilor constituie organul de
formare a voinţei societăţii, prin intermediul căruia se asigură participarea
tuturor acţionarilor la viaţa acesteia.
În al doilea rând, atât la nivel legislativ, cât şi doctrinar, se manifestă o
preocupare în identificarea măsurilor necesare protejării intereselor
acţionarilor minoritari, în conturarea unui climat economic la nivel societar
satisfăcător şi în concordanţă cu participarea fiecăruia la formarea
capitalului social.
Neîndoielnic, identificarea unor astfel de măsuri nu este posibilă fără
observarea traseului de formare a voinţei societăţii. În consecinţă, am avut
în vedere analiza tuturor etapelor de formare a voinţei sociale, respectiv
convocarea adunărilor generale a acţionarilor, dezbaterile şi deliberările,
evidenţiind cât mai multe situaţii posibile ce pot afecta modul de
exteriorizare a voinţei.
Voinţa societăţii nu este altceva decât consecinţa confruntărilor de
poziţii şi interese dintre acţionari, context în care satisfacerea anumitor
interese personale conduce, nu de puţine ori, la atingerea intereselor
celorlalţi acţionari. Există anumite situaţii în care, deşi nu se poate susţine că
o hotărâre a adunării generale a acţionarilor contravine vreunei dispoziţii
legale ori statutare, totuşi, prin cele hotărâte, sunt favorizaţi anumiţi
acţionari în dauna celorlalţi. Pe de altă parte, acţionarii minoritari, nu de
puţine ori, încearcă să întârzie luarea ori executarea unor hotărâri ale
adunării generale, prevalându-se de diverse dispoziţii legale ori statutare
menite a-i proteja.
De o deosebită importanţă practică este şi rămâne regimul nulităţilor în
materia hotărârilor adunărilor generale. Practic, abordarea tuturor aspectelor la
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care deja am făcut referire, legate de convocare, dezbateri, deliberare etc., se
face din perspectiva existenţei controlului prin intermediul acţiunii în anulare.
Legiuitorul a lărgit sfera acestui control prin posibilitatea invocării unor motive
de nulitate absolută, caz în care dreptul la acţiune este imprescriptibil, însă,
pe fondul lipsei unor dispoziţii exprese de identificare a cazurilor de nulitate şi
al unei jurisprudenţe inconsecvente, regimul nulităţilor nu este coagulat
specificităţii materiei.
În acest context, am încercat, pe lângă menţionarea cazurilor de nulitate,
identificarea limitelor instanţelor de judecată de a cenzura poziţia acţionarilor,
ţinând cont că, în principiu, prin promovarea unei acţiuni în anulare se
realizează doar un control de legalitate, dar nu şi un control de
opozabilitate, în acest ultim caz instanţa intervenind în funcţionarea
societăţii în locul organelor sale, ceea ce s-a considerat a fi inadmisibil. De
aici rezultă şi greutatea identificării unor crierii stabile pentru cenzurarea
votului unor acţionari. După cum acţionarii majoritari justifică până la un
punct luarea unei hotărâri de pe poziţia ce decurge din deţinerea unui
număr superior de voturi, tot aşa şi opunerea acţionarilor minoritari este
firească, rămânând ca instanţele de judecată să aprecieze şi să sancţioneze,
ori de câte ori sunt învestite în acest sens, cazurile de exercitare abuzivă a
drepturilor de către acţionari.
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Capitolul I. Contextul
formă rii voinţ ei sociale
1. Consideraţii introductive. Realizarea obiectului de activitate al unei
societăţi comerciale pe acţiuni presupune conturarea unei voinţe sociale şi
exteriorizarea acesteia, realizabile doar prin intermediul organelor societăţii.
Personalitatea juridică trebuie privită ca o formulă de tehnică juridică1
menită să asigure affectio societatis, adică intenţia acţionarilor de a
desfăşura în comun o activitate comercială, cu scopul de a obţine beneficii şi
de a le împărţi, astfel că existenţa unor organe ale societăţii este
indispensabilă. Tocmai pentru acest motiv, legiuitorul a prevăzut existenţa
celor trei organe ale societăţii, respectiv adunarea generală a acţionarilor,
administratorii şi cenzorii, ca fiind invariabile şi inderogabile.
Chiar dacă adunarea generală a acţionarilor reprezintă prin excelenţă
organul de formare a voinţei societăţii, nu trebuie să-i recunoaştem exclusivitatea în acest sens. Este adevărat că adunarea generală reprezintă organul
suprem de conducere şi decizie, însă şi administratorii şi cenzorii exprimă, în
anumite condiţii stabilite de lege, voinţa societăţii. Plecând de la atribuţiile
stabilite organelor societăţii de Legea nr. 31/1990, s-a reţinut că acestea sunt
organe specializate, astfel că adunarea generală a acţionarilor este un organ
de control şi decizie, administratorii sunt organ de execuţie, iar cenzorii sunt
organ de control al gestiunii societăţii. Însă această specializare este relativă,
existând anumite interferenţe între atribuţiile menţionate, astfel că
adunarea generală realizează un control al gestiunii societăţii, fie direct, fie
indirect, sau, aşa cum am precizat, sunt situaţii când formarea şi exprimarea
voinţei revine consiliului de administraţie; spre exemplu, art. 114 alin. (1)
prevede că exerciţiul atribuţiilor menţionate la art. 113 lit. b), c) şi f) va
1 I.L. Georgescu, Adunările generale ale societăţilor pe acţiuni, în Revista de drept
comercial şi studii economice nr. 5-7/1944, p. 305.
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putea fi delegat consiliului de administraţie, respectiv directoratului, prin
actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare.
Adunarea generală a acţionarilor este organul de conducere şi decizie al
societăţii, prin intermediul căruia se asigură participarea tuturor acţionarilor
la viaţa acesteia. Posibilitatea acţionarilor de a participa la viaţa societăţii a
fost reglementată expres de legiuitor, astfel că dreptul lor de a lua parte la
adunări a fost calificat ca un drept intangibil. Pentru aceste considerente,
adică protecţia acţionarilor, dar şi pentru ca votul exprimat să fie unul liber,
dispoziţiile din Legea nr. 31/19901 privitoare la adunarea generală sunt
imperative, prevăzându-se expres acele cazuri în care acţionarii pot deroga.
Dacă ţinem cont de elementele esenţiale ce domină această instituţie,
reţinem definiţia formulată de profesorul D.D. Gerota2, respectiv că adunarea
generală este întrunirea acţionarilor la o dată stabilită, într-un loc determinat,
pentru a lua hotărâri în ce priveşte mersul societăţii, însă potrivită este şi
caracterizarea plastică a profesorului I.L. Georgescu3, potrivit căruia adunarea
generală rămâne un organ fără rezonanţă în raporturile cu terţii, o entitate
oarecum abstractă, care se manifestă în general în cercul închis al societăţii, în
raporturile interne.
2. Principiul majorităţii. Formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării principiului majorităţii în adunarea generală, aşa încât voinţa societăţii,
într-un anumit moment, este dată de acţionarii ce deţin majoritatea de
capital în acel moment; astfel, voinţa majorităţii constituie voinţa societăţii,
chiar dacă există acţionari care nu sunt de acord cu cele votate în A.G.A.,
aceştia din urmă putând ataca hotărârile contrare legii sau actului
constitutiv.
Necesitatea principiului majorităţii rezultă, pe de o parte, din starea de
pasivitate a unor acţionari care nu participă la adunările generale, iar, pe de
1 Pentru a evita repetările inutile, orice referire la un articol fără a se indica legea
trebuie înţeles ca făcută la textele Legii nr. 31/990 privind societăţile comerciale.
Când s-au citat sau s-au făcut trimiteri la articole din alte legi, s-a indicat şi legea
respectivă.
2 I.N. Finţescu, Curs de drept comercial, vol. I, Ed. Al.Th. Doicescu, Bucureşti,
1929, p. 256.
3 I.L. Georgescu, Drept comercial român, vol. II, Ed. C.H. Beck., Bucureşti, 2002, p.
375.
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altă parte, luarea unor hotărâri cu unanimitate nu este posibilă fie pentru
motivul mai înainte arătat, fie din cauza intereselor contrare ce pot exista la
un moment dat între acţionari.
Nu putem reţine doar că voinţa socială este numai suma voinţelor
individuale, ci că este o altă voinţă rezultat al principiului majorităţii, care,
„atât de fertil în rezultate, este rezultatul necesităţii” 1. Observând modul de
formare, deliberării i se atribuie calitatea de transformare a unei pluralităţi
de declaraţii de voinţă într-o nouă voinţă cu un caracter unitar2. În toate
etapele de formare a voinţei sociale, fie că ne referim la deschiderea
lucrărilor adunării, fie la dezbateri ori deliberări, regăsim aplicarea
principiului majorităţii3.
Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii
prezenţi sau reprezentaţi [art. 115 alin. (2)], însă majoritatea nu este una de
persoane, ci este o majoritate de capital. Că este aşa rezultă, pe de o parte,
din dispoziţiile art. 115 alin. (2) şi art. 101 alin. (1) (orice acţiune dă dreptul
la un vot în adunarea generală), iar, pe de altă parte, când legiuitorul a dorit
o altă formulă de constituire a majorităţii, a prevăzut expres, cum este cazul
societăţilor cu răspundere limitată, unde adunarea generală decide prin
votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale
(art. 192).
Există şi la societăţile pe acţiuni o singură excepţie: adunarea constitutivă, caz în care hotărârea se ia cu majoritatea celor prezenţi; în acest
sens, art. 25 alin. (1), cu referire la formalităţile specifice pentru constituirea
societăţii pe acţiuni prin subscripţie publică, prevede că în adunarea
constitutivă fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acţiunile
subscrise, iar în alin. (4) se precizează că adunarea constitutivă este legală
dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul acceptanţilor şi ia hotărâri
cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

1

Idem, p. 293.
M. Milli, La deliberazione assembleare. Teoria generale e dogmatica, CEDAM,
Milano, 2007, p. 43.
3 M. Bratiş, Constituirea societăţii comerciale pe acţiuni, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 475.
2
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3. Prezumţii absolute. Aplicarea principiului majorităţii a determinat
conturarea unor prezumţii absolute (denumite de unii autori principii1),
respectiv:
– adunarea generală are o competenţă absolută, atribuţiile adunărilor
generale ordinare şi extraordinare, aşa cum sunt stabilite de art. 111 şi art.
113, privind toate aspectele activităţii societăţii sau modificările actului
constitutiv; competenţa adunării generale este limitată de dispoziţiile legale
şi de clauzele din actul constitutiv;
– voinţa adunării generale este voinţa societăţii;
– hotărârile adunării generale sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care
nu au luat parte la adunare sau au votat contra [art. 132 alin. (1)]; este o
aplicare a principiului pacta sunt servanda (convenţiile trebuie respectate)
menţionat în art. 969 alin. (1) C. civ. – „convenţiile legal făcute au putere de
lege între părţile contractante”. Totuşi, pentru a nu transforma voinţa
societăţii într-o „temniţă” pentru toţi acţionarii, dar şi plecând de la premisa
că votul profită atât interesului social, cât şi interesului acţionarilor, legiuitorul
a prevăzut o excepţie a obligativităţii hotărârilor, stabilind în anumite cazuri
exercitarea dreptului de retragere din societate (art. 134).
Conturarea acestor trei prezumţii, de altfel necesare unei bune funcţionări a
societăţii, a determinat în literatura juridică de specialitate discuţii în legătură cu
respectarea principiului autonomiei de voinţă şi a principiului voinţei reale a
părţilor. În esenţă, s-a reţinut că principiul majorităţii încalcă în mod evident cele
două principii, instituind o „supra-voinţă”, aceea a persoanei juridice, voinţă care
devine obligatorie2. Fără tăgadă, înfrângerea principiilor dreptului civil pe
acest tărâm este consecinţa aplicării principiului majorităţii, acesta
neputându-se împăca cu protecţia totală oferită, spre exemplu, de principiul
libertăţii contractuale.
Din enumerarea consecinţelor ce decurg din caracterul deliberativ al
A.G.A. putem constata o derogare de la principiile dreptului civil, derogare
justificată prin considerente „de bună funcţionare” a societăţilor comerciale.

1

C. Duţescu, Drepturile acţionarilor, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2006,
p. 35-36.
2 Idem, p. 34.
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4. Consecinţele caracterului deliberativ al A.G.A. Din natura deliberativă
a adunării generale rezultă următoarele1:
a) voinţa socială se formează în urma dezbaterilor ce au loc cu
respectarea condiţiilor de convocare şi desfăşurare stabilite de lege sau prin
actul constitutiv;
b) viciul de consimţământ al voinţei unui acţionar, în principiu, nu
conduce la anularea sau nulitatea hotărârii; excepţie face situaţia în care,
fără votul acţionarului a cărui voinţă a fost viciată, nu s-ar mai obţine
majoritatea cerută;
c) adunarea generală poate, la o şedinţă ulterioară, să revină asupra
celor hotărâte într-o adunare generală; totuşi, în această privinţă, trebuie
analizat obiectul hotărârii ce se revocă; astfel, dacă se revine asupra unei
hotărâri de principiu privitoare la drepturi sau obligaţii ale societăţii, cum ar
fi, spre exemplu, hotărârea de a se închiria un imobil sau pentru obţinerea
unui credit, considerăm că este posibilă revocarea; însă excepţie fac
hotărârile care, pentru a fi executate şi opozabile terţilor, au fost publicate
în Monitorul Oficial sau hotărârile prin care s-au stabilit anumite drepturi şi
obligaţii ale acţionarilor şi s-a trecut la executarea acestora;
d) nu trebuie să fie identitate de cvorum ori majoritate de persoane
pentru a se modifica hotărâri anterioare, chiar dacă prin acestea s-au
modificat actele constitutive; în adunarea generală, acţionarii pot, cu
respectarea cvorumului minim de prezenţă şi de majoritate, să modifice
actul constitutiv, chiar dacă la momentul semnării acestuia din urmă s-a
votat în unanimitate; tot plecând de la acest principiu, nu se cere ca pentru
revenirea asupra celor votate anterior sau o modificare a actelor
constitutive să fie acelaşi cvorum ori majoritate sau aceleaşi persoane.
5. Limitarea principiului libertăţii. Adunarea generală a acţionarilor
poate hotărî asupra oricărui punct de pe ordinea de zi, însă cu respectarea
actului constitutiv (în măsura în care nu înţelege să-l modifice
corespunzător), a legii şi a drepturilor intangibile ale acţionarilor.

1

S. David, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea societăţilor
comerciale. Comentariu pe articole, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 322333.
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Ne interesează, sub acest aspect, să conturăm linia de demarcaţie dintre
calitatea de organ de decizie al A.G.A. şi drepturile intangibile ale
acţionarilor, adică în ce măsură sunt afectate drepturile acţionarilor ca
urmare a aplicării principiului majorităţii. Drepturile unui acţionar sunt
limitate şi de interesul societăţii, un acţionar neputând vota sau desfăşura o
activitate în contra intereselor societăţii, dar şi de interesele celorlalţi
acţionari, art. 1361 prevăzând că acţionarii trebuie să-şi exercite drepturile
cu bună-credinţă, cu respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale
societăţii şi ale celorlalţi acţionari.
Astfel, două ar fi aspectele pe care le sesizăm: interacţiunea voinţei individuale cu voinţa colectivă şi sacrificarea celei dintâi în favoarea celei din
urmă, iar, în al doilea rând, identificarea drepturilor intangibile ale
acţionarilor, care, altfel spus, nu pot fi încălcate de adunarea generală a
acţionarilor, în ciuda existenţei principiului majorităţii.
Revenind la subiect:
a) Analizând art. 1551 [care prevede că, atunci când adunarea generală
nu introduce acţiunea în răspundere prevăzută la art. 1551 şi nici nu dă curs
propunerii unuia sau mai multor acţionari de a iniţia o asemenea acţiune,
acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul
social au dreptul de a introduce o acţiune în despăgubiri, dar în contul
societăţii, împotriva oricărei persoane prevăzute la art. 155 alin. (1)], putem
formula câteva idei:
– acţionarul nu poate sesiza direct instanţa cu astfel de acţiuni, chiar
dacă are probe în acest sens, astfel că voinţa individuală este sacrificată în
interesul majorităţii;
– totuşi, forţa principiului majorităţii a fost atenuată, întrucât, dacă
adunarea generală nu introduce acţiunea sau nu dă curs acţionarilor de a
iniţia o astfel de acţiune, acţionarii au dreptul, cu respectarea condiţiilor ce
rezultă din textul de lege, să promoveze acţiune în despăgubiri.
Aşadar, observăm că interacţiunea între voinţa individuală şi cea a
majorităţii nu conduce inevitabil la înfrângerea celei dintâi, astfel că forţa
principiului majorităţii nu este absolută.
1

Articolul 155 reglementează acţiunea în răspundere contra fondatorilor,
administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului de
supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari.
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Introducerea acestui articol prin Legea nr. 441/1996 este binevenită,
scopul fiind de a limita abuzurile administratorilor susţinuţi de o majoritate a
acţionarilor şi de a corela aceste dispoziţii cu cele din Codul de procedură
penală; până la această modificare, indiferent de argumentele acţionarilor
minoritari, forţa absolută a majorităţii era de neclintit.
Interesantă ni se pare – cu privire la acest subiect – o decizie pronunţată
de Curtea de Casaţie1 cu referire la art. 154 şi art. 155 C. com. (ce corespund
în esenţă cu art. 155), prin care a stabilit că imposibilitatea persoanei
vătămate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni de către administratori de a
solicita repararea prejudiciului nu constituie o încălcare a dreptului de
proprietate sau a principiului egalităţii, fiind reglementat doar exerciţiul
dreptului.
Astfel, „considerând că prin art. 154 şi 155 C. com. legiuitorul, derogând
de la principiul general, cuprins în art. 3, 5, 6 C. proc. pen. vechi, după care
orice persoană vătămată printr-un fapt penal poate, paralel cu acţiunea
publică, să ceară repararea prejudiciului cauzat, prevede că acţiunea contra
administratorilor unei societăţi anonime pentru fapte care privesc
răspunderea lor ca atare aparţine adunării generale, care o exercită prin
cenzori, asociaţii neputând, în această simplă calitate, dacă întrunesc 1/10 din
capital, decât să denunţe cenzorilor faptele sau – dacă reprezintă 1/8 din
capital – să adreseze reclamaţie tribunalului.
Această derogare, care este dictată de consideraţiuni de bună funcţionare
şi de întărire a creditului societăţilor anonime, nu poate fi socotită ca o
atingere a principiului constituţional de egalitate, cum susţine recurentul,
deoarece acest principiu a fost consacrat de Constituţie ca o garanţie a unei
egale aplicări a legii, faţă de toţi românii, independent de origine, limbă sau
religie, iar nu ca o prohibiţie la adresa legiuitorului de a face în legile ce
edictează distincţiile sau derogările impuse de consideraţiuni de înalt ordin
social sau economic, suveran, apreciate de el ca atare; că în speţă dispoziţiile
derogării din art. 154 şi 155 C. com. aplicabile tuturor acţionarilor societăţilor
anonime, în condiţiile fixate de lege, nu au fost câtuşi de puţin impuse
recurentului contra voinţei sale, ci liber acceptate de dânsul, prin faptul
participării sale la societate şi deci al aderării sale la dispoziţiile legale care o
guvernează.
1

Cas., Secţiile Unite, Decizia din 13 octombrie 1938, în R.D.C. 1939, p. 37.
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Nu poate fi vorba de atingerea dreptului de proprietate, garantat de
Constituţie, deoarece acţiunea în justiţie nu constituie dreptul însuşi, ci
exerciţiul dreptului, exerciţiu care nu intră în sfera garanţiei constituţionale,
ce este reglementat, condiţionat sau restrâns de către legiuitorul ordinar.
În adevăr, ceea ce garantează Constituţia prin art. 16 este intangibilitatea
a însuşi fondului dreptului, iar nu a modalităţilor lui de exercitare, că în
speţă nu se poate susţine că legiuitorul a desfiinţat posibilităţile legale ale
acţionarilor de a-şi urmări drepturile lor în justiţie contra administratorilor
abuzivi, ceea ce ar fi constituit şi atingerea a însuşi fondului dreptului, ci a
reglementat, condiţionat şi restrâns pentru raţiunile mai sus expuse
exerciţiul lor, încredinţând acest exerciţiu adunării generale a societăţii şi
dând acţionarilor în parte, cu îndeplinirea unor certe condiţii, suficiente
posibilităţi pentru punerea în mişcare a acestei acţiuni”.
Raportat la problematica generală ce domină această secţiune a lucrării,
respectiv limitarea aplicabilităţii principiilor dreptului civil la hotărârile
adunărilor generale, reţinem câteva idei importante:
– derogările sunt dictate de consideraţii de bună funcţionare în domeniul
societăţilor comerciale;
– efectele aplicării principiului majorităţii nu aduc o atingere a dreptului
de proprietate asupra acţiunilor, ci doar este reglementat distinct exerciţiul
acestui drept;
– derogările ce decurg din aplicarea principiului majorităţii nu sunt
impuse acţionarilor în contra voinţei acestora, ci, prin cesionarea de acţiuni
şi dobândirea calităţii de acţionar, aceştia au acceptat şi efectele principiilor
aplicabile societăţilor comerciale pe acţiuni.
b) Am văzut că în aplicarea principiului majorităţii au fost aduse anumite
corecţii, chiar dacă din exemplul de mai sus rezultă că acesta priveşte o
situaţie limită reglementată expres de legiuitor.
Ne interesează să precizăm ce drepturi ale acţionarilor sunt intangibile,
acestea neputând fi încălcate de adunarea generală a acţionarilor, indiferent
de motivaţie sau de scopul propus, neputându-se prevala de forţa
principiului majorităţii.
Fără a face obiectul studiului nostru, doar vom enumera aceste drepturi
clasificate, după natura conţinutului, în drepturi patrimoniale (dreptul de
proprietate asupra acţiunilor, dreptul la dividende, dreptul la o cotă din
activul net în cazul lichidării, dreptul de preferinţă, dreptul la un preţ egal) şi
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drepturi nepatrimoniale (dreptul de a participa la adunarea generală,
dreptul de vot, dreptul la informare, dreptul de control).
Unele dintre aceste drepturi, în funcţie de opozabilitate, sunt drepturi
absolute (dreptul de proprietate asupra acţiunilor, dreptul de a participa la
adunările generale, dreptul de vot) şi drepturi relative (dreptul la dividende,
dreptul la o cotă din activul net în caz de lichidare, dreptul la informare,
dreptul de preferinţă, dreptul de control), iar în funcţie de gradul de
certitudine conferit titularilor, sunt drepturi pure şi simple (dreptul de
proprietate, dreptul de vot, dreptul de control, dreptul de informare,
dreptul de a participa la adunarea generală) şi drepturi afectate de
modalităţi (dreptul la dividende, dreptul de preferinţă, dreptul la o cotă din
activul net în cazul lichidării)1.
6. Abuzul de drept. Pe lângă limitările analizate, supremaţia principiului
majorităţii este estompată de instituţia abuzului de drept, care nu este
altceva decât consecinţa încălcării principiului din dreptul civil al îmbinării
intereselor individuale cu interesele colective. Acest principiu are o
consacrare expresă în materia societăţilor comerciale, art. 136 1 prevăzând
că acţionarii trebuie să-şi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu
respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi
acţionari.
Aşa cum s-a reţinut în doctrină2, determinarea exactă a hotarului dintre
atributele cuprinse în dreptul subiectiv al unei persoane şi punctul unde
începe dreptul subiectiv al altei persoane a dat naştere la numeroase
dificultăţi de interpretare, pentru a căror soluţionare „s-a introdus în
limbajul juridic expresia abuz de drept, care nu poate să aibă alt înţeles
decât acela de depăşire a hotarului dreptului subiectiv” 3.
Aşadar, în cadrul unei societăţi comerciale va exista abuz de drept ori de
câte ori exercitarea drepturilor subiective de către un acţionar este în
neconcordanţă cu interesul social ori încalcă un alt drept subiectiv al unui
acţionar.
1 Cu privire la clasificarea acestor drepturi, a se vedea C. Duţescu, op. cit., p. 2630 şi I.L. Georgescu, op. cit., p. 299 şi urm.
2 I. Dogaru, S. Cercel, Drept civil. Partea generală, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007,
p. 19.
3 M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921, p. 145.
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Adagiul formulat de Ulpian – neminem laedit qui suo iure utitur (pe
nimeni nu vatămă cel care se foloseşte de dreptul său) 1 – îşi păstrează
valabilitatea şi în dreptul actual, în sensul că, dacă dreptul subiectiv este
exercitat în conformitate cu anumite principii stabilite de lege şi de morală,
atunci această exercitare nu lezează pe nimeni. După cum se observă, este
vorba numai despre exercitarea dreptului subiectiv, nu şi de dreptul subiectiv
în sine, care nu poate fi susceptibil de a produce o vătămare.
Dreptul subiectiv trebuie exercitat potrivit cu scopul său economic şi
social (art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice). De asemenea, exercitarea dreptului subiectiv trebuie să fie
în acord cu legea şi morala (art. 5 C. civ.) şi să fie făcută cu bună-credinţă
[art. 970 alin. (1) C. civ.]. Principiul exercitării cu bună-credinţă a drepturilor
subiective rezultă din interpretarea logică a art. 57 din Constituţie: ,,Cetăţenii
români, cetăţenii străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile
constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile
celorlalţi”. Totodată, dreptul subiectiv trebuie să fie exercitat în limitele sale.
Adagiul nu are valoare decât dacă toate aceste principii ale exercitării
drepturilor subiective civile sunt respectate. Orice încălcare a acestora
constituie un abuz de drept, care îi vatămă pe ceilalţi. Abuzul de drept se
sancţionează fie într-un mod pasiv, prin refuzul concursului forţei de
constrângere a statului, fie într-un mod activ, prin promovarea împotriva
titularului dreptului abuziv exercitat a unei acţiuni în răspundere civilă de
către persoana vătămată prin respectivul abuz.
Abuzul de drept aduce în prim-plan folosirea maliţioasă a dreptului2
(malitiis non est indulgentum) şi intervine atunci când titularul dreptului
acţionează având în vedere mai mult „ofensele şi pagubele” pe care le
produce decât avantajele pe care i le poate oferi dreptul său 3.
7. Abuzul de majoritate şi abuzul de minoritate. Instituţia abuzului de
drept a conturat în materia dreptului societăţilor comerciale principiul

1 L. Săuleanu, S. Răduleţu, Dicţionar de expresii juridice latine, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 210-211.
2 I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 20.
3 P. Roubier, Droits subjectifs et situation juridiques, Dalloz, Paris, 2005,
p. 335.
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protecţiei investitorilor1, ce are ca scop ocrotirea drepturilor acţionarilor
prin recunoaşterea legală a unor drepturi speciale.
Evident că instituţia abuzului de drept are o anumită specificitate în
această materie, ce rezultă din poziţia persoanelor implicate. Dacă în dreptul
civil limita în care trebuie exercitate anumite drepturi subiective este
perceptibilă şi cu uşurinţă „cel care exercită drepturile cu băgare de seamă,
fără a comite imprudenţe sau neglijenţe, nu va fi răspunzător de pagube” 2,
în dreptul societăţilor comerciale exercitarea drepturilor de către un
acţionar trebuie să coabiteze cu drepturile legitime ale celorlalţi acţionari,
indiferent de poziţia celui dintâi.
Tocmai poziţia dominantă a unor acţionari ce deţin majoritatea creează
dificultăţi de interpretare a existenţei unui abuz de drept; spre exemplu,
putem considera ca fiind abuzivă o hotărâre a A.G.A. prin care nu s-au stabilit
şi distribuit dividende, deşi exista profit, hotărându-se reinvestirea acestuia;
am putea susţine că nu este abuzivă o astfel de hotărâre, căci nu se poate
nega folosirea profitului în interesul societăţii; tot aşa, se poate susţine că şi
obţinerea de dividende este un drept al acţionarilor, astfel că, dacă în
decursul a doi sau trei ani consecutivi nu se distribuie dividende, deşi există
profit, vom considera o astfel de hotărâre ca fiind abuzivă; diferenţa între
cele două situaţii este dată de condiţiile economice ale societăţii, fiind
considerată abuzivă respectiva hotărâre prin care nedistribuirea
dividendelor s-a făcut cu scopul încorporării în rezerve a beneficiilor, deşi
societatea are rezerve uriaşe, astfel că această operaţiune are un simplu
caracter de tezaurizare, nefiind consecinţa unui plan investiţional sau a unei
atitudini manageriale prudente.
Pe de altă parte, nu trebuie să considerăm că simpla poziţie dominantă
este în măsură justifice prezenţa unui abuz de drept. Nu trebuie să uităm
faptul că este firesc ca într-o societate cu mai mulţi acţionari să existe o
luptă constantă pentru o mai bună protejare a propriilor interese. Tot din
această perspectivă, unii acţionari vor avea tendinţa de a deţine majoritatea,
chiar prin minimalizarea drepturilor celorlalţi. Însă, tocmai pentru că
societăţile comerciale vor avea nevoie şi acţionari minoritari, s-a conturat
1

C. Duţescu, op. cit., p. 35 şi 37.
C. Hamangiu, I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil,
vol. II, p. 469.
2
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principiul protecţiei investitorilor. Prin măsuri legislative se încearcă
echilibrarea exerciţiului drepturilor „majorităţii” şi minorităţii”, permiterea
accesului acţionarilor minoritari la viaţa economică a societăţii (corporate
governance).
În acest context, s-au conturat abuzul de majoritate1 şi abuzul de minoritate. Fără a dezvolta aceste noţiuni în prezenta secţiune2, trebuie să facem
câteva precizări. Chiar dacă Legea nr. 31/1990 prevede o serie de posibilităţi
privind protecţia acţionarilor minoritari, pe toate acestea înglobându-le în
categoria măsurilor legale de protecţie, există şi posibilitatea creării de către
acţionari pe cale convenţională a unor măsuri suplimentare de protecţie prin
inserarea unor clauze în actele constitutive sau chiar prin convenţii separate
(clauzele extrastatutare), marea diferenţă între cele două categorii
observându-se pe tărâmul opozabilităţii acestora faţă de acţionari şi de terţi.
Aceste clauze, indiferent de formulare şi de scop, au la bază principiul
libertăţii contractuale, însă sunt indisolubil legate de dreptul de vot. Sub
acest aspect apare o problemă, întrucât funcţionarea unor astfel de clauze
de protecţie este legată de dreptul de vot. Cu titlu de exemplu, unele clauze
de protecţie (clauza de agrement, clauza de retragere anticipată, clauza de
ieşire comună – drag along) pot funcţiona numai dacă cei care le-au stabilit
hotărăsc ulterior, când s-au împlinit condiţiile stipulate, producerea
efectelor acestor clauze; aceasta se întâmplă, în unele cazuri, în baza unui
vot în cadrul A.G.A.; or, art. 128 prevede că dreptul de vot nu trebuie cedat,
iar alin. (2) stabileşte că orice convenţie prin care acţionarul se obligă să
exercite dreptul de vot în conformitate cu instrucţiunile date sau
propunerile formulate de societate sau de peroanele cu atribuţii de
reprezentare este nulă.
Observăm că, deşi principiul libertăţii contractuale permite încheierea
unor convenţii sau clauze de protecţie, totuşi aria lor este restrânsă de
modul de exercitare a votului, aşa încât redactarea unor astfel de clauze
trebuie să fie riguroasă, iar interpretarea unei hotărâri A.G.A. nu trebuie să
cadă sub incidenţa sancţiunii prevăzute de art. 128 alin. (2), impunându-se
1 Pentru dezvoltări, a se vedea R.N. Catană, Abuzul de majoritate, în R.D.C. nr.
6/2002, p. 93-104.
2 A se vedea, în acest sens, P.I. Demetrescu, Protecţiunea acţionarului şi
minorităţilor în societăţile pe acţiuni, în R.D.C. 1936, p. 161-175.
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interpretarea de la caz la caz. Interpretarea este firească, odată ce observăm
că suntem în sfera de interacţiune a principiului libertăţii convenţiilor cu alte
două principii specifice dreptului societăţilor prevăzute de art. 128:
principiul libertăţii de vot şi caracterul esenţial al dreptului de vor la care nu
se poate renunţa.

Capitolul al II-lea. Categorii de adună ri
Secţ iunea 1. Aspecte generale
8. Enumerare. Sunt trei tipuri de adunări generale: ordinare, extraordinare şi constitutive.
Ceea ce diferenţiază adunările generale ordinare de cele extraordinare
este „obiectul sau materia supusă deliberării, şi nu timpul când adunarea
este convocată”1, respectiv în cele ordinare se hotărăsc aspecte legate de
activitatea curentă a societăţii, în timp ce în cadrul adunărilor extraordinare
se hotărăsc aspectele importante ce implică modificarea actelor
constitutive. Pornind de la această diferenţiere, adunarea ordinară a fost
definită2 ca fiind adunarea care are drept obiect gestiunea normală a
societăţii, iar adunarea extraordinară ca fiind cea care are ca obiect
chestiuni excepţionale, neprevăzute, precum şi modificarea actelor
constitutive.
9. Raportul dintre adunarea generală ordinară şi cea extraordinară.
Legea nr. 31/1990 nu a stabilit raportul dintre adunarea generală ordinară şi
cea extraordinară, ci doar a menţionat anumite atribuţii ce revin uneia sau
celeilalte.
Necesitatea stabilirii raporturilor dintre acestea, adică a superiorităţii
uneia faţă de cealaltă, apare în momentul în care o atribuţie nu este
prevăzută nici de art. 111 şi nici de art. 113, astfel că tipul de adunare
impune condiţii de prezenţă şi de cvorum diferite.
Unii doctrinari consideră că, într-o astfel de situaţie, dacă acea atribuţie
nu priveşte gestiunea curentă a societăţii, se prezumă că este de
1
2

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 309.
Ibidem.
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competenţa adunării generale extraordinare 1, invocându-se ca argument
art. 113 lit. m), care se referă la „oricare altă hotărâre” pentru care este
necesară aprobarea adunării generale extraordinare, fiind astfel evidentă
intenţia legiuitorului de a extinde sfera de competenţă a adunării extraordinare, autorul citat adăugând că „aceasta nu înseamnă însă că adunarea
extraordinară constituie dreptul comun pentru adunarea ordinară,
raporturile dintre cele două forme de adunare fiind mult mai complexe” 2.
Alţi autori consideră că adunarea ordinară are o competenţă generală, iar
adunarea extraordinară o competenţă de excepţie3, aducându-se ca argument
dispoziţiile art. 111, potrivit căruia adunarea ordinară se întruneşte cel puţin o
dată pe an, deci fără o limitare temporală sau a competenţei, iar dispoziţiile
art. 113 („oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării
generale extraordinare) nu ar trebui să nască discuţii, această normă privind
alte situaţii când legea comercială stabileşte competenţa expresă a adunării
extraordinare. Aceste argumente, cât şi cele expuse pe larg în studiul citat
sunt juste din punct de vedere al interpretării normei juridice, însă nu se
trage o concluzie prin indicarea unui criteriu care să ajute la încadrarea unei
atribuţii ca fiind de competenţa adunării generale sau a celei extraordinare.
Cu alte cuvinte, nu este suficient ca pe baza interpretării să stabilim generic
raportul dintre cele două adunări, ci să identificăm un criteriu pentru justa
încadrare a unei atribuţii.
Considerăm că interpretarea celor două articole – art. 111 alin. (2) şi art.
113 lit. m) – invocate în susţinerea celor două teze nu trebuie să fie în sensul
excluderii reciproce, ci, dimpotrivă, ele se completează.
Astfel:
– art. 111 alin. (2), prevăzând o enumerare, dar cu menţiunea „în afară
de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi”, trebuie interpretat
în sensul că enumerarea este enunţiativă şi că, bineînţeles, pot fi dezbătute
şi alte probleme care sunt menţionate pe ordinea de zi;
– art. 113 lit. m) prevede două situaţii posibile: fie cazul în care atribuţia
priveşte o modificare a actului constitutiv, fie când este prevăzută expres
1

S. David, op. cit., p. 325.
Ibidem.
3 C. Gheorghe, Adunările generale ale societăţilor comerciale. Competenţe şi
principii, în R.D.C. nr. 2/2003, p. 64.
2
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aprobarea adunării generale de alte dispoziţii legale [cazul
art. 92 alin. (4), art. 1031, art. 210 etc.].
Nu suntem de acord cu criteriul „gestiunii curente”, întrucât ar conduce
la alte interpretări, noţiunea nefiind una precisă, iar, pe de altă parte, ceea
ce diferenţiază adunările generale de cele extraordinare, adică „obiectul sau
materia supusă deliberării”, este suficient şi pentru a califica o atribuţie ca
fiind de competenţa uneia sau a celeilalte adunări. Nu este un argument
suficient nici aprecierea că „orice eveniment nou apărut în viaţa societăţii
apare ca un eveniment care depăşeşte sfera gestiunii curente a societăţii” 1,
pentru că nu stabileşte o graniţă între ce este gestiune curentă şi ceea ce nu
este
gestiune
curentă
şi,
mai
mult,
s-ar înţelege că orice eveniment nou depăşeşte sfera gestiunii curente.
De asemenea, nici criteriul importanţei, potrivit căruia adunarea
generală extraordinară hotărăşte cu privire la probleme de importanţă mai
mare pentru societate decât cele care cad în competenţa adunării ordinare,
nu este suficient2, lăsând loc la interpretări în stabilirea a ceea ce este
important şi ce nu este important; evident că ar fi simplu să considerăm că
orice problemă aflată pe ordinea de zi este importantă şi atunci plenitudine
ar avea adunarea extraordinară.
Nici cvorumul mai ridicat al adunării extraordinare nu este în măsură să
rezolve această dilemă, întrucât, chiar dacă ar fi un argument liniştitor în
privinţa protecţiei acţionarilor sau al validităţii hotărârii, totuşi nu îl putem
considera suficient, având în vedere că legiuitorul a instituit această
dihotomie (spre deosebire de alte societăţi, unde organul de decizie este
unic), iar, pe de altă parte, o analiză sumară a atribuţiilor stabilite pentru
fiecare tip de adunare ce conduce la ideea că atribuţiile adunării
extraordinare privesc „fiinţa” societăţii, care, într-adevăr, pot fi considerate
şi importante. Evident că, fiind cvorumul mai ridicat la adunarea
extraordinară, nu se poate pune în discuţie sub acest aspect validitatea
hotărârii A.G.A. Ar părea, în acest context, că disputa are doar o miză
teoretică, fără vreo relevanţă practică; totuşi, nu putem explica atunci de ce
legiuitorul a mai creat cele două tipuri de adunări şi nu a stabilit explicit că
orice altă atribuţie este de competenţa adunării extraordinare; tot aşa,
1
2

S. David, op. cit., p. 325.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 6482/2001, în B.J. 1990-2003, p. 340-341.
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această opinie intră în contradicţie şi cu ideea susţinută unanim de doctrină
că enumerările de la art. 111 şi art. 113 sunt enunţiative, adică se
recunoaşte că pentru fiecare adunare mai sunt posibile şi alte atribuţii, dar
preferăm să considerăm, din perspectiva cvorumului mai ridicat, că această
competenţă revine adunării extraordinare. Dimpotrivă, cvorumul mai ridicat
existent la adunarea extraordinară este un argument în a stabili competenţa
acesteia ca fiind de excepţie, de protecţie a acţionarilor în domenii trasate
prin lege sau actul constitutiv, tocmai prin impunerea unor condiţii mai
ridicate de cvorum1.
În concluzie, sub acest aspect, tindem să fim de acord cu a doua opinie2,
în sensul că, ori de câte ori o atribuţie nu se încadrează în enumerarea
prevăzută de art. 111 şi art. 113, iar această atribuţie nu priveşte
modificarea actului constitutiv, competenţa va reveni adunării ordinare.
Important este în această calificare a considera că acea atribuţie nu
conduce la modificarea actului constitutiv, deci nu afectează nici direct, nici
indirect „fiinţa” societăţii, astfel că, acest aspect fiind lămurit, se poate trage
concluzia că va reveni competenţa adunării ordinare.
10. Caracterul atribuţiilor adunărilor generale. Atribuţiile adunărilor
generale ordinare şi extraordinare sunt prevăzute enunţiativ în art. 111 şi
art. 113, fapt ce rezultă chiar din aceste texte de lege; art. 111 alin. (2) se
referă la „dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi”, iar art. 113
lit. m) se referă la „oricare altă modificare a actului constitutiv”. Acţionarii
pot stabili prin actul constitutiv şi alte atribuţii pentru adunările generale,
dar încadrând noile atribuţii în funcţie de ceea ce este caracteristic fiecărei
adunări, ţinând cont de ceea ce diferenţiază adunările generale ordinare de
cele extraordinare, adică de „obiectul sau materia supusă deliberării”;
aşadar, dacă noua atribuţie priveşte aspecte legate de activitatea curentă a
societăţii, va fi menţionată la adunările ordinare, în timp ce, dacă noua
atribuţie priveşte aspecte importante ce implică modificarea actelor
constitutive, noua atribuţie va fi menţionată la adunările extraordinare.
Introducerea de noi atribuţii fără a ţine cont de aceste diferenţieri nu
face acea clauză ineficientă, dacă avea în vedere următoarele:
1
2

C. Gheorghe, op. cit., p. 67.
A se vedea, pentru dezvoltări, C. Gheorghe, op. cit., p. 62-68.
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– atribuţia este adoptată de adunarea care ar avea în mod corect
competenţă, adică s-a prevăzut o atribuţie ce tinde la modificarea actelor
constitutive ca fiind de competenţa adunării ordinare, însă, în fapt,
adunarea convocată a fost cea extraordinară; în caz contrar, hotărârea este
lovită de nulitate absolută;
– dacă noua atribuţie, deşi priveşte activitatea curentă a societăţii, a fost
inserată la atribuţiile adunării extraordinare, trebuie interpretată ca o
dorinţă de protecţie sporită a acţionarilor prin prisma cvorumului mai
ridicat1.
Pe de altă parte, dispoziţiile art. 111 şi art. 113 sunt imperative, în sensul
că, în primul rând, o atribuţie nu poate fi luată din competenţa unei adunări
şi trecută în competenţa celeilalte2, iar, în al doilea rând, aceste atribuţii nu
pot fi date în competenţa altor organe societare; există o singură excepţie,
respectiv art. 114 pentru adunarea extraordinară, dar aceasta priveşte doar
exerciţiul atribuţiei.
În privinţa atribuţiilor adunării ordinare, trebuie făcută o distincţie între
atribuţiile acesteia şi cele ale administratorilor, pentru a şti când aceştia din
urmă nu au competenţa în a hotărî o problemă legată de activitatea
societăţii.
În privinţa atribuţiilor stabilite de art. 111, nu există nicio problemă,
acestea revenind exclusiv adunării ordinare, chiar art. 142 stabilind că
administratorii sunt însărcinaţi cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi
utile pentru realizarea obiectului de activitate, cu excepţia celor rezervate
de lege pentru adunarea generală a acţionarilor.
Au fost propuse în doctrină criteriul actelor care pun în pericol viaţa
societăţii şi criteriul actelor cu caracter extraordinar, adică să revină adunării
ordinare competenţa în a hotărî în chestiuni de o importanţă mai mare,
chiar dacă, într-un fel, ţin de activitatea curentă a societăţii, cum ar fi, spre
exemplu, efectuarea unor investiţii importante sau obţinerea unui

1 Caracterul imperativ al enumerărilor făcute de art. 111 şi art. 113 se rezumă
doar la acestea, nu şi la orice altă nouă atribuţie; ar fi trebuit, în sensul respectării
acestui caracter şi al simetriei juridice, ca şi noile atribuţii să împrumute acest
caracter, însă, în lipsa unui text de lege, are prioritate interpretarea ce conferă o
protecţie sporită acţionarilor.
2 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 310.
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împrumut de o valoare mai mare etc. 1; de asemenea, s-a propus a se face
distincţie între actele de gestiune ordinare şi cele extraordinare.
Evident că prin actul constitutiv se pot limita puterile administratorilor
fie prin interzicerea expresă de a putea să încheie anumite acte juridice, fie
prin stabilirea unui plafon maxim al tranzacţiilor pe care le pot încheia
administratorii, însă astfel de limitări nu au relevanţă decât între
administratori şi societate, căci faţă de terţi art. 55 este explicit, în sensul că
societatea este angajată prin actele organelor sale, chiar dacă depăşesc
obiectul de activitate, iar clauzele actului constitutiv care limitează puterile
organelor statutare ale societăţii sunt inopozabile terţilor, chiar dacă au fost
publicate.
Aşadar, stabilirea unui criteriu de demarcaţie între atribuţiile adunării
ordinare şi cele ale administratorilor ajută doar în cazul în care se pune
problema răspunderii faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin
actele îndeplinite cu depăşirea puterilor stabilite.
Criteriul introdus prin modificarea adusă prin Legea nr. 441/2006 şi
prevăzut de art. 142, respectiv că administratorii sunt însărcinaţi cu
îndeplinirea actelor necesare şi utile, credem că este suficient, în lipsa unor
limitări în actul constitutiv, în a stabili dacă aceasta revenea sau nu adunării
ordinare.
11. Alte atribuţii ale adunărilor generale. Aşa cum am precizat mai
înainte, acţionarii pot stabili prin actul constitutiv şi alte atribuţii pentru
adunările generale, dar cu condiţia să încadreze noile atribuţii ţinând cont
de ceea ce diferenţiază adunările generale ordinare de cele extraordinare,
adică de „obiectul sau materia supusă deliberării”. Ne interesează ce noi
atribuţii pot fi menţionate în actele constitutive sau ce atribuţii sunt
prohibite adunării generale a acţionarilor.
Astfel, adunarea generală ordinară, odată cu aprobarea situaţiei financiare anuale, poate stabili plata unor daune-interese mai mari decât
dobânda legală pentru neachitarea de către societate a dividendelor în
termenul stabilit sau, în lipsa unui astfel de termen, după trecerea
termenului de 6 luni calculat de la data aprobării situaţiei financiare [art. 67
1 Idem, p. 312-313; M. Şcheaua, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990
comentată şi adnotată, ed. a 2-a, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 157-158.
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alin. (2)]; astfel de daune-interese pot fi stabilite chiar prin actul constitutiv
sau chiar printr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor prin care nu se
aprobă neapărat situaţia financiară anuală; din textul art. 67 alin. (2) s-ar
înţelege că aceste daune-interese se pot stabili doar când adunarea
acţionarilor aprobă situaţia financiară anuală, însă o atare de concluzie este
greşită, odată ce se prevede că şi prin actul constitutiv se pot stabili astfel de
daune-interese; credem că singura diferenţă este legată de natura adunării
şi aplicabilitatea în timp a clauzei respective: în cazul stabilirii daunelorinterese odată cu aprobarea situaţiei financiare anuale, competenţa revine
adunării ordinare a acţionarilor şi aceasta se aplică doar dividendelor
stabilite prin acea situaţie financiară, iar în cazul stabilirii daunelor-interese
printr-o hotărâre ce nu are legătură cu situaţia financiară şi tinzându-se la o
modificare a actului constitutiv, competenţa revine adunării extraordinare a
acţionarilor şi clauza se va aplica pentru o perioadă nedeterminată.
Adunarea generală extraordinară mai poate hotărî stabilirea unor
rezerve în plus faţă de rezervele legale; dacă sunt prevăzute în actul
constitutiv, constituirea acestor rezerve, denumite statutare, este obligatorie pentru adunarea generală ordinară la momentul în care se stabilesc
beneficiile ce urmează a fi distribuite sub formă de dividende.
12. Ce nu poate hotărî adunarea generală? Adunarea generală a
acţionarilor nu poate hotărî excluderea unor acţionari, indiferent de motivul
invocat, întrucât această sancţiune a fost stabilită prin art. 222 doar pentru
asociaţii din societăţile în nume colectiv, în comandită simplă sau cu
răspundere limitată. Nu sunt pot fi considerate temeiuri pentru excludere
dispoziţiile actului constitutiv care prevăd pierderea calităţii de acţionar în
caz de producere a unui prejudiciu societăţii ca urmare a îndeplinirii
necorespunzătoare a obligaţiilor de serviciu sau pierderea calităţii de
acţionar ca urmare a încetării contractului individual de muncă1; dispoziţiile
privitoare la excludere sunt imperative, iar cazurile sunt limitativ prevăzute.
Adunarea generală a acţionarilor nu poate hotărî retragerea unor
acţionari şi dispune efectuarea modificărilor corespunzătoare. Astfel, într-o

1 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 519/1997, citată în I. Turcu, Teoria şi practica
dreptului comercial român, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 500-501.
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speţă1, prin acţiunea înregistrată la Tribunalul Arad, reclamanta a solicitat, în
contradictoriu cu ceilalţi acţionari şi cu societatea, să se constate că o parte
din pârâţi, persoane fizice, s-au retras din societate şi să se efectueze
menţiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului; în fapt,
motivarea acţiunii s-a făcut având în vedere declaraţia de retragere făcută
de o parte din acţionarii pârâţi, chiar în cadrul adunării generale. Tribunalul
Arad a respins acţiunea, iar Curtea de Apel Timişoara a menţinut soluţia,
reţinând că simpla retragere din societate este inadmisibilă, iar, în măsura în
care unii acţionari nu mai doresc să aibă această calitate, au posibilitatea
cesionării acţiunilor. Soluţia pronunţată de instanţe este justă, întrucât
retragerea acţionarilor se face doar în cazurile limitativ prevăzute de art.
134, astfel că, în lipsa unuia dintre aceste motive, când dreptul de retragere
este independent de voinţa celorlalţi acţionari, adunarea acţionarilor nu
poate hotărî retragerea unui acţionar. Aşadar, dreptul de retragere se
exercită independent de voinţa celorlalţi acţionari şi nu trebuie aprobată
retragerea de către adunarea generală. Totuşi, societatea poate refuza plata
preţului pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de retragere, dacă acesta
din urmă nu a respectat condiţiile şi termenele stabilite de art. 134 sau dacă
nu se încadrează în una din situaţiile enumerate de art. 134.
Adunarea generală nu poate hotărî asupra unor atribuţii în mod aprioric,
cu privire la aspecte cu privire la care numai la un anumit moment se poate
decide; spre exemplu, adunarea generală nu poate stabili un nivel fix al
dividendelor, întrucât acestea se stabilesc anual în funcţie de profitul
realizat şi numai adunarea generală, prin raportare la situaţia financiară
respectivă, în funcţie de reinvestirea sau nu a profitului, constituirea de
rezerve etc., stabileşte cuantumul dividendelor; spre exemplu, art. 348 din
Legea franceză a societăţilor comerciale din 1966 interzice menţionarea în
statute a unui dividend fix sau a unui interval valoric.
13. Competenţa adunărilor generale. În doctrină2 au fost exprimate mai
multe opinii cu privire la cazurile în care atribuţii ale unei adunări au fost
exercitate deşi erau de competenţa celeilalte1:

1
2

C.A. Timişoara, decizia nr. 85/A/1995, citată în I. Turcu, op. cit., p. 395-397.
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 310-311.
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– dacă s-a votat de către o adunare convocată ca ordinară o atribuţie
specifică celei extraordinare, s-a considerat că aceasta devine şi trebuie
considerată o adunare extraordinară, în măsura în care votul s-a luat cu
respectarea dispoziţiilor ce reglementează această categorie;
– dacă s-au votat în adunarea extraordinară aspecte ce erau în
competenţa celei ordinare, s-a considerat că este legală hotărârea, avânduse în vedere superioritatea cvorumului2;
– a fost exprimată şi opinia că aceeaşi adunare poate fi şi ordinară, şi
extraordinară3.
Cele trei aspecte reţinute de doctrină trebuie tratate cu moderaţie. Cu
privire la a treia ipoteză nu suntem de acord, întrucât, atât timp cât
legiuitorul a prevăzut şi reglementat distinct cele două categorii de adunări,
ele trebuie şi în viaţa societăţii să fie distincte. De aceea, de cele mai multe
ori convocarea se face chiar şi în aceeaşi zi, dar la ore distincte. Motivul îl
constituie dreptul la informare al acţionarilor şi posibilitatea lor de a se
prezenta sau nu la ambele adunări sau numai la una din ele.
De altfel, în privinţa primelor două aspecte, cu care suntem de acord de
principiu, trebuie făcute câteva nuanţări. Astfel:
– dacă sunt toţi acţionarii prezenţi şi se votează în unanimitate, nu sunt
probleme legate de această calificare;
– dacă însă nu sunt toţi acţionarii prezenţi, acesta fiind cazul cel mai des
întâlnit, suntem de acord cu logica primei opinii, însă ceea ce trebuie avut în
vedere este ca prin această calificare să nu fie afectat dreptul acţionarilor la
informare şi de a participa la adunare;
– nu ar fi corectă convocarea unei adunări ca fiind ordinară şi în cadrul
acesteia să se voteze şi un punct de pe ordinea de zi care ar fi de
1 M. Moraru, Dacă adunarea extraordinară poate să hotărască în problemele de
competenţa adunării generale ordinare, în Dreptul nr. 2/1994, p. 78 şi urm.
2 „Împrejurarea că adunarea generală de la 19 noiembrie 1940 n-a fost ordinară,
ci extraordinară, nu se poate ajunge la concluzia că desemnarea administratorilor nu
s-a făcut în mod valabil, deoarece o măsură care poate fi luată de adunarea generală
ordinară, cu atât mai mult e valabilă când e autorizată de adunarea generală
extraordinară, aceasta lucrând cu o majoritate şi cu un quorum mai ridicate” (Trib.
Ilfov, Secţia I, 3 martie 1942, în R.D.C., 1942, p. 668, apud I.L. Georgescu, op. cit., p.
310, nota 201 bis).
3 I. Turcu, op. cit., p. 341.
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competenţa adunării extraordinare şi, pentru simplul considerent că este
îndeplinit cvorumul minim pentru adunarea extraordinară, să se considere
valabilă hotărârea ca fiind a unei astfel de adunări; o asemenea convocare
poate ascunde o atitudine abuzivă şi nu trebuie uitat că nu există obligaţia
acţionarilor de a se prezenta la toate adunările, ei putând opta pentru unele
sau altele;
– oricum, credem că nu este posibilă o astfel de situaţie, iar validitatea
unei hotărâri A.G.A. luate în astfel de condiţii va fi discutabilă. De ce
susţinem o astfel de ipoteză? Să revenim la prima susţinere reţinută de
doctrină: dacă s-a exercitat de către adunarea ordinară o atribuţie a celei
extraordinare, adunarea devine extraordinară dacă se întruneşte cvorumul
minim specific acesteia. Foarte bine, am putea spune, însă se are în vedere
doar condiţia de cvorum şi se uită condiţiile de convocare. Adică, pentru a
convoca adunarea extraordinară, care are ca atribuţii modificarea actelor
constitutive, trebuie să fie menţionat în convocatorul ce se publică şi textul
modificării. Or, este puţin probabil, dacă adunarea generală a fost convocată
ca ordinară, să fie publicat textul integral al unei modificări de statut. Din
păcate, astfel de interpretări apar nu în cadrul adunărilor generale, caz în
care preferabil ar fi ca acţionarii să se abţină de la vot indiferent de cvorum
şi să proroge discutarea unui astfel de punct de pe ordinea de zi pentru o
adunare ulterioară, ci apar ulterior, când unul dintre acţionari, în condiţiile
art. 132, formulează acţiune în anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
14. Poate exista o suprapunere a atribuţiilor? Se pune întrebarea dacă,
în acelaşi timp într-o anumită împrejurare, pot avea competenţă ambele
adunări? Teoretic, din analiza făcută mai înainte am putea trage concluzia că
nu este posibilă o astfel de situaţie.
Pentru a ne lămuri, revenim asupra unui subiect deja analizat, respectiv
posibilitatea adunării ordinare ca, odată cu aprobarea situaţiei financiare
anuale, să stabilească şi plata unor daune-interese mai mari decât dobânda
legală pentru neachitarea de către societate a dividendelor în termenul
stabilit sau, în lipsa unui astfel de termen după trecerea termenului de 6 luni
calculat de la data aprobării situaţiei financiare [art. 67 alin. (2)].
Am susţinut că astfel de daune-interese pot fi stabilite chiar prin actul
constitutiv sau chiar printr-o hotărâre a adunării generale a acţionarilor prin
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care nu se aprobă neapărat situaţia financiară anuală; din textul art. 67
alin. (2) s-ar înţelege că astfel de daune-interese se pot stabili doar când
adunarea acţionarilor aprobă situaţia financiară anuală, însă o atare
concluzie este greşită, odată ce se prevede că şi prin actul constitutiv se pot
stabili asemenea daune-interese;
În acest context, am tras concluzia că singura diferenţă este legată de
natura adunării şi aplicabilitatea în timp a clauzei respective:
– în cazul stabilirii daunelor-interese odată cu aprobarea situaţiei
financiare anuale, competenţa revine adunării ordinare a acţionarilor şi
aceasta se aplică doar dividendelor stabilite prin acea situaţie financiară;
– în cazul stabilirii daunelor-interese printr-o hotărâre ce nu are legătură
cu situaţia financiară, întrucât se tinde la o modificare a actului constitutiv,
competenţa revine adunării extraordinare a acţionarilor şi clauza se va aplica
pentru o perioadă nedeterminată.
Ne întrebăm dacă, în cazul în care în actul constitutiv se prevăd dauneinterese mai mari, ulterior, cu ocazia aprobării situaţiei financiare anuale,
acţionarii pot stabili, indiferent de motive, daune-interese mai mari decât
cele din statut. Argumentul pentru o astfel de opinie ar fi chiar art. 67 alin.
(2), care foloseşte conjuncţia „sau”, astfel că dă posibilitatea stabilirii acestor
daune fie prin actul constitutiv şi, implicit, ulterior printr-o hotărâre a
adunării extraordinare, fie prin hotărârea adunării generale care a aprobat
situaţia financiară anuală, adică printr-o hotărâre a adunării ordinare.
S-ar putea trage concluzia că, odată stabilite daunele prin actul
constitutiv, acestea nu mai pot face obiectul unei hotărâri a adunării
ordinare, însă o astfel de opinie nu este susţinută de modul de redactare a
art. 67 alin. (2).
În fine, s-ar mai putea susţine că, dacă prin actul constitutiv nu s-au
prevăzut astfel de daune-interese, acestea nu se mai pot stabili decât prin
hotărâri ale adunării ordinare cu ocazia aprobării situaţiilor financiare, însă o
atare interpretare este cu neputinţă, căci limitează dreptul acţionarilor ca în
cadrul adunării generale să hotărască orice modificare cu respectarea
dispoziţiilor legale imperative. Se observă că, în privinţa unei astfel de
atribuţii, competenţa revine deopotrivă ambelor adunări.
Un alt exemplu al interferenţei atribuţiilor celor două tipuri de adunări ar
fi şi în cazul stabilirii plăţii dividendelor prin alocarea de noi acţiuni; fixarea
dividendelor şi a modalităţii de plată este atribuţia adunării ordinare, însă
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majorarea capitalului social revine adunării extraordinare, astfel că, dacă în
cadrul acesteia din urmă nu se hotărăşte majorarea, implicit adunarea
generală ordinară trebuie convocată din nou şi stabilită o altă modalitate de
plată a dividendelor.
De asemenea, mai supunem atenţiei un text care, în privinţa competenţelor adunării, conţine o contradicţie. Directoratul poate convoca,
potrivit art. 1539, adunarea generală ordinară în vederea obţinerii acordului
acesteia pentru operaţiuni ce se iau, conform actului constitutiv, cu acordul
consiliului de supraveghere, iar acesta din urmă nu îşi dă acordul. Deci,
pentru a fi în această ipoteză, se cer întrunite două condiţii: să fie stabilit
prin actul constitutiv că acea operaţiune se efectuează doar cu acordul
consiliului de supraveghere şi acesta nu îşi dă acordul cu privire la
efectuarea operaţiunii.
Prin excepţie de la prevederile art. 112, hotărârea adunării generale cu
privire la un asemenea acord este luată cu o majoritate de ¾ din numărul
voturilor acţionarilor prezenţi, neputându-se stabili o altă majoritate şi nici
stipula alte condiţii.
Credem că în text s-a strecurat o contradicţie ca rezultat al încercării de a
se corela ceea ce se votează (o operaţiune curentă, care deci ar fi de
competenţa adunării ordinare) cu dispoziţia ce limitează (din actul
constitutiv, care ar impune o adunare extraordinară), astfel că s-a prevăzut
convocarea adunării ordinare, dar nu s-a prevăzut un minim de prezenţă, ci
doar o majoritate superioară. Nu credem că soluţia este una fericită. Pe de o
parte, se bazează pe un sofism, adică, deşi prin actul constitutiv s-a prevăzut
că acea operaţiune se face cu acordul consiliului de supraveghere, astfel că
modificarea actului constitutiv se face doar de către adunarea extraordinară,
totuşi atribuţia este dată în competenţa adunării ordinare. Pe de altă parte,
nu prevede un prag minim de prezenţă, ci doar o majoritate mai ridicată, nu
se rezolvă problema asigurării unui vot elocvent, dacă avem în vedere că o
astfel de adunare poate avea ca unic punct pe ordinea de zi obţinerea unui
astfel de acord.
Credem că nu trebuie derogat de la principiul simetriei juridice, context
în care, dacă la momentul adoptării actului constitutiv s-a prevăzut ca
anumite operaţiuni să fie luate cu acordul consiliului de supraveghere,
numai printr-o adunare corespunzătoare şi în condiţiile de cvorum şi
majoritate ale adunării extraordinare se poate hotărî modificarea. De altfel,
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printre
atribuţiile
adunării
extraordinare,
art.
113
alin. (1) lit. m) prevede „oricare altă modificare a actului constitutiv”.
Nu se poate susţine că se creează un conflict de atribuţii între consiliul de
supraveghere şi adunarea generală, întrucât tocmai acea atribuţie a fost
stabilită ca atare tot de adunarea generală, dar printr-o dispoziţie din actul
constitutiv.

Secţ iunea a 2-a. Adunarea generală ordinară
15. Termenul în care se convoacă. Potrivit art. 111, se întruneşte cel
puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exerciţiului financiar.
Termenul de 5 luni este un termen distinct, neputând fi considerat de
prescripţie ori de decădere1, iar adunarea se poate ţine valabil şi după acest
termen; nerespectarea termenului nu are relevanţă asupra hotărârii, ci doar
atrage fie răspunderea administratorilor2, fie chiar dizolvarea societăţii,
potrivit art. 237 alin. (1) lit. b), când societatea nu a depus, în cel mult 6 luni
de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale sau alte acte
care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comerţului.
Termenul de 5 luni nu poate fi modificat de către acţionari 3, nici în sensul
majorării, nici al reducerii acestuia.
16. Atribuţii. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de
zi, adunarea generală este obligată:
a) să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale, pe
baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie, respectiv de
directorat şi de consiliul de administraţie, de cenzori sau, după caz, de
auditorul financiar, şi să fixeze dividendul.

1

S. David, op. cit., p. 328.
Fie răspunderea administrativă, în baza art. 44 din Legea nr. 26/1990, fie promovarea unei acţiuni în răspundere, în baza art. 155, pentru daunele cauzate
societăţii.
3 M. Şcheaua, op. cit., p. 157.
2
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Vom analiza separat cele două atribuţii menţionate în art. 111 alin. (1) lit.
a), respectiv discutarea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare şi
fixarea dividendelor.
16.1. Rolul adunării în întocmirea situaţiilor financiare. Potrivit art. 28 din
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, situaţiile financiare anuale
includ bilanţul, contul de profit şi pierdere, politicile contabile şi notele
explicative.
Cum textul se referă doar la situaţiile financiare anuale, înseamnă că
celelalte situaţii trimestriale, semestriale nu trebuie aprobate de adunarea
ordinară. De asemenea, nu intră în competenţa adunării ordinare aprobarea
situaţiilor financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării etc., acestea
urmând a fi aprobate de adunarea extraordinară, care este competentă să
aprobe operaţiunile în cauză.
Puterea adunării ordinare în privinţa aprobării situaţiilor financiare
anuale este nelimitată, în sensul că poate dispune reexaminarea anumitor
registre, poate solicita refacerea bilanţului pe alte baze, poate reduce
dividendul etc., dar toate acestea cu respectarea reglementărilor contabile
care stau la baza întocmirii bilanţului şi a contului de profit şi pierdere 1;
aceste posibilităţi rezultă şi din calitatea adunării generale de organ suprem,
dar şi din formularea textului de lege, care precizează explicit că adunarea
generală ordinară este obligată să discute, să aprobe sau să modifice
situaţiile financiare anuale.
Puterea nelimitată a adunării generale sub aspectul verificării cu ocazia
adunării a situaţiilor financiare anuale este evidentă, astfel că, dacă odată cu
discutarea acestora se constată nereguli, atunci poate lua o hotărâre
referitoare la răspunderea administratorilor, directorilor, respectiv a
membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar dacă această
problemă nu figurează pe ordinea de zi [art. 155 alin. (3)].
Adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale numai dacă
acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al auditorilor
financiari [art. 163 alin. (3)].
16.1.1. Raportul cenzorilor. Acesta trebuie să cuprindă faptele reclamate
de orice acţionar; cenzorii trebuie să aibă în vedere astfel de fapte
reclamate, iar dacă acţionarii care au formulat reclamaţia deţin cel puţin 5%
1

S. David, op. cit., p. 330.
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din capitalul social, verificarea de către cenzori este obligatorie, urmând ca,
în măsura în care este întemeiată şi urgentă, fie să convoace de îndată
adunarea generală, fie să pună în discuţie reclamaţia la prima adunare.
16.1.2. Cui aparţine dreptul de vot în privinţa rezervelor. Adunarea
generală ordinară, prin aprobarea situaţiilor financiare anuale, are obligaţia
să aprobe şi constituirea rezervelor legale, astfel că din profitul societăţii se
va prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă,
până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social [art.
183 alin. (1)], iar dacă după constituire fondul de rezervă se micşorează,
acesta va fi completat.
De asemenea, adunarea generală ordinară trebuie să aprobe şi constituirea rezervelor statutare, în măsura în care sunt prevăzute în actul
constitutiv.
Ne interesează a analiza doar situaţia specială a acţiunilor grevate de un
drept de uzufruct, respectiv cui aparţine dreptul de vot pentru stabilirea
acestora. Dacă avem în vedere dispoziţiile art. 124 alin. (1), care stabilesc în
mod clar că dreptul de vot în cazul acţiunilor grevate de un drept de uzufruct
aparţine uzufructuarului în adunările ordinare şi nudului proprietar în
adunările generale extraordinare, situaţia nu ar comporta nicio discuţie. Cu
toate acestea, nu putem să nu expunem punctul de vedere al doctrinei
franceze în această privinţă; potrivit unei prime opinii, rezervele intră în
categoria fructelor şi se cuvin astfel uzufructuarului, având acelaşi regim cu
cel al dividendelor; dimpotrivă, alţi doctrinari au contestat asimilarea
rezervelor cu dividendele, considerând că acestea nu constituie fructe, ci
sunt chiar o mărire a capitalului social1; în fine, a treia opinie, care se
plasează între cele două amintite, are în vedere, pentru a stabili regimul
rezervelor, izvorul acestora: dacă obligaţia constituirii rezervelor rezultă din
lege, acestea au caracterul unei măriri de capital şi îi profită nudului
proprietar, iar dacă obligaţia constituirii rezultă din actul constitutiv şi s-ar
putea transforma în dividende, acestea profită uzufructuarului 2; plecând de
1 În dreptul român, potrivit art. 210 alin. (2), acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor legale, ceea ce însemnă că aceste rezerve
nu pot fi utilizate pentru o majorare de capital, deşi a fost exprimată şi opinia
contrară; în acest sens, I. Băcanu, Capitalul social al societăţilor comerciale, Ed.
Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 146.
2 I. Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, în Dreptul nr. 10/2005, p. 83.
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la această ultimă ipoteză, şi dreptul de vot ar aparţine fie uzufructuarului, fie
nudului proprietar. Totuşi, discuţia rămâne una teoretică, odată ce legiuitorul a stabilit imperativ, prin art. 124 alin. (1), modul de exercitare a
dreptului de vot în cazul acţiunilor grevate de un drept de uzufruct.
16.1.3. Pot acţionarii şi terţii să atace hotărârile prin care s-au aprobat
situaţiile financiare? După cum remarca I.L. Georgescu 1, din principalele
opinii exprimate în perioada interbelică asupra rolului adunării generale în
opera întocmirii bilanţului şi a drepturilor acţionarilor şi terţilor se desprinde
o primă opinie, potrivit căreia evaluarea situaţiilor financiare este atribuţia
exclusivă a adunării generale, iar acţionarii ut singuli nu pot intenta o
acţiune ce ar tinde la verificarea modului în care s-au întocmit situaţiile
financiare, rolul fiind limitat la a lua parte la deliberarea colectivă în cadrul
adunării; acţionarii nu ar putea contesta situaţiile financiare, chiar şi în
situaţia în care dividendele ar fi neconforme cu realitatea. Într-o a doua
opinie, împărtăşită şi de I.L. Georgescu, se recunoaşte posibilitatea
acţionarilor de a ataca o astfel de hotărâre, întrucât a admite contrariul
înseamnă a încuraja arbitrariul şi frauda.
Posibilitatea formulării acţiunii în anulare priveşte, în primul rând,
invocarea motivelor formale legate de respectarea condiţiilor şi termenelor
stabilite de lege pentru convocarea, desfăşurarea şi adoptarea hotărârii.
În al doilea rând, dacă adunarea generală aprobă situaţiile financiare
anuale care s-au întocmit prin încălcarea reglementărilor contabile, fiecare
acţionar poate ataca hotărârea adunării în instanţă2; instanţa de judecată nu
se poate substitui societăţii, în sensul de a tinde, prin admiterea acţiunii, şi la
refacerea situaţiilor financiare, ci doar va anula hotărârea adunării generale
respective, sarcina refacerii situaţiilor financiare revenind organelor
societare.
Dacă ulterior aprobării situaţiilor financiare anuale se constată că
administratorii le-au întocmit pe baza unor date eronate, cu scopul de a
induce în eroare acţionarii, aceştia pot hotărî exercitarea acţiunii în
răspundere contra administratorilor şi refacerea situaţiilor financiare. În

1
2

I.L. Georgescu, op. cit., p. 542-543.
Idem, p. 541.
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acest sens, Curtea de Casaţie1 reţinea că, prin aprobarea bilanţului,
adunarea generală nu face decât să certifice existenţa reală a capitalului
social, vărsămintele efectuate şi beneficiile sau pierderile realizate. Bilanţul
nu poate decât să rezume în puţine cifre situaţia patrimoniului societăţii,
fără să rezulte nenumăratele operaţiuni din care derivă şi situaţia societăţii,
astfel că lesne pot fi induşi în eroare acţionarii asupra adevăratei situaţii; de
aceea, nu se poate spune că prin aprobarea bilanţului s-au ratificat toate
operaţiunile administratorilor şi că societatea ar fi decăzută, când ulterior sar constata că administratorii au lucrat cu neglijenţă sau au comis vreun dol
în operaţiunile lor.
În ceea ce priveşte terţii, dacă aceştia sunt lezaţi de executarea hotărârii
respective, pot solicita doar daune societăţii; a fost exprimată şi opinia 2 că
terţii se pot îndrepta cu o acţiune în daune şi contra administratorilor şi
cenzorilor, opinie cu care însă nu suntem de acord, odată ce terţii au
raporturi juridice doar cu societatea, iar administratorii şi cenzorii sunt doar
împuterniciţi cu anumite atribuţii pe care le exercită în numele şi pe seama
societăţii.
16.2. Fixarea dividendelor. Definiţie. Fixarea dividendelor este de
competenţa adunării generale, singura care poate stabili modul în care
profitul obţinut urmează a fi repartizat; tot adunarea generală hotărăşte şi în
cazul în care există beneficii, dacă acestea urmează a fi repartizate în
totalitate acţionarilor sub formă de dividende sau numai o parte, diferenţa
fiind reinvestită, precum şi modalitatea de plată a dividendelor.
Cu privire la fixarea dividendului, mai întâi trebuie să definim această
noţiune. Potrivit art. 67, cota-parte din profit ce se plăteşte fiecărui asociat
constituie dividend, iar art. 7 alin. (1) pct. 12 C. fisc. precizează că dividendul
constă, în principiu, în orice distribuire de bani sau în natură efectuată de o
societate comercială către o persoană, în virtutea calităţii celei din urmă de
asociat sau acţionar la acea societate comercială, fără ca această distribuire
să aibă drept sursă beneficiile societăţii.

1

Cas., Secţia a III a, decizia din 26 septembrie 1921, în Practică judiciară în
materie comercială, vol. II, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1991, p. 108.
2 I.L. Georgescu, op. cit., p. 543.
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În doctrină1, dividendul a fost definit ca fiind partea de profit net care se
cuvine asociaţilor/acţionarilor după închiderea exerciţiului financiar,
determinată de clasa şi numărul acţiunilor deţinute, în temeiul hotărârii
adunării generale a acţionarilor.
Dreptul la dividend este un drept subiectiv, relativ, personal, de creanţă,
patrimonial, accesoriu dreptului de proprietate asupra acţiunilor, afectat de
o dublă condiţie suspensivă: înregistrarea de către societate a unui profit şi
aprobarea de către adunarea generală a unei hotărâri prin care se distribuie
dividende2.
Dividendele nu pot fi comparate, sub aspectul naturii juridice, cu fructele
civile, întrucât primele au un caracter aleatoriu şi nedeterminat, în timp ce
fructele civile au un caracter fix şi periodic 3. Din acest motiv, s-a considerat
că dividendele au o natură juridică sui generis.
16.2.1. Condiţiile de stabilire a dividendelor. Beneficiile ce urmează a fi
repartizate sub formă de dividende trebuie să fie reale şi utile 4, astfel că nu
se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii
[art. 67 alin. (3)], în următoarele cazuri:
– să existe profit net, adică veniturile totale să fie mai mari decât
cheltuielile totale;
– când se constată o pierdere a activului net, capitalul social trebuie
reîntregit sau redus înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit (art. 69);
– să fie constituite rezervele legale, astfel că din profitul societăţii se va
prelua în fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până
ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social [art. 183 alin.
(1)], iar dacă după constituire fondul de rezervă se micşorează, acesta va fi
completat; interdicţia de a se distribui dividende înainte de asigurarea
rezervei minime este prevăzută şi în art. 15 alin. (1) lit. a) din Directiva a II-a
a Comunităţilor Economice Europene; de asemenea, trebuie constituite
rezervele statutare în măsura în care sunt prevăzute în actul constitutiv;

1

C. Duţescu, op. cit., p. 297.
Ibidem.
3 P. Le Cannu, Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 2003, p. 156-157.
4 St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All, Bucureşti, 1996, p. 146.
2
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– în cazul societăţilor pe acţiuni constituite prin subscripţie publică, să se
fi prelevat cota din profitul net ce revine fondatorilor, potrivit
art. 32; această cotă nu poate depăşi 6% din profitul net şi nu poate fi
acordată pe o perioadă mai mare de 5 ani de la constituirea societăţii.
16.2.2. Cuantum. Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu
cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu
se prevede altfel.
Nu este suficient ca adunarea generală să stabilească generic că există
beneficii, fiind necesar a se hotărî ce sumă urmează a se distribui sub formă
de dividende, precum şi cuantumul acestora pentru fiecare acţiune; nu este
necesar a se preciza cuantumul dividendelor când procentul ce urmează a fi
distribuit fiecărui acţionar este menţionat în actul constitutiv.
Adunarea generală nu poate stabili un nivel fix al dividendelor, întrucât
acestea se stabilesc anual în funcţie de profitul realizat şi numai adunarea
generală, prin raportare la situaţia financiară respectivă, în funcţie de
reinvestirea sau nu a profitului, constituirea de rezerve etc., stabileşte
cuantumul dividendelor1; în acest sens, art. 348 din Legea franceză a
societăţilor comerciale din 1966 interzice menţionarea în statute a unui
dividend fix sau a unui interval valoric, considerând nescrisă o astfel de
clauză. Clauza de stabilire a unui dividend fix este periculoasă, căci înfrânge
ideea că un profit există numai în măsura în care activitatea comercială a
generat un profit, în caz contrar, plata unui astfel de dividend fix s-ar face
din capitalul social, încălcându-se principiul intangibilităţii capitalului social.
Tot legat de cuantumul dividendelor, mai precizăm următoarele:
– dividendele acţiunilor din aceeaşi clasă sunt egale pentru fiecare
acţiune în parte;
– nu se pot stabili dividende mai mari pentru anumite acţiuni, spre
exemplu, cele deţinute de acţionarul majoritar2.
16.2.3. Momentul naşterii dreptului la dividende. Dreptul la plata dividendelor se naşte după îndeplinirea celor două condiţii: înregistrarea unui
profit şi adoptarea unei hotărâri a adunării generale ordinare prin care să se
fixeze dividendele. Momentul la care se naşte acest drept este data
hotărârii adunării generale ordinare care a fixat dividendele. Credem că
1
2

C. Duţescu, op. cit., p. 301.
Idem, p. 297.
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numai dacă există o hotărâre prin care explicit s-au stabilit dividendele se
poate considera că acesta este momentul la care s-a născut dreptul la
dividende; spre exemplu, nu putem asimila acest moment cu data unei
hotărâri prin care doar s-a aprobat bilanţul contabil şi contul de profit şi
pierdere1.
Din acest moment, dreptul la dividende încetează să mai fie un drept
social, transformându-se într-un drept de creanţă individual al acţionarului
faţă de societate2; din acest moment, dreptul la dividende intră în
patrimoniul acţionarului, iar numai plata este supusă fie termenului
suspensiv stabilit de adunarea generală, fie celui de 6 luni; dacă faţă de
societate se deschide procedura insolvenţei, acţionarul se poate înscrie la
masa credală cu suma respectivă.
Deşi art. 131 alin. (4) prevede că pentru a fi opozabile hotărârile trebuie
depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului spre a fi
menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial, nu putem considera
că acesta este un termen suspensiv şi că momentul naşterii dreptului la
dividende este după trecerea acestui termen, întrucât până la împlinirea lui
dreptul nu poate fi exercitat. Pentru a susţine o astfel de opinie, au fost
invocate dispoziţiile art. 131 alin. (5), care prevedea că hotărârile nu vor
putea fi executate fără îndeplinirea acestor formalităţi (menţionare în
registru şi publicare în Monitorul Oficial), însă aceste dispoziţii au fost
abrogate prin Legea nr. 441/2006. Aşa cum corect instanţele au reţinut,
aceste formalităţi privesc doar opozabilitatea faţă de terţi a hotărârilor, şi nu
valabilitatea acestora, astfel că data naşterii dreptului la dividende este data
hotărârii adunării generale3.
16.2.4. Termenul de plată. Dacă până în momentul stabilirii de către
adunarea generală ordinară a acţionarilor dividendele au natura unor
drepturi sociale, după adoptarea hotărârii, ele se transformă într-un drept de
creanţă al fiecărui acţionar faţă de societate.
1

În sensul că momentul naşterii dreptului de creanţă este cel al datei la care s-a
aprobat bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, a se vedea
C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 108/2003, în P.J.C. 2003, Ed.
Brilliance, Piatra Neamţ, p. 360.
2 St.D. Cărpenaru, op. cit., p. 146.
3 În acest sens, C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 1303/2002, în
P.J.C. 2002, Ed. Brilliance, Piatra Neamţ, p. 130
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Importanţa stabilirii scadenţei este dată de faptul că de la acest moment,
pe de o parte, acţionarul poate formula, în termenul de prescripţie general
de 3 ani, acţiune în pretenţii faţă de societate, iar, pe de altă parte, de la
acest moment societatea datorează dobânzi. După stabilirea dividendelor de
către adunarea generală, pentru valorificarea acestora, acţionarii au
deschisă calea unei acţiuni în realizare împotriva societăţii, fiind inadmisibilă
acţiunea în constarea dreptului la dividende.
Dividendele se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală sau,
după caz, stabilit prin legi speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data
aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.
Dacă societatea nu plăteşte dividendele în termenul stabilit sau după
expirarea termenului de 6 luni, aceasta va plăti daune-interese pentru
perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale, dacă prin actul constitutiv
sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia
financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă
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mai mare1. Nu este posibilă cumularea dobânzilor legale stabilite de art. 67
cu alte despăgubiri, acest cumul fiind prevăzut doar în mod excepţional 2.
De asemenea, după trecerea termenului de plată, acţionarul, devenind
creditor al societăţii, poate promova orice acţiune pentru încasarea creanţei,
inclusiv formularea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei.
16.2.5. Drepturile creditorilor personali ai acţionarului. Tot de la data
hotărârii adunării prin care s-au fixat dividendele se naşte şi dreptul
creditorilor personali ai acţionarului de a popri aceste sume de bani,
întrucât, potrivit art. 66 alin. (1), pe durata societăţii, creditorii asociatului
pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite
asociatului după bilanţul contabil. După adoptarea hotărârii, adunarea
generală nu poate să revină asupra acesteia, indiferent de cvorum sau
justificare; atât timp cât acea hotărâre a produs efecte faţă de un terţ,
drepturile acestuia sunt născute instantaneu de la data hotărârii adunării
(dacă poprirea era deja înfiinţată) sau de la data la care a înfiinţat poprirea.

1 Până la modificarea acestui text de lege, instanţele de judecată, în mai multe
rânduri, nu au acordat daune-interese. Cu titlu de exemplu, este criticabilă sub acest
aspect o decizie pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială, prin care
s-a admis în parte apelul formulat de SC U.M.T. SA Timişoara şi s-a menţinut doar în
parte sentinţa prin care SIF Banat Crişana solicitase obligarea societăţii la plata
dividendelor şi daunelor moratorii la nivelul unei dobânzi medii anuale de 67%
practicate de Banca Agricolă la care avea deschis contul. Curtea de apel a înlăturat
obligarea societăţii la plata daunelor moratorii, reţinând că dividendele nu sunt
generatoare de dobânzi, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 43 C. com., întrucât art. 68
din
Legea
nr. 31/1990 prevede că aportul acţionarilor la capitalul social nu este purtător de
dobânzi. Decizia citată este criticabilă, întrucât este adevărat că aportul acţionarilor
nu este purtător de dobânzi, însă, în situaţia dată, dividendele nu constituie aport la
capitalul social, ci reprezintă o parte din beneficiile societăţii; cele două noţiuni sunt
distincte, dispoziţiile art. 43 C. com. se aplică pe deplin. Există o singură excepţie,
anume când dividendele în loc să fie plătite acţionarilor, în adunarea generală
extraordinară se hotărăşte majorarea capitalului social cu aceste sume ca aport în
numerar (C.A. Timişoara, Secţia comercială, decizia civilă nr. 809/A/1998, în R.D.C.
nr. 4/2000, p. 134).
2 C.A. Constanţa, decizia nr. 271/COM/2004, în B.J. 2004, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2005, p. 62.

36

Adună rile generale ale acţ ionarilor

Singura posibilitate ca dreptul creditorilor personali să fie în vreun fel
afectat este de a se anula hotărârea adunării generale a acţionarilor, în
temeiul art. 132.
O întrebare legată de drepturile creditorilor personali ne-a fost prilejuită
de o speţă citată de I.L. Georgescu1, în care Curtea de Casaţie din Italia a
decis că, dacă un creditor particular al asociatului a poprit beneficiile
cuvenite acestuia, este lipsită de temei hotărârea adunării generale prin care
se decide că beneficiile sunt destinate majorării capitalului social. Ne
întrebăm dacă hotărârea trebuie considerată ca fiind fără temei legal? Nu
vedem niciun motiv pentru a fi considerată nelegală; este adevărat că
trebuie protejat şi dreptul creditorului, însă fără ca prin aceasta să afectăm
întreaga activitate a societăţii şi pe alţi acţionari. Credem că interpretarea
corectă trebuie să fie în sensul că hotărârea trebuie să fie considerată
valabilă, numai modalitatea de plată deranjând pe acţionar; cum prin
aceasta s-a stabilit alocarea de noi acţiuni ca urmare a majorării capitalului
social, înseamnă că societatea trebuie doar în privinţa acelui acţionar să facă
plata în numerar, fără ca prin aceasta să afecteze în esenţă hotărârea
respectivă.
Oricum, credem că, din perspectiva dispoziţiilor art. 66 alin. (2), care dau
dreptul creditorului personal să sechestreze şi să vândă acţiunile debitorului
său, soluţia citată mai sus pare cu atât mai puţin de acceptat; deci, chiar
dacă s-a stabilit prin hotărârea adunării generale plata de dividende prin
alocarea de noi acţiuni, observăm că drepturile creditorului nu sunt afectate,
acesta putând sechestra şi vinde chiar acele acţiuni.
Această analiză ne prilejuieşte o altă întrebare: în ce fel sunt protejate
drepturile creditorilor personali ai acţionarilor, când, deşi există beneficii, nu
se hotărăşte distribuirea de dividende, ci reinvestirea acestora? Are vreo
relevanţă că în luarea acestei hotărâri are o mare importanţă votul
acţionarului debitor sau drepturile creditorilor personali trebuie protejate,
dacă reinvestirea nu se justifică pe deplin?
Plata efectivă către creditor se face fie în termenul stabilit de adunarea
generală; în lipsa unui astfel de termen, creditorul va putea solicita plata

1 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 550, nota 675, unde se citează o decizie din 24
martie 1931.
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doar după trecerea termenului de 6 luni de la data aprobării financiare
anuale, stabilit de art. 67 alin. (2).
16.2.6. Modalitatea de plată. Odată cu stabilirea cuantumului dividendelor, adunarea generală ordinară va stabili şi modul de plată a acestora.
Plata dividendelor se poate face astfel:
a) în numerar; aceasta este regula, întrucât, aşa cum stabileşte şi art.
67, dividendul este o cotă-parte din profit, iar cum contabilitatea se ţine în
monedă naţională conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, rezultă că şi
profitul se determină sub această formă;
b) prin alocarea de noi acţiuni, care nu se poate realiza decât prin
majorarea capitalului social cu valoarea totală a noilor acţiuni; oferta de
plată a dividendelor în acţiuni trebuie făcută simultan către toţi acţionarii,
iar acţiunile care se emit trebuie să fie din aceeaşi clasă cu acţiunile ce au
generat dividendele1; totodată, acţiunile ce se emit trebuie să nu fie de o
valoare mai mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii
nominale.
Această modalitate este considerată a fi o dare în plată2, astfel că se
impune ca, în baza art. 1100 C. civ. acţionarii să accepte această modalitate,
în caz contrar, ar trebui să li se remită contravaloarea acţiunilor.
Într-adevăr, suntem în prezenţa unei dări în plată, odată ce profitul
societăţii şi, implicit, dividendele sunt exprimate în bani; aşa cum s-a
remarcat3, pentru a fi respectate dispoziţiile art. 1100 C. civ. şi a nu se anula
hotărârea, ar însemna ca o astfel de hotărâre prin care se stabileşte plata
dividendelor prin alocarea de noi acţiuni să fie luată în unanimitate, ceea ce,
în majoritatea cazurilor, este imposibil.
S-a mai susţinut4, cu privire la respectarea art. 1100 C. civ., că implicit,
prin faptul că unii acţionari nu vor accepta ca plata să fie făcută prin
alocarea de noi acţiuni, societatea va fi nevoită să plătească unor acţionari
dividendele în numerar, iar altora prin alocarea de noi acţiuni, fiind astfel
încălcat art. 94 alin. (2), care stabileşte restrictiv categoriile de acţiuni ce
1 M. de Juglart, B. Ippolito, Cours de droit commercial, Montchrestien, Paris,
1992, p. 237.
2 Gh. Piperea, Societăţile comerciale, piaţa de capital, acquis comunitar,
Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 271; C. Duţescu, op. cit., p. 307.
3 C. Duţescu, op. cit., p. 310.
4 Ibidem.
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conferă titularilor drepturi diferite. Nu suntem de acord cu această opinie
sub aspectul argumentării, întrucât nu s-ar crea două categorii distincte de
acţiuni ai căror titulari au drepturi diferite; aceşti acţionari au aceleaşi
drepturi născute la data la care adunarea generală a stabilit dividendele, iar
ceea ce diferă este doar modalitatea de plată.
În concluzie, plecând de la premisa că suntem în prezenţa unei dări în
plată, respectarea art. 1100 C. civ. nu se poate realiza şi interpreta corect
decât prin prisma art. 132 alin. (1) şi, odată ce adunarea generală ordinară a
stabilit această modalitate de plată prin alocarea de noi acţiuni, şi nu în
numerar, hotărârea este obligatorie pentru toţi acţionarii, inclusiv pentru cei
care nu au luat parte la adunare sau au votat contra, conform art. 132 alin.
(1). A considera că plata prin alocarea de noi acţiuni se va face doar celor ce
au fost prezenţi în adunare şi au votat „pentru” nu are nicio justificare şi
înfrânge ideea că formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării
principiului majorităţii în adunarea generală, astfel că voinţa societăţii, întrun anumit moment, este dată de acţionarii ce deţin majoritatea în acel
moment. Dacă adunarea este organul decizional suprem pentru toţi
acţionarii, adunare care stabileşte şi cuantumul dividendelor, nu vedem de
ce aceeaşi logică nu s-ar aplica şi sub aspectul modalităţii de plată.
A da posibilitatea fiecărui acţionar de a refuza darea în plata ar lipsi de
eficacitate această modalitate; or, este evident că o astfel de hotărâre s-a
luat plecând de la anumite considerente practice de către organul ce
reflectă voinţa societăţii în acel moment; această argumentaţie este valabilă
şi pentru ipoteza plăţii dividendelor în natură.
Singura slăbiciune a acestei argumentaţii ar fi aceea că dreptul la
dividende este un drept individual stabilit de adunare şi că modalitatea de
plată şi respectarea art. 1100 C. civ. privesc exercitarea de către acţionar a
drepturilor sale, iar a admite opinia noastră ar însemna o limitare a
drepturilor acţionarilor. Totuşi, ne menţinem punctul de vedere şi credem că
este doar aparentă limitarea drepturilor acţionarilor, întrucât, aşa cum am
arătat, dreptul în sine nu este afectat, iar plata dividendelor prin alocarea de
noi acţiuni este însoţită (noi am spune precedată) de o hotărâre a adunării
generale extraordinare prin care să se hotărască majorarea capitalului
social, iar hotărârea prin care s-a stabilit plata prin alocarea de noi acţiuni
este o punere în operă a celei dintâi.
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De menţionat că, şi în cazul acestei modalităţi de achitare a dividendelor,
societatea trebuie să calculeze şi să reţină la sursă impozitul pe dividende 1,
însă, dacă distribuirea de noi acţiuni nu modifică procentul de participare a
acţionarului la societatea emitentă, acţiunile nou emise nu vor fi considerate
dividende şi nu se datorează impozit pe dividende [art. 7 pct. 12 lit. a) C.
fisc.];
c) în natură; deşi din dispoziţiile Legii nr. 31/1990 nu rezultă o astfel de
posibilitate, însă nefiind nici interzisă, în activitatea comercială această
modalitate de plată a dividendelor este întâlnită, în special în cazul
societăţilor agricole. Totuşi, Codul fiscal, în art. 7 alin. (1) pct. 12, definind
dividendul, precizează că acesta este o distribuire în bani sau în natură.
Şi cu privire la plata dividendelor în natură s-a considerat că este o dare
în plată cu privire la care trebuie respectate dispoziţiile art. 1100 C. civ.,
astfel că opiniile menţionate supra cu privire la plata dividendelor prin
alocare de noi acţiuni rămân valabile.
16.2.7. Periodicitatea dividendelor. Deşi în doctrină se precizează că nu
există o dispoziţie legală care să stabilească dreptul la dividende al
acţionarilor la sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, totuşi, în cazul în care se
înregistrează beneficii, adunarea generală, pentru a hotărî reinvestirea,
trebuie să justifice un interes social temeinic2.
Deşi s-a afirmat că, în lipsa unei dispoziţii în actul constitutiv, periodicitatea anuală este uzuală şi trebuie presupusă 3, unii autori nu împărtăşesc o
astfel de opinie, întrucât nu îşi găseşte o justificare într-o dispoziţie legală
sau în jurisprudenţa comercială curentă4.
Din observarea principalelor poziţii doctrinare rezultă că două ar fi
aspectele care ne interesează:
a) periodicitatea dividendelor în lipsa unei dispoziţiile legale; este clar că,
în lipsa unui text de lege, periodicitatea este legată, pe de o parte, de
realizarea de beneficii şi, pe de altă parte, de hotărârea adunării generale. Fără
a exista beneficii suficiente, nu mai are nicio importanţă periodicitatea, astfel
că aceasta devine o problemă când în mod constant societatea realizează
1 C.S.J., Secţia de contencios administrativ, decizia nr. 2516/1998, în Dreptul nr.
4/1999.
2 C. Duţescu, op. cit., p. 301.
3 I.L. Georgescu, op. cit., p. 302.
4 S. David, op. cit., p. 332.
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beneficii şi majoritatea acţionarilor votează în sensul nedistribuirii acestora
sub formă de dividende; nedistribuirea beneficiilor sub formă de dividende
este rezultatul voinţei majorităţii reprezentate în cadrul adunării generale;
b) nedistribuirea de dividende şi reinvestirea constantă a beneficiilor să
nu fie rezultatul unui abuz.
16.2.8. Stabilirea periodicităţii în actul constitutiv. Există posibilitatea ca
adunarea generală să recunoască periodicitatea dividendului1. Nu suntem
de acord cu această opinie, întrucât periodicitatea există în măsura în care
sunt beneficii suficiente, în caz contrar, o astfel de clauză este lipsită de
conţinut; dividendele, şi sub aspectul cuantumul, şi al periodicităţii, trebuie
să fie rezultatul doar al activităţii comerciale a exerciţiului financiar încheiat.
Nu există un text de lege care să interzică expres o astfel de clauză; indirect,
este interzisă de art. 67 alin. (3), care prevede că nu se vor putea distribui
dividende decât din profituri determinate potrivit legii; spunem indirect,
întrucât textul interzice distribuirea efectivă a dividendelor, iar în caz că
acestea nu există, clauza din statut este lipsită de relevanţă.
Ce rost ar avea o astfel clauză, în condiţiile în care depinde de elemente
aleatorii? Se pot prevala în instanţă acţionarii de aceasta?
S-ar putea totuşi susţine că o asemenea clauză se justifică pentru situaţia
în care există beneficii, dar nu se distribuie dividende şi astfel ar fi protejaţi
acţionarii minoritari de eventualele abuzuri, care în acest mod vor beneficia
de dividende cel puţin la intervalul stabilit. Problema nu este rezolvată în
totalitate, întrucât, chiar dacă există o anumită periodicitate menţionată,
cuantumul dividendelor pe care îl stabileşte adunarea generală este unul
scăzut; deci, dacă abuzul nu va fi evident sub aspectul respectării
periodicităţii, el se va reflecta în cuantumul scăzut al dividendelor; acest
neajuns nu poate fi înlăturat, întrucât adunarea generală, aşa cum am
precizat, nu poate stabili un nivel fix al dividendelor. Să presupunem că
există o clauză în actul constitutiv care prevede o periodicitate de distribuire
a dividendelor cel puţin o dată la trei ani, însă în primii doi ani nu se
realizează beneficii, iar beneficiile celui de-al treilea an sunt reinvestite. Întro astfel de situaţie, se pot prevala acţionarii nemulţumiţi de această clauză şi
pot să formuleze acţiune în anularea hotărârii adunării generale? În
principiu, am răspunde afirmativ cu privire la admisibilitatea acţiunii. Însă,
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 543-544; S. David, op. cit., p. 332.
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cum putem aprecia, dincolo de această încălcare a actului constitutiv,
situaţia reală a societăţii care ar justifica reinvestirea acelor beneficii? Dacă
am admite că este posibilă o astfel de clauză în actul constitutiv şi prin
raportare la exemplul dat, ar însemna a da eficienţă aspectelor formale în
detrimentul realităţii din societate, care, dimpotrivă, impune reinvestirea
acelor beneficii tocmai pentru ca în viitor ele să fie constante.
Pista aceasta este falsă, odată ce posibilitatea de a ataca hotărârea este
recunoscută şi în lipsa unei astfel de clauze în actul constitutiv 1. Nu susţinem
că dreptul la dividende al acţionarilor nu este unul esenţial şi nu trebuie
protejat, însă mecanismul trebuie să fie unul flexibil nu prin raportare la o
anumită perioadă fixă sau la condiţiile dintr-un singur an financiar, ci la
întreaga viaţă a societăţii. Dimpotrivă, susţinem că, în lipsa unei astfel de
clauze, există o mai bună apreciere a eventualelor abuzuri.
16.2.9. Pot acţionarii să formuleze acţiune în anularea hotărârii pe
considerentul că îi prejudiciază reinvestirea constantă a beneficiilor sau
constituirea excesivă de rezerve? Adunarea generală nu poate aduce
atingere dreptului la dividende, întrucât „ar fi absurd să se creadă că o
persoană intră într-o societate şi aduce un aport, din spirit de libertate” 2.
Dreptul la dividende este un drept esenţial şi primordial al acţionarului,
reprezentând motivaţia pentru care a înţeles să dobândească această
calitate.
Pe de altă parte, este adevărat că adunarea generală, ca organ suprem,
poate decide după interesele societăţii, întrucât, urmărindu-se prosperitatea
societăţii, se satisfac indirect şi interesele acţionarilor, care, lipsiţi temporar
de dividende, vor beneficia de sporirea dividendelor în anii următori3.
Deşi poziţia iniţială a doctrinei cu privire la acest subiect a fost în sensul
recunoaşterii posibilităţii de a ataca hotărârea doar pentru motive de
fraudă, totuşi, acum accentul se pune şi pe justificarea acestor reinvestiri
sau constituiri de rezerve peste limitele legale. Astfel, se recunoaşte, în cazul
în care se hotărăşte nedistribuirea de dividende, deşi nu există un interes
social care să justifice acest lucru, că acţionarii pot avea o acţiune în

1

S. David, op. cit., p. 332.
I.L. Georgescu, op. cit., p. 302.
3 Idem, p. 544.
2
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anularea hotărârii adunării generale, contestând modul în care a fost
întocmit bilanţul şi contul de profit şi pierdere 1.
Suntem de acord cu existenţa unei astfel de posibilităţi, care pune în
discuţie rolul judecătorului (control de legalitate - control de oportunitate),
întrucât acesta trebuie să aprecieze în ce măsură se justifică reinvestirea
prin raportare la patrimoniul societăţii, investiţiile anterioare, posibile alte
surse de finanţare, raportat la periodicitatea şi cuantumul dividendelor
acordate anterior etc. În doctrină, se consideră că prin promovarea unei
acţiuni în anulare se realizează un control de legalitate, dar nu şi un control
de opozabilitate, întrucât, în acest ultim caz, instanţa ar interveni în
funcţionarea societăţii în locul organelor sale, ceea ce este inadmisibil 2. Or,
aşa cum arătat mai înainte, analiza temeiniciei cererii reclamantului care
solicită anularea unei hotărî A.G.A. ce va avea ca efecte indirecte distribuirea
de dividende presupune o analiză a activităţii societăţii, a condiţiilor
economice şi a influenţei hotărârii atacate, adică a oportunităţii ei. Această
teorie trebuie depăşită, judecătorul neexercitând doar un control de
legalitate, necesitatea şi a unui control de oportunitate fiind dovedită de
cele întâlnite în activitatea comercială. Instanţa de judecată nu fixează ea
cuantumul dividendelor, ci doar se pronunţă asupra temeiniciei hotărârii
prin care beneficiile au fost reinvestite în lipsa unei justificări suficiente;
cuantumul, modalitatea de plată şi data plăţii vor fi stabilite tot de către
adunarea generală.
În Franţa, Curtea de Casaţie, prin decizia din 22 aprilie 1976 3, a reţinut
că, „societatea, fără a distribui timp de douăzeci de ani niciun dividend, a
pus în rezerve sume considerabile a căror acumulare atinge în fiecare an,
începând din 1968, o cifră superioară celor două treimi din cifra de afaceri şi
că, în lipsa unor veritabile investiţii, aceste sume au fost de-a dreptul depuse
în conturile bancare; în speţă, această direcţionare sistematică a totalităţii
beneficiilor către rezerva extraordinară a constituit o simplă tezaurizare, a
făcut ca toate aceste sume de care societatea nu se folosea să suporte
consecinţele fluctuaţiilor monetare şi astfel nu a răspuns nici obiectului,
1

S. David, op. cit., p. 332.
Idem, p. 398.
3 Rev. sociétés 1976, p. 479, apud D. Schmidt, Les conflits d’intérěts dans la
société anonyme, Joly, Paris, 2004, p. 334.
2
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nici intereselor societăţii”. Aşadar, s-a reţinut că simpla tezaurizare, în lipsa
folosirii acestor sume, conduce la o pierdere pentru societate, iar
operaţiunea este interpretată ca fiind abuzivă.
Ori de câte ori nedistribuirea de dividende şi constituirea de rezerve cu
beneficiile realizate s-a făcut în acest sens, deşi societatea avea rezerve ce
depăşeau cu mult cifra de afaceri anuală, s-a considerat că operaţiunea este
o simplă tezaurizare ce nu se justifică nedistribuirea de dividende, iar
hotărârile de reinvestire în lipsa unui plan managerial concret sau folosirea
acestora pentru acoperirea unor pierderi din exerciţiile financiare anterioare
au fost considerate abuzive1. Cu totul alta este situaţia când constituirea de
rezerve este consecinţa unei politici prudente de dezvoltare a societăţii,
fundamentată şi aprobată la nivelul acesteia.
Aşa cum s-a reţinut şi în doctrină2, judecătorul are dificila sarcină de a
distinge între abuzul de majoritate şi actele necesare pe care le implică
administrarea şi conducerea societăţii; criteriul cel mai important într-o
astfel de apreciere îl constituie mediul economic şi financiar al societăţii,
criteriu ce justifică analiza de către judecător a oportunităţii actului
respectiv, a lămuririi destinaţiei fondurilor constituite în rezerve, dacă nu
cumva acestea sunt menite să mărească indemnizaţiile administratorilor,
acţionarilor majoritari etc.
16.2.10. Acţiunile cu dividend prioritar. Întrucât acţiunile acordă posesorilor drepturi egale [art. 94 alin. (1)], dividendele se plătesc deodată
tuturor acţionarilor, adică, mai corect spus, dreptul acţionarilor la plata
dividendelor se naşte pentru toţi în acelaşi timp. Excepţia o constituie
acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar. Astfel de acţiuni conferă
titularului dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului
distribuibil al exerciţiului financiar înaintea oricărei alte prelevări [art. 95
alin. (1) lit. a)].
16.2.11. Cine are obligaţia de plată a dividendelor? Obligaţia de plată a
dividendelor revine societăţii, astfel că nu se poate formula o acţiune în
pretenţii pentru plata dividendelor direct împotriva acţionarului majoritar,
1 R.N. Catană, Manifestarea şi consecinţele exercitării abuzive a prerogativelor
asociaţilor sau acţionarilor societăţilor comerciale, în R.R.D.A. nr. 1/2007, Supliment, p.
148.
2 Ibidem.
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chiar cu motivarea că societatea a înregistrat profit şi acţionarul majoritar a
influenţat distribuirea acestor beneficii sub formă de dividende1.
16.2.12. Persoana îndreptăţită la plata dividendelor. Acţionarii
îndreptăţiţi să încaseze dividende şi să exercite orice alte drepturi sunt cei
înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul independent
privat al acţionarilor [art. 123 alin. (3)]. Plata poate fi făcută şi unui
mandatar al acţionarului, în baza unei procuri speciale.
Plata dividendelor se face reprezentantului desemnat în ipoteza
prevăzută de art. 102 alin. (2), potrivit căruia, atunci când o acţiune
nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea desemnează
un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune şi,
deci, inclusiv pentru încasarea dividendelor; aceeaşi este soluţia şi în cazul
acţiunilor la purtător [art. 102 alin. (3)]. Persoana care este desemnată ca
reprezentant trebuie să fie acţionar; o astfel de concluzie, deşi nu rezultă din
art. 102, se desprinde indirect, întrucât este vorba de un reprezentant care
să exercite toate drepturile rezultând din acţiune, deci inclusiv dreptul la
informare, dreptul de a vota etc.
16.2.13. Cui i se face plata în cazul acţiunilor gravate de un drept de
uzufruct? Deşi nu există o dispoziţie legală expresă care să răspundă la
această întrebare, totuşi, soluţia că dividendele se cuvin uzufructuarului
rezultă indirect din art. 124 alin. (1), care prevede că dreptul de vot în cazul
acţiunilor grevate de un drept de uzufruct aparţine uzufructuarului în
adunările ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare;
cum fixarea dividendelor este atribuţia adunării generale ordinare, logic este
ca şi dividendele să revină uzufructuarului; a interpreta în sens contrar ar
însemna a ne depărta de intenţia legiuitorului, dar a şi dezinteresa
uzufructuarul să voteze stabilirea de dividende; or, dimpotrivă, legiuitorul,
odată ce i-a atribuit lui dreptul de vot în adunarea generală ordinară, a
înţeles şi ca exercitarea acestui drept să fie efectivă; ce interes ar avea
uzufructuarul să discute şi să voteze bilanţul contabil ori să stabilească
programul de activitate sau să aleagă membrii unui consiliu de administraţie
care propun o revigorare a societăţii, în condiţiile în care nu ar trage niciun
folos material? Observăm că intenţia legiuitorului a fost de a da posibilitatea
1 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2310/1997, în Dreptul nr. 6/1998,
p. 132-133.
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uzufructuarului să voteze acele atribuţii care influenţează în mod direct
emolumentul său1.
Concluzia nu poate fi decât una: în situaţia în care anumite acţiuni sunt
grevate de un drept de uzufruct, dreptul de a încasa dividendele aparţine
uzufructuarului2.
16.2.14. Plata dividendelor în cazul cesiunii acţiunilor. Câteva discuţii
privitoare la persoana îndreptăţită să solicite plata dividendelor apare în
cazul cesiunii de acţiuni. Conform art. 67 alin. (6), dividendele care se cuvin
după data transmiterii acţiunilor aparţin cesionarului, în afară de cazul în
care părţile au convenit altfel3. Intenţia părţilor în sensul ca dividendele pe
lunile anterioare cesionării acţiunilor să revină cedenţilor trebuie să fie
menţionată expres. Aşadar, art. 67 instituie o prezumţie simplă, în sensul că
aceste dividende ce se cuvin după data cesionării, în lipsa unei menţiuni
exprese contrare, revin cesionarului4.
Din perspectiva societăţii şi a subiectului analizat, ne interesează de când
societăţii îi incumbă obligaţia de plată a dividendelor către cesionar, în lipsa
unei convenţii a părţilor şi în lipsa declaraţiei de cesionare în registrul
acţionarilor: de la data realizării acordului de voinţă al părţilor sau de la data
efectuării menţiunii în registrul acţionarilor societăţii?
Astfel, art. 98 alin. (1) stabileşte că dreptul de proprietate asupra acţiunilor nominative5 se transmite prin declaraţie făcută în registrul acţionarilor
emitentului, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor, şi prin
menţiunea făcută pe acţiune. Însă declaraţiile făcute în registrul asociaţilor şi
pe acţiuni privind cesionarea acţiunilor nominative nu constituie o condiţie

1

I. Popa, Uzufructul acţiunilor şi al părţilor sociale, în Dreptul nr. 10/2005, p. 83.
În acelaşi sens, C. Duţescu, op. cit., p. 303; I. Popa, op. cit., p. 83.
3 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 191 din 20 februarie 1996, în R.D.C. nr.
11/1997, p. 116-117.
4 C.A. Bucureşti, decizia nr. 676/R/2001, în C. Cucu, M.-V. Gavriş,
C.-G. Bădoiu, C. Haraga, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 – repere bibliografice, practică judiciară, decizii ale Curţii Constituţionale, adnotări,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 243.
5 Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor emise în formă dematerializată şi tranzacţionate pe o piaţă organizată se realizează în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 297/2004 [art. 98 alin. (2) din Legea nr. 31/1990].
2
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de validitate1, iar transferul dreptului de proprietate operează între părţi din
momentul realizării acordului de voinţă2. Şi instanţele de judecată3 au
reţinut că „transmiterea dreptului de proprietate s-a realizat prin acordul de
voinţă al părţilor şi a fost aprobată în A.G.A.; aceeaşi adunare a împuternicit
preşedintele consiliului de administraţie să întocmească actul adiţional şi
formalităţile legale privind această cesiune; aceste formalităţi implică şi
înregistrarea cesiunii în registrul acţionarilor”.
Aşadar, concluzia este că înscrierea declaraţiei în registrul acţionarilor şi
a menţiunilor pe acţiuni are doar rolul de a face opozabilă transmiterea faţă
de societate şi terţi4. Iată cum motivează Tribunalul Comercial Ilfov 5 natura
acestor formalităţi: „În Codul comercial român nu există nicio dispoziţie
precisă şi categorică care să dispună ca cesiunile de acţiuni sau obligaţiuni
nominative să fie supuse la forme solemne şi, dacă înscrierea cesiunii în
registru semnat de cedent şi cesionar este cerută de lege, aceasta se cere
numai pentru a se aduce la cunoştinţa societăţii şi celor de al treilea cine
este titularul şi proprietarul acţiunei şi cine dar poate exercita toate
drepturile şi este supus la toate obligaţiunile derivând din calitatea de
acţionar; prin urmare, această formalitate constituie o măsură de publicitate
având acelaşi rol şi acelaşi efect ca şi notificarea cesiunei de creanţă
1 În dreptul italian, transferul dreptului de proprietate are loc prin simplul acord
de voinţă, însă, pentru a avea deplină eficacitate, se cere dubla formalitate a
înscrierii numelui cesionarului în registrul acţionarilor şi pe acţiuni; pentru amănunte,
a se vedea A. Fiale, Diritto commerciale, Ed. Simone, Napoli, 1997, p. 292-293. În
dreptul francez, cesiunea de acţiuni nu este supusă teoretic niciunei formalităţi;
cesiunea nu trebuie constatată printr-un înscris şi nici nu trebuie realizată publicitatea
prin registrul comerţului; redactarea unui înscris şi efectuarea publicităţii prin registrul
comerţului se fac pentru ca cesiunea să fie opozabilă terţilor; pentru amănunte, a se
vedea M. Cozain, A. Viandier, Droits des sociétés, Litec, Paris, 1992, p. 288-289.
2 M.A. Dumitrescu, Manual de drept comercial. Partea III, Ed. Librăriei
„Universala” Alcalay & Co., Bucureşti, p. 34 şi urm.
3 C.A. Craiova, decizia nr. 843/1999, nepublicată.
4 Practica judiciară interbelică este constantă în acest sens; cu titlu exemplificativ,
Cas. III, decizia din 26 ianuarie 1916; Cas. I, decizia nr. 212 din 21 ianuarie 1938; Cas.
I, decizia nr. 1357 din 11 iulie 1939; Cas. III, decizia 192 din 2 februarie 1944.
5 Trib. Com. Ilfov, 4 iunie 1903, sentinţă citată de M.A. Dumitrescu, Codul de
comerciu adnotat cu jurisprudenţa până la zi a Curţii de Casaţie, a Curţilor de Apel şi
a Tribunalelor române, vol. I, Ed. Cugetarea, Bucureşti, 1926, p. 402.
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prevăzute
de
art. 1393 C. civ.”
În ceea ce priveşte opozabilitatea faţă de societate, din momentul
efectuării declaraţiei1, cesionarul dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile
ce decurg din calitatea de acţionar2, inclusiv dreptul de a solicita plata
dividendelor. Pentru acelaşi motiv, în cazul unor cesiuni succesive,
societatea va plăti dividendele celui care efectuează primul declaraţia în
registrul acţionarilor. „Formalităţile prevăzute de art. 171 C. com. sunt
exclusive stabilirii proprietăţii faţă de societate şi terţi, rămânând între
părţile contractante ca proprietatea să se stabilească conform dreptului
comun; alte formalităţi nu pot ţine locul înscrierii în registru, faţă de
societate, astfel că, dintre cei doi cesionari succesivi ai aceluiaşi cedent, se
va considera ca cesionar legitim faţă de societate acel ce va îndeplini cel
dintâi
formalităţile
prevăzute
de
art.
171
C. com.”3
O altă problemă legată de persoana care are dreptul de a încasa
dividendele priveşte interpretarea convenţiei dintre părţi. Astfel, analizând
art. 123 alin. (3), care stabileşte o prezumţie în sensul că are dreptul să
încaseze dividende acţionarul ce deţine această calitate la data de referinţă,
s-a susţinut4 că „cesionarul este cel care are dreptul de a încasa dividendele,
urmând a le transmite ulterior cedentului, conform convenţiei dintre
aceştia”. Se pune întrebarea corelării art. 123 alin. (3) cu dispoziţiile art. 67
alin. (6) existând posibilitatea ca părţile să fi stabilit ca dividendele, după
data transmiterii acţiunilor, să aparţină cedentului. Ipoteza este posibilă, cu
atât mai mult cu cât cesiunile intervin nu la încheierea unui exerciţiu
financiar, ci în cursul acestuia; nu este admisibilă nici scindarea dividendelor
conform perioadelor cât au avut calitatea de acţionar şi, mai mult, sunt
1 De menţionat că în lege nu se prevede obligativitatea ca cele două formalităţi
să fie efectuate în acelaşi timp.
2 Cu privire la acţiunile la purtător, art. 123 alin. (3) prevede că acţionarii
îndreptăţiţi să încaseze dividende şi să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrişi în
evidenţele societăţii sau în cele furnizate de registrul independent privat al
acţionarilor, corespunzător datei de referinţă.
3 Trib. Dolj, sentinţa nr. 2126/1930, citată din Codul comercial adnotat,
Ed. Tribuna, Craiova, 1994, p. 211.
4 S. David, op. cit., p. 374.
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situaţii când stabilirea dividendelor pentru anul când are loc cesiunea este
de competenţa adunării anului următor, când acţionar este, evident,
cesionarul. Ori de câte ori cesiunea va fi anterioară datei de referinţă, dar
părţile au stabilit că dividendele se cuvin cedentului, evident că, din
perspectiva art. 123 alin. (3), dividendele le-ar încasa cesionarul, în ciuda
convenţiei părţilor. Punctul nostru de vedere este acela că art 123 alin. (3)
trebuie interpretat prin prisma art. 67 alin. (6), acesta din urmă fiind o
normă specifică ce reglementează regimul dividendelor; art. 123 reglementează data de referinţă şi, din această perspectivă, a înţeles să facă referire
la dividende, însă a considera că aplicarea acestuia primează ar însemna a
nesocoti scopul datei de referinţă şi convenţia părţilor. Tocmai că instituirea
datei de referinţă a fost în sensul protecţiei acţionarilor şi evitării
eventualelor cesiuni cu scop fraudulos, astfel că, dacă cesiunea a fost
înaintea datei de referinţă, nu putem considera că aceasta are un astfel de
scop, motiv pentru care şi drepturile stabilite de părţi trebuie respectate.
16.2.15. Plata dividendelor în situaţia transferului acţiunilor nominative
mortis causa. Aşa cum am precizat mai înainte, art. 98 reglementează doar
transmiterea inter vivos a acţiunilor nominative, necuprinzând nicio
dispoziţie cu privire la transmiterea pentru cauză de moarte a acestora.
Articolul 171 C. com. prevedea că, „în caz de moarte a acţionarului şi
dacă nu există vreo opoziţiune, declaraţiunea de transmitere a proprietăţii
pe registru al asociaţilor şi a titlurilor acţiunilor nu va putea fi obţinută decât
după ce partea în drept va prezenta titlurile, actul de deces şi încheierea
tribunalului locului deschiderii succesiunii, care să constate calitatea sa de
succesor”.
În lipsa unor dispoziţii exprese în Legea nr. 31/1990, considerăm că
administratorul societăţii ori preşedintele consiliului de administraţie este
obligat să înscrie în registrul acţionarilor declaraţia de transfer al dreptului
de proprietate şi să facă menţiune pe fiecare acţiune 1 numai dacă persoana
sau persoanele interesate prezintă certificatul de deces al acţionarului,
precum şi certificatul de moştenitor sau de legatar ori hotărârea de partaj
rămasă definitivă, care dovedesc că acţiunile au fost atribuite în lotul lor.
1

Cu excepţia cazului în care acţiunea nominativă a devenit proprietatea mai
multor persoane, iar acestea nu au desemnat un reprezentant unic pentru
exercitarea drepturilor rezultând din acţiune [art. 102 alin. (2)].
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Odată cu efectuarea acestor formalităţi, societatea poate plăti
dividendele aferente acţiunilor lui de cuius, cu excepţia cazului în care nu se
respectă dispoziţiile art. 102 alin. (2), care stabilesc că, atunci când o acţiune
nominativă devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu este
obligată să înscrie transmiterea cât timp acele persoane nu desemnează un
reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiune; în
acest ultim caz, plata dividendelor se face reprezentantului desemnat.
16.2.16. Plata dividendelor în cazul refuzului înregistrării cesiunii în
registrul de acţiuni. Atât în cazul transmiterii inter vivos, cât şi mortis causa
a acţiunilor nominative, dacă se refuză punerea la dispoziţie a registrului
acţionarilor ori efectuarea declaraţiei de transfer în registrul acţionarilor,
persoanele prejudiciate au posibilitatea formulării unei acţiuni în justiţie
prin care societatea, prin administrator sau preşedintele consiliului de
administraţie, să fie obligată să facă menţiunile corespunzătoare.
Refuzul nu poate fi considerat justificat, cu titlu de exemplu, decât fie în
cazul transmiterii mortis causa prin neprezentarea actelor necesare, fie în
cazurile stabilite de lege, cum este cazul art. 102 alin. (2).
Ori de câte ori refuzul nu este justificat, considerăm că titularul
acţiunilor poate formula acţiune în instanţă împotriva societăţii pentru
înregistrarea operaţiunii de transmitere; totodată, pentru neplata
dividendelor aferente acţiunilor respective, petentul are dreptul şi la dauneinterese în condiţiile art. 67 alin. (2), de la data la care trebuia efectuată
transmiterea de acţiuni.
Înregistrarea transmiterii în registrul acţionarilor nu poate fi dispusă pe
calea ordonanţei preşedinţiale, aşa cum în mod greşit au apreciat unele
instanţe1, întrucât aceasta are un caracter definitiv, iar nu temporar, în
sensul art. 581 C. proc. civ.2
Având în vedere că pe calea ordonanţei preşedinţiale nu se pot lua
măsuri definitive şi nici rezolva litigiul în fond, înregistrarea în registrul de
acţiuni se poate rezolva doar pe calea unei acţiuni de drept comun. A admite
pe calea ordonanţei preşedinţiale o astfel de acţiune şi a dispune
înregistrarea înseamnă, de fapt, a stabili definitiv drepturile părţilor.
1

C.A. Craiova, Secţia comercială, decizia nr. 949/1998, nepublicată.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 815/1995, în B.J. 1995, Ed. Proema, Baia
Mare, 1996, p. 376.
2
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Argumentul că o astfel de înregistrare poate fi radiată ulterior nu are nicio
relevanţă, atât timp cât, din momentul înregistrării în registrul acţiunilor,
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 98 (opozabilitatea faţă de
societate), iar petentul dobândeşte toate drepturile şi obligaţiile ce decurg
din calitatea de acţionar.
16.2.17. Restituirea dividendelor. Dividendele plătite cu încălcarea dispoziţiilor art. 67 alin. (2) şi (3) se restituie dacă societatea dovedeşte că
asociaţii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, în împrejurările
existente, trebuiau să o cunoască.
Dreptul la acţiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de
3 ani de la data distribuirii lor. Au calitate procesuală activă atât societatea
comercială, cât şi creditorii societăţii1.
16.2.18. Sancţiuni penale cu privire la plata dividendelor. În privinţa
stabilirii şi plăţii dividendelor, legiuitorul a prevăzut anumite sancţiuni
penale. Astfel, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la
3 ani, potrivit art. 272 alin. (1) pct. 4, fapta fondatorului, administratorului,
directorului sau reprezentantului legal care încalcă dispoziţiile art. 183, adică
nu constituite rezervele legale, în sensul de a prelua din profitul societăţii în
fiecare an cel puţin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta
va atinge minimum a cincea parte din capitalul social, iar dacă după
constituire fondul de rezervă se micşorează, acesta va fi completat. De
asemenea, constituie infracţiune şi neincluderea în fondul de rezervă, chiar
dacă s-a atins plafonul de 20% din capitalul social, a excedentului obţinut
prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală şi
dacă acest excedent nu este folosit la plata cheltuielilor de emisiune sau nu
este destinat amortizărilor.
De asemenea, potrivit art. 2721 alin. (1) pct. 2, se pedepseşte cu
închisoare de la 2 la 8 ani fondatorul, directorul sau reprezentantul legal al
societăţii care încasează sau plăteşte dividende, sub orice formă, din
profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite, în lipsă de situaţie financiară
sau contrare celor rezultate din aceasta.
În caz de plată a dividendelor prin emiterea de noi acţiuni, constituie
infracţiune, potrivit art. 273 pct. 1, emiterea de acţiuni de o valoare mai
mică decât valoarea lor legală ori la un preţ inferior valorii nominale.
1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 551.
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17. b) să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie,
respectiv ai consiliului de supraveghere şi cenzorii.
17.1. Alegea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie,
respectiv ai consiliului de supraveghere. Regula o constituie numirea
tuturor membrilor consiliului de administraţie care, ulterior, aleg preşedintele, însă, prin excepţie, în măsura în care actul constitutiv conţine clauză în
acest sens, adunarea generală ordinară numeşte (dintre administratorii
numiţi) şi preşedintele consiliului de administraţie [art. 1401 alin. (1)].
Candidaţii pentru posturile de administratori sunt nominalizaţi de către
membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari [art.
1371 alin. (2)]. Dacă se numeşte un administrator dintre salariaţi, contractul
individual de muncă al acestuia se suspendă pe perioada mandatului [art.
1371 alin. (3)].
Completarea numărului administratorilor se face de către adunarea
generală ordinară doar în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de
administratori, iar această vacanţă determină scăderea numărului
administratorilor sub minimul legal [art. 1372 alin. (2)]. Dacă administratorii
nu îndeplinesc obligaţia de convocare a adunării generale ordinare, orice
parte interesată se poate adresa instanţei pentru a desemna persoana
însărcinată cu convocarea [art. 1372 alin. (3)].
Legea nr. 31/1990 nu oferă indicii cu privire la criteriile de numire a
administratorilor decât pentru numirea celor independenţi. În art. 1382 se
precizează că, la desemnarea administratorului independent, adunarea
generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii:
a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către
aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani;
b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de
către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani;
c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate
controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele
decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv;
d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii;
e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori
cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar,
administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii
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cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i
afecta obiectivitatea;
f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat
salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi
controlate de aceasta;
g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este
administrator neexecutiv;
h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3
mandate;
i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile
prevăzute la lit. a) şi d).
Revocarea administratorilor se face de către adunarea generală
ordinară a acţionarilor în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de art.
112, indiferent dacă administratorii au fost desemnaţi prin actul constitutiv
sau ulterior de adunarea generală a acţionarilor 1. Totodată, revocarea
preşedintelui consiliului de administraţie este de competenţa adunării
generale ordinare, dacă aceasta l-a numit direct [art. 1401
alin. (3)].
Legea nr. 31/1990 conţine mai multe referiri la revocarea acestora:
– art. 1371 alin. (4) prevede că administratorii pot fi revocaţi oricând de
către adunarea generală ordinară a acţionarilor, iar dacă revocarea survine
fără justă cauză, administratorul este îndreptăţit la plata unor dauneinterese;
– art. 1536 alin. (4) prevede că membrii consiliului de supraveghere pot fi
revocaţi oricând de adunarea generală a acţionarilor, cu o majoritate de cel
puţin două treimi din numărul voturilor acţionarilor prezenţi;
– art. 1532 alin. (4) prevede că membrii directoratului pot fi revocaţi
oricând de către consiliul de supraveghere; în actul constitutiv se poate
prevedea că pot fi revocaţi de către adunarea generală ordinară a acţio1

Jurisprudenţa s-a pronunţat în sensul că revocarea calităţii de administrator nu
poate fi considerată o măsură vremelnică ce să fie dispusă prin ordonanţă
preşedinţială în condiţiile art. 581 C. proc. civ. (C.S.J., Secţia comercială, decizia nr.
59/1996, în Dreptul nr. 8/1996, p. 133 şi în R.D.C. nr. 9/1996, p. 156). A fost admisă
însă suspendarea temporară a administratorului din funcţie, pe această cale
procedurală, pentru administrare defectuoasă (a se vedea C.A. Braşov, decizia civilă
nr. 141/A/1995, în R.D.C. nr. 7-8/1997, p. 162).
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narilor; dacă revocarea survine fără justă cauză, membrii directoratului sunt
îndreptăţiţi la plata de daune-interese;
– art. 1401 alin. (3) prevede că preşedintele poate fi revocat oricând de
către consiliul de administraţie; dacă a fost numit de adunarea generală, va
putea fi revocat numai de aceasta.
Pornind de la caracterul intuitu personae al calităţii de administrator, în
toate cazurile avem de-a face cu o revocare ad nutum, în sensul că aceasta
poate interveni oricând şi independent de voinţa sau de vreo culpă a
administratorului, fiind atributul exclusiv al organului de decizie al societăţii,
competent să numească ori să revoce administratorul.
Cu privire la revocarea ad nutum a administratorilor s-au pronunţat atât
doctrina1, cât şi jurisprudenţa2, reţinând că, în timp ce un mandat obişnuit
este revocabil prin natura lui, mandatul administratorilor unei societăţi
comerciale este revocabil nu numai prin natura, ci chiar prin esenţa lui.
Din analiza textelor de lege mai sus citate, observăm că legiuitorul a
încercat o limitare a eventualelor abuzuri în revocarea administratorilor,
introducând obligativitatea existenţei „justei cauze”, în caz contrar
administratorul fiind îndreptăţit la a primi daune-interese. Cu privire la
existenţa unei juste cauze, în doctrină3 s-a susţinut că acţionarii trebuie să-şi
motiveze hotărârea prin invocarea unei juste cauze ce a determinat
revocarea. Deşi, în principiu, suntem de acord că acţionarii trebuie ca la
momentul votului să analizeze activitatea administratorului şi să aibă
cunoştinţă că exprimarea votului pentru revocare este urmarea activităţii
defectuoase a administratorului, totuşi, avem rezerve în privinţa identificării
„justei cauze”, dar şi în privinţa sensurilor noţiunii de „justă cauză”. Este
greu de stabilit în ce măsură acţionarii, în unele cazuri în număr foarte mare,
pot analiza şi motiva o astfel de revocare, ce implică analiza justei cauze,
odată ce este suficient pentru revocare ca administratorului să i se reţină
1 În privinţa doctrinei, a se vedea St.D. Cărpenaru, op. cit., ed. 1995, p. 212-213 şi ed.
1998, p. 219-220; C. Bîrsan, A. Ţiclea, V. Dobrinoiu, M. Toma, C. Tufan, Societăţile
comerciale, vol. I, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”, Bucureşti, 1995, p. 134.
2 În ceea ce priveşte jurisprudenţa, a se vedea Cas. III, decizia nr. 1474 din 21 mai
1939, în Practică judiciară în materie comercială, op. cit., vol. II, p. 106.
3 R.N. Catană, Dreptul societăţilor comerciale. Probleme actuale privind
societăţile pe acţiuni. Democraţia acţionarială, Ed. Sfera, Cluj-Napoca, 2007,
p. 19.
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pasivitatea în activitate sau o potenţială expunere a societăţii, astfel că nu
este necesar să şi existe urmări directe ale activităţii defectuoase a
administratorului. În multe cazuri, între societate şi administrator nu se
stabilesc, la momentul numirii, şi anumite condiţii sau indicatori economici
de profitabilitate1, astfel că este cu atât mai greu a se stabili conţinutul
noţiunii de „justă cauză”. Tocmai pentru astfel de motive şi pentru a nu se
ajunge la situaţia contrară ca acţionarilor să le fie teamă de eventuala
revocare, nu suntem în totalitate de acord cu opinia exprimată; oricum
această din urmă situaţie nu este dorită de legiuitor, atât timp cât a
menţinut caracterul ad nutum al revocării şi prin art. 132 alin. (4)
imposibilitatea formulării acţiunii în anulare a hotărârilor prin care au fost
revocaţi.
În concluzie, sub acest aspect, considerăm că nu este necesar ca, luânduse hotărârea de revocare, să se identifice „justa cauză”, ci este suficient a
rezulta din procesul-verbal al şedinţei că, fie urmare a discuţiilor din şedinţă,
fie a rapoartelor întocmite de cenzori, a poziţiei luate de un administrator
faţă de măsurile întreprinse de altul etc., activitatea administratorului a
constituit obiect de discuţie, context în care s-a propus şi votat revocarea
acestuia. Instanţa de judecată urmează a stabili în funcţie de contextul dacă
a existat sau nu o cauză justă care să conducă la revocarea administratorului
şi, totodată, să aprecieze daunele-interese. Concluzia noastră este susţinută

1

Cu privire la astfel de clauze, trebuie lămurit dacă acţionarii mai pot revoca un
administrator în măsura în care a îndeplinit condiţiile sau indicatorii economici; s-ar
putea susţine că, atât timp cât există un contract şi administratorul, prin activitatea
sa, a îndeplinit obligaţiile specificate sub forma unor indicatori, nu este posibilă
revocarea; totuşi, administratorii pot fi revocaţi chiar şi în aceste condiţii, în măsura
în care acţionarii, analizând alte aspecte ale activităţii desfăşurate, constată că se
impune revocarea; respectivele condiţii sau indicatori economici au un rol de ghidare
a activităţii administratorului, a căror îndeplinire nu exclude răspunderea sa şi,
implicit, revocarea pentru alte fapte care, în opinia acţionarilor, sunt o cauză justă de
revocare, urmând ca instanţele de judecată să aprecieze şi să stabilească eventualele
daune. Tot pentru aceleaşi motive, considerăm că menţionarea unor cazuri de
revocare nu conduce la concluzia că numai în acele cazuri este posibilă revocarea,
astfel că, pe lângă acele cazuri, în măsura în care sunt legale, acţionarii îi pot revoca
şi pentru alte situaţii apreciate de ei ca justificând revocarea; a admite contrariul ar
însemna a nega condiţiile revocării ad nutum recunoscute de legiuitor.
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şi de faptul că, în anumite cazuri, în funcţie de gravitatea faptelor, s-a admis
că revocarea poate avea loc chiar dacă nu a fost menţionată în convocator 1.
Administratorul2 care consideră revocarea abuzivă nu poate formula
acţiune de reintegrare în funcţie, ci numai acţiune în pretenţii pentru dauneinterese compensatorii3, dacă prin revocare i-au fost aduse prejudicii4. Dacă
în contractul încheiat între administrator şi societate este condiţionată
revocarea de plata unor daune-interese prestabilite de părţi, însă acestea au
o valoare nejustificat de mare, disproporţionată în comparaţie cu
eventualele prejudicii pe care le-ar suporta un administrator, urmează a fi
considerate nule, având o cauză ilicită şi în contradicţie cu interesul social5.
Pe de altă parte, astfel de clauze nu au prin ele însele o cauză ilicită sau
imorală, putându-se stabili la un nivel rezonabil, cum ar fi, spre exemplu,
plata unor daune-interese în cuantum egal cu 3 indemnizaţii lunare cuvenite
administratorului.
Prin introducerea la art. 132 a alin. (4) prin Legea nr. 441/2006,
legiuitorul a transpus legislativ teoria revocării ad nutum, stabilind că
1

R.N. Catană, op. cit., p. 18.
De observat că, dacă în cazul administratorilor [art. 137 1 alin. (4)] şi al
membrilor directoratului (art. 1532) legiuitorul a prevăzut că revocarea fără justă
cauză dă dreptul la plata unor daune-interese, în cazul membrilor consiliului de
supraveghere nu a mai reluat această dispoziţie în art. 1536 alin. (4), motiv pentru
care vom considera că aceştia nu au dreptul în niciun caz la plata unor dauneinterese; s-ar putea susţine că este o lacună a legiuitorului, astfel că, prin analogie, şi
aceştia ar avea calea unei acţiune în pretenţii în caz de revocare fără justă cauză, însă
credem că legiuitorul, tocmai prin inserarea altei dispoziţii, a dorit să ofere o
protecţia sporită a acestora cât timp sunt în funcţie, iar nu ulterior, prin plata unor
daune care nu mai ajută societatea; or, legiuitorul, tocmai pentru a proteja interesul
societăţii de eventuala revocare abuzivă a membrilor consiliului de supraveghere, a
prevăzut că revocarea lor este posibilă doar cu o majoritate de cel puţin două treimi
din numărul voturilor acţionarilor prezenţi.
3 Potrivit art. 391 C. com., mandantul sau mandatarul care, fără justă cauză, prin
revocarea sau renunţarea sa, întrerupe executarea mandatului răspunde de dauneinterese.
4 În acest sens s-a pronunţat jurisprudenţa – Trib. Ilfov, Secţia I, ordonanţa
preşedinţială din 7 octombrie 1935, în Practica judiciară comercială, op. cit., vol. II, p.
124.
5 R.N. Catană, op. cit., p. 20.
2
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membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere
nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din
funcţie.
Deşi, aşa cum am precizat, numirea şi revocarea administratorilor sunt
atribuţii exclusive ale adunării generale ordinare, totuşi, în anumite situaţii,
instanţele judecătoreşti au pronunţat soluţii contrare. Astfel, Tribunalul
Braşov a admis o cerere de ordonanţă preşedinţială 1 formulată de o
societate comercială, dispunând suspendarea pârâţilor din funcţia de
administratori ai societăţii, ca măsură vremelnică, justificată de iminenţa
amplificării prejudiciului cauzat societăţii prin administrarea defectuoasă
exercitată de pârâţi. Apelul declarat de pârâţi, prin care se susţine că o
asemenea măsură reprezintă o imixtiune fără temei a instanţei în activitatea
unei societăţi comerciale şi, deci, ordonanţa preşedinţială în această materie
este inadmisibilă, a fost respins2.
Această soluţie, în opinia noastră, este criticabilă din mai multe privinţe:
trebuie avut în vedere principiul simetriei juridice, astfel că, dacă numirea
administratorului este atributul adunării generale a asociaţilor, şi revocarea
aparţine acesteia3; pe de altă parte, nu există un raport între asociaţi şi
administratori, ci un raport între administrator şi societate; în fine, aşa cum
am precizat, revocarea administratorilor este unilaterală, ea putând
interveni oricând şi independent de vreo culpă, motiv pentru care cererea
formulată în instanţă cu un astfel de obiect este inadmisibilă.
În sens contrar deciziei amintite, Curtea de Apel Craiova, soluţionând un
apel la o hotărâre prin care se dispusese excluderea a doi asociaţi şi, ca
urmare a acesteia, şi revocarea lor din funcţie, prin decizia nr. 295 din 24
octombrie 2005, a admis apelurile declarate, a modificat în parte sentinţa, în
sensul că a respins cererea de revocare ca administratori a apelanţilorpârâţi, menţinând celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate privitoare la
excludere, reţinând, în esenţă, faptul că revocarea administratorilor nu

1 În sensul că revocarea administratorilor nu poate fi dispusă pe calea ordonanţei
preşedinţiale, întrucât aceasta nu poate fi considerată o măsură vremelnică, a se
vedea C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 59/1996, în R.D.C. nr. 9/1996, p. 156-157.
2 C.A. Braşov, decizia civilă nr. 14/A din 1 noiembrie 1995, în R.D.C.
nr. 7-8/1997, p. 161-162.
3 În acelaşi sens, a se vedea şi S. David, op. cit., p. 111.
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poate fi dispusă de către instanţa de judecată, fiind o atribuţie a adunării
generale a asociaţilor.
17.2. Cenzorii. Societatea pe acţiuni are trei cenzori şi tot atâţia
supleanţi, dacă prin actul constitutiv nu se prevede un număr mai mare; cel
puţin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat în condiţiile legii
sau expert contabil; în toate cazurile, numărul cenzorilor trebuie să fie
impar.
Societăţile comerciale ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse
auditului financiar, potrivit legii sau deciziei acţionarilor, nu trebuie să mai
numească cenzori [art. 160 alin. (12)].
Regimul cenzorilor este reglementat amănunţit de dispoziţiile
art. 159-166 şi, cum nu face obiectul studiului nostru, nu se justifică să
insistăm în analiza acestora.
17.2.1. Revocarea cenzorilor. Excepţie privind cvorumul. Totuşi, o
singură dispoziţie ne atrage atenţia, anume art. 166 alin. (2), care prevede că
revocarea cenzorilor se va putea face numai de către adunarea generală, cu
votul cerut la adunările extraordinare.
Aşadar, competenţa revine tot adunării generale ordinare, însă cvorumul
va fi cel stabilit de lege pentru adunările generale extraordinare.
Ne interesează, pe de o parte, să detectăm motivul pentru care
legiuitorul a stabilit această excepţie, iar, în al doilea rând, dacă se mai
justifică o astfel de excepţie.
Cu privire la prima întrebare, credem că legiuitorul a stabilit un cvorum
mai mare pentru revocarea cenzorilor pentru a spori siguranţa acestora în
exercitarea mandatului. Obligaţia principală a cenzorilor este de a
supraveghea gestiunea societăţii, de a verifica dacă situaţiile financiare sunt
legal întocmite şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt
ţinute regulat şi dacă evaluarea elementelor patrimoniale s-a făcut conform
regulilor stabilite pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
Aceste aspecte, precum şi orice propuneri cu privire la situaţia financiară şi
repartizarea profitului trebuie prezentate adunării generale sub forma unui
raport. Legiuitorul a gândit existenţa art. 166 tocmai pentru a asigura
independenţa necesară cenzorilor în realizarea unui control al gestiunii
corect şi fără ca acţionarii semnificativi într-o formulă de cvorum şi prezenţă
facilă să poată hotărî revocarea cenzorilor.
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Cu privire la cea de-a doua întrebare, dacă avem în vedere modificarea
de cvorum, atât la adunarea generală ordinară, cât şi la cea extraordinară,
realizată prin Legea nr. 441/2006, credem că nu se mai justifică existenţa
art. 166. La prima convocare nu există nicio diferenţă, doar la celelalte
convocări observăm că la adunarea generală extraordinară trebuie să fie o
prezenţă de cel puţin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Până la
modificările aduse prin Legea nr. 441/2006, condiţiile de prezenţă şi cvorum
erau mai mari la adunările generale extraordinare, atât la prima convocare,
cât şi la următoarele.
Pe de altă parte, art. 166 s-ar justifica dacă, în mod corespunzător, o
astfel de condiţie ar fi şi pentru revocarea auditorului financiar, însă ea nu a
fost prevăzută prin Legea nr. 441/2006, revocarea auditorului financiar fiind
de competenţa adunării ordinare, cu cvorumul stabilit de art. 112.
Nu putem să nu remarcăm lipsa unei atitudini constante pentru
protejarea cenzorilor, în sensul că pentru revocare se cere cvorumul de la
adunările extraordinare (art. 115), dar pentru promovarea acţiunii în
răspundere împotriva cenzorilor cvorumul este cel prevăzut de art. 112
pentru adunarea generală ordinară [art. 155 alin. (1)].
18. b1) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să
numească sau să demită auditorul financiar şi să fixeze durata minimă a
contractului de audit financiar. Această nouă atribuţie a fost introdusă prin
Legea nr. 441/2006, astfel că atribuţiile adunării generale ordinare se
rezumă la numirea auditorului financiar şi fixarea duratei minime a
contractului de audit financiar; per a contrario, în măsura în care adunarea
generală nu ia o hotărâre în acest sens, celelalte clauze ale contractului pot
fi stabilite de consiliul de administraţie, respectiv de directorat.
Sunt supuse auditului financiar societăţile pe acţiuni care optează, în
temeiul art. 153, pentru sistemul dualist de administrare. Activitatea de
audit financiar este reglementată de O.U.G. nr. 75/1999.
Considerăm nepotrivită formularea actuală a textului de lege analizat,
care face referire la demiterea auditorului financiar, întrucât demiterea este
o instituţie specifică statutului funcţionarilor publici, auditorii financiari
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neputând fi asimilaţi acestora din urmă1; formularea anterioară2 a art. 111
alin. (2) lit. b1) era mai potrivită3, fiind folosită noţiunea de revocare privită
din perspectiva existenţei acestei atribuţii a adunării generale ordinare.
Oricum, raporturile dintre societate şi auditorul financiar sunt de natură
contractuală, iar modalităţile de încetare sunt specifice acestei instituţii
juridice.
19. c) să fixeze remuneraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs
membrilor consiliului de administraţie, respectiv membrilor consiliului de
supraveghere şi cenzorilor, dacă nu a fost stabilită prin actul constitutiv.
Din textul de lege rezultă că stabilirea remuneraţiei se face pentru exerciţiul
în curs (neputând fi stabilită pentru întreg mandatul), doar dacă nu a fost
stabilită prin actul constitutiv; totuşi, adunarea generală poate, chiar dacă în
actul constitutiv s-a prevăzut o anumită remuneraţie, să prevadă o altă
remuneraţie, în funcţie de conjunctură (remuneraţia stabilită iniţial prin
trecerea timpului a devenit nesemnificativă raportat la calităţile
administratorului etc.).
În cazul în care adunarea generală nu fixează remuneraţia administratorilor, aceştia din urmă pot solicita stabilirea ei de către instanţa de
judecată4. Considerăm că o astfel de acţiune este admisibilă doar pentru o
perioadă anterioară, instanţa neputând stabili pentru viitor remuneraţia
administratorului, această atribuţie revenind în exclusivitate adunării
acţionarilor şi depinzând de negocierea părţilor, de sarcinile pe care trebuie
să le îndeplinească în mandatul respectiv etc. Suntem de acord ca pentru
perioada în care aceştia şi-au exercitat mandatul să li se stabilească de către
instanţă o remuneraţie, plecând de la dispoziţiile art. 374 alin. (2) C. com.,
potrivit cărora „mandatul comercial nu se presupune a fi gratuit”. Aşa cum sa reţinut şi în perioada interbelică, salariul stipulat pentru mandatar, având
1 I. Schiau, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi
comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 329.
2 „(…) în cazul societăţilor ale căror situaţii financiare sunt auditate, să numească
şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum şi să revoce
auditorul financiar”.
3 Articolul 111 alin. (2) lit. b1) a fost modificat prin pct. 10 al art. I din O.U.G. nr.
82/2007.
4 I.N. Finţescu, op. cit., vol. I, p. 60.
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caracterul unei simple indemnizaţii, trebuie să fie proporţional cu munca şi
serviciile aduse de el, de unde rezultă că obligaţia mandantului de a plăti
salariul are o cauză posterioară acestei obligaţii, astfel că numai după
terminarea serviciilor mandantul este în măsură să aprecieze dacă salariul
este proporţional cu munca depusă şi, în caz de disproporţie, lipsind cauza
pentru o parte din salariu, acesta poate fi redus în justiţie în raport cu
serviciile aduse şi munca depusă 1. Credem că aceasta este motivaţia şi
pentru imposibilitatea instanţei de judecată de a stabili remuneraţia pentru
viitor.
Deşi textul de lege nu se referă decât la fixarea remuneraţiei cuvenite
pentru exerciţiul în curs, considerăm că aceasta poate fi stabilită, lunar sau
global, pentru întreg exerciţiul în curs.
Potrivit art. 15318, remuneraţia membrilor consiliului de administraţie
sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin
hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Remuneraţia suplimentară a membrilor consiliului de administraţie sau
ai consiliului de supraveghere însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul
organului respectiv, precum şi remuneraţia directorilor, în sistemul unitar,
ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, sunt stabilite de consiliul
de administraţie, respectiv de consiliul de supraveghere. Actul constitutiv
sau adunarea generală a acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor
remuneraţiilor acordate în acest fel.
Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu dispoziţiile
art. 15318 alin. (1) şi (2).
Adunarea generală, respectiv consiliul de administraţie sau consiliul de
supraveghere şi, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la
stabilirea remuneraţiilor şi a altor avantaje, că acestea sunt justificate în
raport de îndatoririle specifice ale persoanelor respective şi cu situaţia
economică a societăţii.
20. d) să se pronunţe asupra gestiunii consiliului de administraţie,
respectiv a directoratului. Legat de această atribuţie, ne interesează dacă, în
cazul unui consiliu de administraţie, analiza gestiunii se face individual sau
colectiv.
1

Cas. I, 28 ianuarie 1900, în M.A. Dumitrescu, op. cit., vol. II, p. 236.
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Analiza gestiunii administratorilor nu poate rezulta indirect prin faptul
că, spre exemplu, adunarea generală a aprobat bilanţul şi contul de profit şi
pierderi pe anul anterior1. În acest sens, s-a reţinut că prin „aprobarea
bilanţului nu sunt ratificate şi toate operaţiunile administratorilor,
societatea nefiind decăzută din drepturile sale dacă s-ar constata că
administratorii au lucrat neglijent sau au comis dol” 2.
Descărcarea de gestiune făcută de adunarea generală fără a cunoaşte
activitatea ilicită a membrilor consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului, nu poate fi considerată ca valabilă şi nu poate constitui o cauză
care să înlăture răspunderea acestora3. Dacă prin aprobarea bilanţului de
către adunarea generală a acţionarilor administratorii societăţii au primit o
descărcare totală a gestiunii lor, aceasta este valabilă numai în măsura în
care operaţiunile societăţii se oglindesc în mod corect în cifrele bilanţului,
aprobarea neputându-se extinde şi asupra unor cifre sau gestiuni care nu
rezultă din bilanţ; o atare aprobare a bilanţului implică numai aprobarea
activităţii colective a administratorilor, şi nicidecum activitatea izolată şi
personală a unui singur administrator 4.
De precizat că, atunci când adunarea generală decide cu privire la
situaţia financiară anuală, poate lua o hotărâre referitoare la răspunderea
administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi
consiliului de supraveghere, chiar dacă această problemă nu figurează pe
ordinea de zi [art. 155 alin. (3)].
Există o singură limitare impusă de art. 31 alin. (4): adunarea generală nu
va putea, timp de 5 ani, să dea descărcarea de gestiune fondatorilor şi
primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai directoratului şi
ai consiliului de supraveghere, pentru răspunderea ce le revine în temeiul
art. 31, art. 49 şi art. 53. Termenul de 5 ani este imperativ, neputând fi
redus, şi curge de la data constituirii societăţii. Termenul de 5 ani priveşte
1 În sensul că prin aprobarea bilanţului administratorii primesc descărcarea de
gestiunea lor, a se vedea Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 901/1938, în Practică judiciară
în materie comercială, op. cit., vol. II, p. 108.
2 Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 26/1921, în Practică judiciară în materie
comercială, op. cit., vol. II, p. 107-108.
3 I.N. Finţescu, op. cit., p. 259.
4 Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 901/1938, în Practică judiciară în materie
comercială, op. cit., vol. II, p. 108
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doar obligaţiile enumerate în art. 31, art. 49 şi art. 53, astfel că, în privinţa
altor obligaţii, termenul de prescripţie a acţiunii este cel general de 3 ani1.
21. e) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz,
programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor.
22. f) să hotărască gajarea, închirierea2 sau desfiinţarea uneia sau a mai
multor unităţi ale societăţii.
22.1. Interpretarea acestei atribuţii prin raportare la art. 113 lit. d) şi
art. 15322. Astfel, potrivit art. 113 lit. d), adunarea generală extraordinară
hotărăşte înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale,
agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică,
dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.
Pe de altă parte, potrivit art. 15322, consiliul de administraţie, respectiv
directoratul, va putea să încheie acte juridice în numele şi în contul
societăţii, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să
înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanţie bunuri
aflate în patrimoniul societăţii, a căror valoare depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii la data încheierii actului juridic,
numai cu aprobarea adunării generale a acţionarilor, dată în condiţiile art.
115.
Modul de redactare a textelor mai sus citate necesită câteva lămuriri,
pentru o corectă aplicare în practică.
În doctrină3, s-a considerat că se pot distinge mai multe situaţii:

1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 128-129.
Cu privire la închiriere, considerăm că aceasta fiind un act de administrare şi
atât timp cât priveşte una sau mai multe unităţi (dar nu toate), ar trebui eliminată ca
atribuţie specifică a adunării generale ordinare şi încheierea unui astfel de act juridic
să fie atribuţia consiliului de administraţie, respectiv a directoratului. De altfel, s-a
susţinut că în actuala redactare nu există niciun impediment ca adunarea generală
ordinară să stabilească faptul că încheierea unor astfel de acte este de competenţa
consiliului de administraţie, respectiv a directoratului (I. Schiau, T. Prescure, op. cit.,
p. 337).
3 M.G. Sabău, Obligativitatea aprobării adunărilor generale ale acţionarilor în
materia închirierii unor bunuri ale societăţii, în R.D.C. nr. 1/2004, p. 66-70.
2
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– situaţii în care este necesară numai aprobarea adunării generale
ordinare – când obiectul închirierii îl formează o unitate a societăţii
comerciale, a cărei valoare nu depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a
activelor societăţii;
– situaţii în care este necesară numai decizia adunării generale extraordinare – când obiectul închirierii îl formează un bun al societăţii care nu
reprezintă o unitate distinctă a acesteia şi care depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor sale;
– situaţii în care, cel puţin aparent, este necesară convocarea şi decizia
ambelor adunări generale ale acţionarilor.
Autorul citat1 cu privire la ultima situaţie enunţată trage concluzia că
este nepractică şi optează pentru obligativitatea hotărârii adunării generale
extraordinare, având în vedere condiţiile de cvorum şi de valabilitate a
deliberărilor adunării generale extraordinare, care sunt superioare celei
ordinare.
Plecând de la situaţii enunţate, ne interesează să detectăm zona de
interferenţă a celor trei texte de lege.
Prima şi cea mai simplă de lămurit ni se pare aplicabilitatea 153 22, care,
referindu-se la bunuri în general, nu intră într-o zonă de conflict cu celelalte
două articole, care se referă explicit la unităţi ale societăţii sau sedii
secundare.
Aşadar, ori de câte ori valoarea bunurilor depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii, actul juridic nu se poate încheia valabil
decât cu aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
Prin acest text de lege s-a stabilit o limită înăuntrul căreia consiliul de
administraţie, respectiv directoratul, să-şi poată exercita mandatul, dar şi o
limită pentru protecţia acţionarilor faţă de eventualele abuzuri.
Un aspect pe care am vrea să-l punctăm este legat de enumerarea
actelor juridice de la art. 15322, respectiv dacă această enumerare este
exempli gratia sau pentru a fi necesară hotărârea adunării extraordinare
trebuie să fim în prezenţa unuia dintre acele acte. Articolul 15322 se referă la
acte juridice prin care se dobândesc bunuri pentru societate sau se
înstrăinează, se închiriază, se schimbă ori se constituie în garanţie bunuri
aflate în patrimoniul societăţii.
1

Idem, p. 68.

64

Adună rile generale ale acţ ionarilor

Plecând de la finalitatea dispoziţiei legale, considerăm că enumerarea
este cu titlu exemplificativ, legiuitorul dorind să limiteze la o anumită
valoare dreptul de dispoziţie al administratorilor, indiferent de natura
juridică a contractului. Chiar enumerarea trădează această intenţie, întrucât
se menţionează, pe lângă acte juridice care intră în sfera strictă a actelor de
dispoziţie, cum sunt vânzarea-cumpărarea, schimbul, acte juridice care se
circumscriu noţiunii de acte de administrare din dreptul civil. Deci, incluzând
şi astfel de acte juridice, legiuitorul a înţeles ca limitarea puterilor, respectiv
protecţia acţionarilor să fie reală, odată ce chiar printr-o simplă închiriere
sau constituirea unei garanţii se poate afecta activitatea societăţii.
Cu atât mai justă ni se pare concluzia noastră dacă avem în vedere că în
activitatea comercială se încheie multe contracte nenumite, astfel că ar fi
fără justificare să excludem din sfera de aplicare a art. 153 22 astfel de acte
juridice care au aceeaşi finalitate: înstrăinarea directă sau indirectă a unor
bunuri a căror valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor
societăţii. Tot aşa, încheierea unui contract de asociere în participaţie nu
este prohibită de textul analizat, însă, dacă avem în vedere fie situaţia în
care bunul este predat celuilalt asociat care urmează să-şi desfăşoare
activitatea sau dacă avem în vedere dispoziţiile art. 254 C. com., care prevăd
că „participanţii nu au niciun drept de proprietate asupra lucrurilor puse în
asociaţiune, chiar dacă au fost procurate de dânşii”, observăm cât de mult
poate afecta activitatea societăţii încheierea unui astfel de contract. Este
adevărat
că
art.
254
C. com. nu trebuie interpretat literalmente, iar Codul comercial instituie o
prezumţie în acest caz1, însă, raportat la ceea ce ne interesează pe noi,
anume caracterul enumerării de la art. 153 22, este o dovadă în plus că
enumerarea este enunţiativă.
Tot cu referire la aplicabilitatea dispoziţiilor art. 153 22, mai facem câteva
precizări. Nu considerăm că este valabilă hotărârea adunării extraordinare
prin care se dă posibilitatea de a se încheia de către consiliul de
administraţie, respectiv directorat, orice act juridic, chiar cu depăşirea
plafonului stabilit de art. 15322, aceste dispoziţii având un caracter imperativ.
De asemenea, considerăm că, în eventualitatea în care ar fi mai multe acte
1 Pentru amănunte, a se vedea L. Săuleanu, Regimul juridic al aporturilor asociaţilor
în cadrul contractului de asociere în participaţie, în R.D.C. nr. 2/2002, p. 199-204.
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care cad sub incidenţa acestui text de lege, cum ar fi, spre exemplu, şi
închirierea unor bunuri, dar şi constituirea unei garanţii (fiind fără relevanţă
dacă, total sau parţial, garanţia vizează chiar bunurile ce se închiriază), este
necesară aprobarea pentru fiecare act în parte, numai astfel adunarea
extraordinară putând aprecia oportunitatea încheierii actelor juridice1. Tot
plecând de la această ipoteză, nu este suficient ca adunarea generală să dea
o aprobare de principiu privitor la anumite bunuri, fără referire la actul
juridic ce urmează a se încheia, ci este necesar să fie aprobată încheierea
unui anumit act juridic cu discutarea tuturor condiţiilor de valabilitate, căci
ce valoare proteguitoare ar avea art. 15322 dacă s-ar aproba vânzarea unor
bunuri care depăşesc jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii,
însă fără a se stabili preţul, termenul de plată, garanţii în caz de plată la
termen etc.?
În privinţa sancţiunii ce planează asupra actului juridic încheiat cu
nerespectarea art. 15322, în doctrină au fost formulate două opinii: unii
autori2 consideră că sancţiunea ar fi nulitatea absolută, indiferent dacă
terţul contractant a cunoscut sau nu lipsa hotărârii adunării extraordinare,
dispoziţia legală fiind imperativă, sau nulitatea relativă 3, care poate fi
invocată de acţionari, iar alţi autori4, dimpotrivă, consideră că nulitatea
absolută intervine doar în situaţia în care terţul contractant cunoştea lipsa
hotărârii adunării extraordinare, considerând că ar fi nejustificat a impune
comercianţilor obligaţia să solicite dovada aprobării adunării sau dovada că
respectivele bunuri reprezintă mai puţin de jumătate din valoarea totală a
activelor societăţii; mai mult, o astfel de obligaţie ar subzista pentru orice
bunuri, textul de lege nerestrângând sfera bunurilor, de exemplu, la bunuri
imobile, astfel că un comerciant ar avea obligaţia respectivă chiar şi pentru
încheierea actelor curente în exercitarea comerţului său obişnuit.
Tindem să considerăm îndreptăţită a doua opinie, cu următoarea argumentaţie. Mai întâi, trebuie să depistăm ce interese a dorit legiuitorul să
protejeze prin instituirea limitărilor de la art. 153 22, respectiv ale societăţii şi
ale acţionarilor sau ale terţilor contractanţi. Ca să fi dorit instituirea unei
1

În acelaşi sens, M. Şcheaua, op. cit., p. 203.
Gh. Piperea, op. cit., p. 464.
3 M.G. Sabău, op. cit., p. 69.
4 M. Şcheaua, op. cit., p. 203.
2
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norme aplicabile şi terţilor, legiuitorul ar fi stabilit o normă generală care să
pivoteze pe raportul societate-terţi; or, observăm că dispoziţia în cauză
vizează exclusiv limitele puterilor administratorilor, adică raportul dintre
aceştia şi societate. Aşadar, interesul protejat este în mod direct cel al
societăţii, iar indirect al acţionarilor. Când am spus că această normă este
imperativă, ne-am referit la faptul că acţionarii nu pot să mărească plafonul
stabilit la art. 15322. Mai mult, raportarea finalităţii unui text de lege trebuie
să se facă şi la realitatea comercială, de care nu ne putem desprinde, astfel
că, dacă analizăm situaţia unor comercianţi care nu au active foarte multe,
însă au un fond de marfă mare, aceştia ar trebui ca la orice vânzare să aibă o
astfel de aprobare, ceea ce credem că este nejustificat.
Dacă am considera că sancţiunea este nulitatea absolută, practic
ne-am îndepărta de funcţia preventivă, de acţiunea inhibitorie asupra celor
care, dorind să încheie acte juridice cu nesocotirea condiţiilor de validitate,
cunosc că actele respective vor fi ineficace 1. Or, pentru a fi exercitată
această funcţie inhibitorie, trebuie să fie şi posibilă (reală) cunoaşterea de
către terţi a condiţiilor de valabilitate necesare încheierii contractului. Tot în
susţinerea opiniei noastre sunt dispoziţiile art. 150, care prevăd expres
sancţiunea nulităţii actelor juridice prin care administratorul, în nume
propriu, înstrăinează bunuri către sau de la societate cu o valoare ce
depăşeşte 10% din valoarea activelor nete ale societăţii, fără aprobarea
adunării extraordinare; aşadar, legiuitorul, în acest caz, a prevăzut
sancţiunea nulităţii absolute, tocmai pentru că raportul vizat este cel dintre
administrator şi societatea la care are această calitate, astfel că operează şi
funcţia represivă, dar şi cea preventivă a nulităţii absolute.
Cum am finalizat analiza privitoare la incidenţa art. 15322, se impune a ne
întoarce la discuţia iniţială privitoare la aplicabilitatea art. 111 lit. f) prin
raportare la art. 113 lit. d).
În primul rând, ne interesează să lămurim ce se înţelege prin unitate a
societăţii. Aceasta a fost definită2 ca fiind o structură organizatorică în cadrul
societăţii comerciale, care se caracterizează printr-un anumit grad de autonomie
operaţională şi financiară. Însă, dacă definim noţiunea de unitate prin raportare
1

D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969,
p. 293.
2 S. David, op. cit., p. 334.
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la accepţiunea de imobil în care societatea desfăşoară o activitate comercială,
formularea textului este una criticabilă1, întrucât folosirea termenului de
„gajare” este improprie, impunându-se înlocuirea cu cel de „ipotecare”, iar, pe
de altă parte, oricum, prin Legea nr. 99/1999, a fost introdusă noţiunea de
garanţie reală mobiliară.
În al doilea rând, observăm că aceste texte de lege se suprapun doar cu
privire la operaţiunea de „desfiinţare”, astfel că, în cazul încheierii altor acte
juridice, cum ar fi, spre exemplu, gajarea sau închirierea unei unităţi,
competenţa revine adunării ordinare, cu excepţia cazului în care valoarea
bunurilor acelei unităţi nu depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a
activelor societăţii, când competenţa revine adunării extraordinare, în baza
art. 15322. Nu ne însuşim opinia2 potrivit căreia este necesară convocarea
pentru încheierea unui singur contract, spre exemplu, de închiriere, al cărui
obiect este o unitate distinctă şi valoarea acesteia depăşeşte jumătate din
valoarea contabilă a activelor societăţii; ni se pare doar aparentă
suprapunerea textelor de lege analizate, întrucât în exemplul la care ne
referim evident că este obligatorie adunarea ordinară, în baza art. 153 22,
ţinând cont de criteriul valorii. Adunarea extraordinară este competentă
doar când se doreşte înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare.
Singura problemă delicată apare în cazul în care se doreşte desfiinţarea
unei unităţi a cărei valoare nu depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a
activelor societăţii; în acest caz, apare discuţia dacă revine competenţa
adunării ordinare în baza art. 111 lit. f), fiind o unitate care nu are regimul
sediului secundar, sau competenţa revine adunării extraordinare, ţinând
cont că art. 113 lit. d) se referă şi la „alte unităţi fără personalitate juridică”.
Dacă unitatea respectivă are regimul de sediu secundar, evident
competenţa revine adunării extraordinare.
Articolul 113 lit. d) partea finală prevede că această atribuţie revine
adunării extraordinare, cu excepţia cazului în care prin actul constitutiv se
prevede altfel; interpretarea acestei precizări este dificilă, odată ce prin
modificarea art. 114 prin Legea nr. 441/2006 3 a fost abrogată posibilitatea
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 336.
M.G. Sabău, op. cit., p. 67.
3 Considerăm că, până la modificarea art. 114, nu era posibilă delegarea
exerciţiului către consiliul de administraţie, dispoziţiile acestui articol fiind de strictă
interpretare; în sens contrar, a se vedea S. David, op. cit., p. 340.
2
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delegării atribuţiei prevăzute de art. 113 lit. d) către consiliul de
administraţie, respectiv directorat. Aşadar, în formularea actuală, precizarea
finală de la art. 113 lit. d) trebuie interpretată în sensul că această atribuţie
poate fi dată chiar prin actul constitutiv către consiliul de administraţie,
respectiv directorat, dar nu în baza art. 114 alin. (1). Nu este posibilă
delegarea acestei atribuţii directorilor executivi1. De altfel, de lege ferenda sa propus2 ca această atribuţie a adunării extraordinare să revină numai
consiliului de administraţie/administratorului, care să decidă asupra
înfiinţării sau desfiinţării unei unităţi a societăţii, indiferent dacă are regimul
de sediu secundar sau nu, lămurindu-se astfel şi contradicţia parţială a
acelor două texte de lege, respectiv art. 111 lit. f) şi art. 113 lit. d).
22.2. Alte atribuţii ale adunării generale ordinare. Pe lângă atribuţiile
specifice reglementate de art. 111, regăsim în Legea nr. 31/1990 şi alte
atribuţii ce revin adunării generale ordinare:
a) promovarea acţiunii în răspundere contra fondatorilor, administratorilor, directorilor, respectiv a membrilor directoratului şi consiliului
de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau auditorilor financiari, pentru
daune cauzate societăţii de către aceştia prin încălcarea îndatoririlor faţă de
societate (art. 155).
Este adevărat că textul de lege nu specifică felul adunării, însă cu
certitudine aceasta trebuie considerată ca fiind o adunare generală ordinară,
având în vedere: trimiterea expresă la cvorumul prevăzut de art. 112,
precum şi art. 155 alin. (3), potrivit căruia, atunci când adunarea generală
decide cu privire la situaţia financiară anuală, poate lua o hotărâre
referitoare la răspunderea administratorilor, directorilor, respectiv a
membrilor directoratului şi consiliului de supraveghere, chiar dacă această
problemă nu figurează pe ordinea de zi;
b) promovarea acţiunii împotriva acţionarului care a încălcat dispoziţiile
art. 127;
c) în situaţia în care în actul constitutiv este prevăzut că anumite operaţiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul consiliului de supraveghere, iar
în măsura în care acesta nu îşi dă acordul, directoratul poate cere acordul

1
2

În sens contrar, a se vedea S. David, op. cit., p. 340.
Ibidem.
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adunării generale ordinare, hotărârea urmând a fi luată cu o majoritate de
3/4 din numărul voturilor acţionarilor prezenţi (art. 1539);
d) art. 1532 alin. (4) prevede că membrii directoratului pot fi revocaţi
oricând de către consiliul de supraveghere, însă în actul constitutiv se poate
prevedea că ei pot fi revocaţi şi de către adunarea generală ordinară a
acţionarilor. Observăm că, deşi adunarea generală are posibilitatea de a
revoca membrii consiliului de supraveghere conform art. 1536 alin. (4),
totuşi, numai dacă există clauză expresă în actul constitutiv, adunarea
generală ordinară poate revoca direct membrii directoratului, în condiţiile
de cvorum şi majoritate prevăzute de art. 112; am putea trage concluzia, în
baza art. 1536 alin. (4) şi a principiului qui potest plus potest minus, că
adunarea ordinară ar putea revoca direct membrii directoratului, însă, cum
legiuitorul a condiţionat atribuţia de existenţa unei clauze în actul
constitutiv, numai îndeplinirea acestei condiţii face posibilă revocarea
directă a membrilor directoratului;
e) numirea preşedintelui consiliului de administraţie, în măsura în care
există clauză în actul constitutiv [art. 1401 alin. (1)]; regula este că adunarea
generală ordinară numeşte doar administratorii, iar aceştia aleg dintre ei un
preşedinte; dacă preşedintele a fost numit direct de adunarea generală
ordinară, numai aceasta îl poate revoca;
e) potrivit art. 441, dobândirea de către societate, într-un interval de cel
mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii activităţii, a unui
bun de la fondator ori acţionar, contra unei sume sau a altor contravalori
reprezentând cel puţin o zecime din valoarea capitalului social subscris, va fi
supusă aprobării prealabile a adunării generale a acţionarilor precum şi
prevederilor art. 38 şi art. 39, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar cu
largă răspândire.
Deşi textul de lege citat nu face referire la categoria de adunare generală
competentă să aprobe această hotărâre, totuşi, vom considera că această
atribuţie revine adunării generale ordinare. Numai în mod excepţional, unde
legiuitorul a considerat că este nevoie de o protecţie sporită, cum ar fi cazul
înstrăinărilor sau dobândirilor de către administrator a unor bunuri către sau
de la societate, a prevăzut competenţa adunării generale extraordinare [art.
150 alin. (1)].
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22.3. Condiţiile de cvorum şi majoritate. Conform art. 112, pentru
validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi
de vot, iar hotărârile să fie luate de acţionarii ce deţin majoritatea voturilor
exprimate, dacă în actul constitutiv nu se prevăd cerinţe mai ridicate de
cvorum şi majoritate.
Dacă adunarea ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii
condiţiilor necesare pentru prima convocare, adunarea se va întruni la o a
doua convocare şi poate delibera asupra punctelor de pe ordinea de zi a
celei dintâi, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea
voturilor exprimate.
Observăm că, în acest ultim caz, adunarea este valabil ţinută şi hotărârea
legală, chiar dacă acţionarii prezenţi deţin 1% din capitalul social. Cu privire
la acest aspect, s-a considerat că hotărârea este valabil luată şi în prezenţa
unui singur acţionar1. Nu suntem de acord cu această opinie, întrucât chiar
art. 112 alin. (2) foloseşte pluralul, fapt justificat şi în plan teoretic, dacă ne
gândim că este un summum de voinţe individuale. Mai mult, în prezenţa
unui singur acţionar nu ar putea fi respectate celelalte dispoziţii privitoare la
desfăşurarea adunării, cum ar fi, spre exemplu, cea prevăzută de art. 129:
alegerea dintre acţionarii prezenţi cel puţin a unui secretar.
De precizat că, în privinţa modului de calcul al cvorumului, dacă sunt
acţiuni preferenţiale fără drept de vot, acestea se vor lua în calcul. Adică,
pentru calcularea cvorumului prevăzut de lege, raportarea se face la întreg
capitalul social, nu doar la acţiunile care dau dreptul la vot. Ca exemplu,
presupunând că 25% din acţiuni sunt cu dividend prioritar, fără drept de vot,
observăm că pentru validitatea deliberărilor adunării ordinare este necesară
prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate, însă această
jumătate nu o calculăm după scăderea celor 25%, ci din totalul de 100%.
Alegând soluţia contrară, am ajunge la situaţia în care ar avea influenţă
asupra votului acţionarii ce deţin acţiuni cu dividend prioritar fără drept de
vot, ceea ce este un nonsens.
De precizat că prin majoritatea absolută a capitalului social se înţelege
votul a jumătate plus unu din numărul total al voturilor exprimate2; de
1
2

S. David, op. cit., p. 336.
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 414.
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asemenea, când legea foloseşte doar cuvântul „majoritate”, vom avea în
vedere votul a jumătate plus unu din numărul total.
O diferenţă făcută de legiuitor în privinţa cvorumului sau majorităţii între
cele două convocări este prevăzută la art. 112 alin. (2), în sensul că pentru
adunarea generală întrunită la a doua convocare actul constitutiv nu poate
prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai mare.
22.4. Excepţii de la art. 112. Legiuitorul a prevăzut, în anumite cazuri, o
majoritate superioară celei prevăzute la art. 112, cu scopul protejării
interesului societăţii:
– art. 1536 alin. (4) prevede că membrii consiliului de supraveghere pot fi
revocaţi oricând de către adunarea generală a acţionarilor, cu o majoritate
de cel puţin 2/3 din numărul voturilor acţionarilor prezenţi;
– în situaţia în care în actul constitutiv este prevăzut că anumite
operaţiuni nu pot fi efectuate decât cu acordul consiliului de supraveghere,
iar în măsura în care acesta nu îşi dă acordul, directoratul poate cere acordul
adunării generale ordinare, hotărârea urmând a fi luată cu o majoritate de
3/4 din numărul voturilor acţionarilor prezenţi (art. 1539);
– art. 166 alin. (2) prevede că revocarea cenzorilor se va putea face
numai de către adunarea generală, cu votul cerut la adunările extraordinare;
– prin excepţie de la prevederile art. 112, hotărârea adunării generale
prin care se stabileşte posibilitatea directoratului de a efectua anumite
operaţiuni, în cazul unui refuz din partea consiliului de supraveghere, în
contextul art. 1539 alin. (3)1, este luată cu o majoritate de 3/4 din numărul
voturilor acţionarilor prezenţi, neputându-se stabili o altă majoritate şi nici
stipula alte condiţii.

Secţ iunea a 3-a. Adunarea
generală extraordinară
1 Articolul 117 alin. (1) stabileşte de principiu posibilitatea directoratului de a
convoca adunarea generală ori de câte ori este necesar. Directoratul poate convoca,
potrivit art. 1539 alin. (3), adunarea generală ordinară în vederea obţinerii acordului
acesteia pentru operaţiuni ce se iau, conform actului constitutiv, cu acordul consiliului
de supraveghere, iar acesta din urmă nu îşi dă acordul.
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23. Atribuţii. Potrivit art. 113, adunarea generală extraordinară se
întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:
a) schimbarea formei juridice a societăţii;
b) mutarea sediului societăţii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
d) înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii,
reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică, dacă
prin actul constitutiv nu se prevede altfel;
e) prelungirea duratei societăţii;
f) majorarea capitalului social;
g) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi
acţiuni;
h) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;
i) dizolvarea anticipată a societăţii;
j) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtător sau a acţiunilor la
purtător în acţiuni nominative;
k) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
l) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;
m) emisiunea de obligaţiuni;
n) oricare altă modificare a actului constitutiv sau oricare altă hotărâre
pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.
Nu credem că se impune o analiză a acestor atribuţii, ca în cazul
atribuţiilor adunării generale ordinare, odată ce Legea nr. 31/1990 le
tratează distinct.
24. Condiţii de cvorum şi majoritate. Conform art. 115, pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare, când actul constitutiv
nu dispune altfel, este necesară, la prima convocare, prezenţa acţionarilor
deţinând cel puţin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la
convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând cel puţin o
cincime din numărul total de drepturi de vot.
Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor deţinute de acţionarii prezenţi
sau reprezentaţi.
Hotărârile de modificare a obiectului de activitate al societăţii, de
reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice,
de fuziune, de divizare sau de dizolvare a societăţii se iau cu o majoritate de

II. Categorii de adună ri

73

cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de acţionarii prezenţi
sau reprezentaţi.
În actul constitutiv se pot stipula şi alte cerinţe de cvorum şi de majoritate mai mari.
25. Excepţii de la cvorumul prevăzut de art. 115:
– cazul art. 247, care stabileşte că, atunci când fuziunea sau divizarea are
ca efect mărirea obligaţiilor acţionarilor uneia dintre societăţile participante,
hotărârea se ia cu unanimitate de voturi;
– potrivit art. 210 alin. (4), mărirea capitalului social prin majorarea
valorii nominale a acţiunilor poate fi hotărâtă numai cu votul tuturor
acţionarilor, în afară de cazul în care este realizată prin încorporarea
rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor stabilit de
art. 216 în cazul majorării capitalului social se poate realiza doar prin
hotărârea adunării generale extraordinare, ce va fi luată în prezenţa
acţionarilor reprezentând trei pătrimi din capitalul social subscris, cu
majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi.
26. Alte atribuţii ale adunării generale extraordinare. Putem identifica,
faţă de atribuţiile stabilite expres în art. 113, şi alte atribuţii date de legiuitor
în competenţa adunărilor generale extraordinare, după cum urmează:
26.1. Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor
stabilit de art. 216, în cazul majorării capitalului social, se poate realiza doar
prin hotărârea adunării generale extraordinare (art. 217).
Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va pune la dispoziţia
adunării generale extraordinare a acţionarilor un raport scris, prin care se
precizează motivele limitării sau ridicării dreptului de preferinţă. Acest
raport va explica, de asemenea, modul de determinare a valorii de emisiune
a acţiunilor. Hotărârea va fi luată în prezenţa acţionarilor reprezentând trei
pătrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acţionarilor
prezenţi. Hotărârea va fi depusă la oficiul registrului comerţului de către
consiliul de administraţie, respectiv de către directorat, spre menţionare în
registrul comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IVa.
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26.2. Autorizarea dobândirii de către societate a propriilor acţiuni, fie
direct, fie prin intermediul altei persoane, potrivit art. 103, stabilindu-se
condiţiile dobândirii, în special numărul maxim de acţiuni ce urmează a fi
dobândit, durata pentru care este acordată autorizaţia şi care nu poate
depăşi 18 luni de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, şi, în cazul unei dobândiri cu titlu oneros, contravaloarea lor
minimă şi maximă.
26.3. Potrivit art. 150 alin. (1), dacă prin actul constitutiv nu se dispune
altfel şi sub rezerva dispoziţiilor art. 441, sub sancţiunea nulităţii,
administratorul va putea, în nume propriu, să înstrăineze, respectiv să
dobândească bunuri către sau de la societate, având o valoare de peste
10% din valoarea activelor nete ale societăţii, numai după obţinerea
aprobării adunării generale extraordinare, în condiţiile prevăzute de art.
115.
26.4. Potrivit art. 15324, în cazul în care consiliul de administraţie,
respectiv directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin
situaţiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii,
determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, sa diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social
subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a
decide dacă societatea trebuie dizolvată.
26.5. Suprimarea şi crearea unor noi organe ale societăţii. După cum
am mai precizat la începutul acestui studiu, necesitatea existenţei organelor
societăţii este justificată de formarea şi exprimarea voinţei societăţii, în
scopul realizării obiectului de activitate al acesteia. Legiuitorul a realizat o
specializare a acestor organe, specializare care nu este una absolută,
existând anumite interferenţe între acestea. Se pune întrebarea dacă şi în ce
măsură acţionarii pot modifica structura organizatorică, această schemă
statornicită de legiuitor pentru desfăşurarea activităţii comerciale. Dacă ne
interesează cui revine competenţa, problema este una simplă, căci, raportat
la atribuţiile adunărilor, această posibilitate ar avea-o doar adunarea
generală extraordinară, însă, dacă ne aplecăm asupra fondului întrebării,
constatăm că cel puţin în parte răspunsul este unul negativ.
Suprimarea existenţei unui organ al societăţii este imposibilă, odată ce
legiuitorul a stabilit existenţa anumitor organe şi atribuţiile ce revin
acestora. Redactarea în acest mod a legii, chiar dacă este doar o formulă de
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tehnică juridică, este menită a asigura cadrul existenţial al acestor persoane
juridice. Ele sunt necesare şi de aceea legiuitorul a înţeles să fie obligatorii,
în lipsă funcţionabilitatea nefiind garantată. Aceste organe ale societăţii sunt
rezultatul necesităţii. Nu este posibilă înlăturarea unui organ al societăţii
fără a altera tipul de societate. Intervenţia statului în înfiinţarea persoanei
juridice nu poate fi contestată; acordarea personalităţii juridice rămâne
atributul exclusiv al statului1.
Ţinând cont de această concluzie, în sensul că organele societăţii sunt
invariabile şi inderogabile, ne întrebăm dacă este posibilă folosirea unei alte
denumiri a organului, fără a schimba scopul acestuia, atribuţiile stabilite de
legiuitor.
Dacă se respectă specializarea prevăzută de legiuitor în privinţa organelor societăţii, care, aşa cum am precizat, este una relativă, acţionarii pot
să creeze alte organe ale societăţii în vederea realizării, în funcţie de
specificul activităţii acesteia, a unor organe2, cum ar fi, spre exemplu,
anumite comisii cu atribuţii tehnice, constituirea unei comisii arbitrale etc.,
însă acestea nu pot fi formatori de voinţă socială, ci au doar un rol
consultativ legat de problemele tehnice respective.
De altfel, în acest sens, chiar Legea nr. 31/1990, în art. 15310 alin. (1), dă
posibilitatea consiliului de supraveghere să creeze comitete consultative
formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea
de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu, în domenii
precum auditul, remunerarea membrilor directoratului şi ai consiliului de
supraveghere şi a personalului sau nominalizarea de candidaţi pentru
diferitele posturi de conducere.
Dacă adunarea generală, consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, respectiv cenzorii sunt organe obligatorii, putându-le considera
organe ordinare, celelalte organe ale societăţii, cum sunt şi comitetele
consultative prevăzute de art. 15310, pot fi considerate extraordinare3,
nefiind obligatorii, iar funcţionabilitatea lor este redusă la o anumită
perioadă de timp sau/şi unui anumit scop determinat. Cu toate acestea, nu
1

I. Dogaru, S. Cercel, op. cit., p. 278.
I.L. Georgescu, Adunările generale ale societăţilor pe acţiuni, în Revista de drept
comercial şi studii economice nr. 5-7/1944, p. 306.
3 Idem, p. 307.
2
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trebuie minimalizată importanţa lor, întrucât legiuitorul, în anumite condiţii,
a renunţat la rolul consultativ al acestora şi le-a prevăzut un statut
obligatoriu; spre exemplu, potrivit art. 15310 alin. (4), în cazul societăţilor pe
acţiuni ale căror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de
auditare financiară, crearea unui comitet de audit în cadrul consiliului de
supraveghere este obligatorie, situaţie în care acest comitet devine un organ
ordinar.
În doctrină1 s-a considerat că exercitarea drepturilor de către acţionarii
minoritari sau de către acţionarii individuali, în anumite condiţii şi
„desbrăcând haina intereselor individuale”, poate să se transforme în
organe extraordinare (accesorii) ale societăţii. Este adevărat că, în scopul
protejării intereselor societăţii, legiuitorul a dat posibilitatea exercitării
anumitor drepturi de către o parte din acţionari, cum ar fi, spre exemplu,
posibilitatea ca unul sau mai mulţi acţionari, reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 10% din capitalul social, să ceară instanţei să desemneze
unul sau mai mulţi experţi, însărcinaţi să analizeze anumite operaţiuni din
gestiunea societăţii (art. 136), însă nu putem considera că în astfel de situaţii
acţionarii constituie un organ extraordinar, astfel că vom considera justă
folosirea denumirii de organe extraordinare doar pentru organele
prevăzute,
spre
exemplu,
de
art. 15310 alin. (1).
26.6. Delegarea exerciţiului atribuţiilor adunării generale extraordinare
către administratori. Potrivit art. 114 alin. (1), exerciţiul atribuţiilor
menţionate la art. 113 lit. b), c) şi f) va putea fi delegat consiliului de
administraţie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin
hotărâre a adunării generale extraordinare 2. Delegarea atribuţiilor prevăzute
la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a societăţii.

1 I.L. Georgescu, op. cit., în Revista de drept comercial şi studii economice nr. 57/1944, p. 307.
2 Prin O.U.G. nr. 82/2007, a fost eliminată delegarea atribuţiei prevăzute la art.
113 lit. d), textul anterior fiind: „exerciţiul atribuţiilor menţionate la art. 113 lit. b), c),
d) şi f) va putea fi delegat consiliului de administraţie, respectiv directoratului, prin
actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale extraordinare. Delegarea
atribuţiilor prevăzute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul şi activitatea
principală a societăţii”.
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Scopul legiuitorului a fost de a eficientiza activitatea societăţii, fără a se
urmări prin aceasta inversarea raportului de forţe între adunarea generală
extraordinară şi consiliul de administraţie1.
Revenind la atribuţiile ce pot fi delegate, observăm că acestea sunt:
– mutarea sediul societăţii;
– schimbarea obiectului de activitate al societăţii;
– majorarea capitalului social.
Delegarea prevăzută de art. 114 este de strictă interpretare, astfel că nu
poate fi delegat administratorilor exerciţiul altor atribuţii decât cele
menţionate2. Tot pentru acest motiv, nu poate fi delegat nici exerciţiul
atribuţiilor adunării generale ordinare.
Din caracterul de strictă interpretare al acestui articol rezultă că
recurgerea la o astfel de posibilitate trebuie să fie excepţională, neputând
avea un caracter general, adică privitor la atribuţiile identificate de art. 114
alin. (1), şi permanent, fără nicio limitare în timp, astfel că prin hotărârea de
delegare a exerciţiului atribuţiilor trebuie precizate exact atribuţiile delegate
şi perioada de timp acordată pentru exercitarea acestor atribuţii.
26.6.1. Limitele delegării. Dacă în privinţa caracterelor delegării există
un punct de vedere comun în doctrină, totuşi, cu privire la limitele delegării,
există divergenţe de opinii.
Punctul de plecare al acestor divergenţe îl constituie chiar obiectul
delegării, respectiv dacă adunarea extraordinară deleagă puterea decizională sau doar exerciţiul atribuţiilor, după ce, în prealabil, această adunare
a hotărât asupra modificărilor în cauză, iar consiliul de administraţie doar
duce la îndeplinire hotărârea.
Potrivit opiniei celor care susţin interpretarea limitativă 3 a delegării
exerciţiului atribuţiilor, „dispoziţia înscrisă în art. 114 este total nepotrivită,
fiind de natură să prejudicieze grav marea masă a acţionarilor sau pe cea a
creditorilor”, aducându-se ca argumente dispoziţiile Legii franceze a
societăţilor comerciale din 1966, care, în această privinţă, conferă drepturi
1

S. David, op. cit., p. 342.
C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 1523/2002, în P.J.C. 2002,
Ed. Brilliance, Piatra-Neamţ, 2004, p. 156-158.
3 În acest sens, M. Şcheaua, op. cit., p. 161; de asemenea, F. Gârbaci, Limitele
delegării exerciţiului atribuţiilor adunării generale extraordinare către administratori
în cadrul societăţilor pe acţiuni, în R.D.C. nr. 6/2001, p. 112-116.
2
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limitate: mutarea sediului social în cadrul aceluiaşi departament sau în
departamentul limitrof se poate decide de către consiliul de administraţie,
însă sub condiţia ratificării deciziei de către adunarea generală ordinară, sau,
în ceea ce priveşte majorarea sau reducerea capitalului social, adunarea
generală extraordinară hotărăşte, iar consiliul de administraţie aduce la
îndeplinire hotărârea, orice clauză prin care se conferă administratorilor
puterea de a decide majorarea fiind considerată nescrisă (art. 180 pct. IV).
Unul dintre autorii mai sus citaţi1, cu referire la speţa analizată, reţine că
„practic, consiliul de administraţie sau administratorul unic poate dispune
de soarta societăţii”, odată ce acesta efectuează operaţiunile de majorare a
capitalului social prin aporturi în natură. În sprijinul acestor susţineri sunt
invocate dispoziţiile art. 210 şi art. 216 din Legea nr. 31/1990.
Considerăm, observând şi textele de lege invocate, că dispoziţiile art. 114
trebuie interpretate restrictiv, în sensul că dreptul de a hotărî asupra
modificărilor din actul constitutiv aparţine exclusiv adunării extraordinare,
iar ceea ce se deleagă consiliului de administraţie este doar punerea în
aplicare a modificărilor.
O astfel de soluţie se desprinde din interpretarea art. 215, potrivit căruia
„dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură, adunarea
generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului-delegat numirea
unuia sau mai multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi (…). După
depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară
convocată din nou, având în vedere concluziilor experţilor, poate hotărî
majorarea capitalului social”.
Se observă, din etapele care trebuie parcurse pentru majorarea capitalului social, că adunarea generală este cea care hotărăşte şi că după
efectuarea evaluării aporturilor adunarea generală este din nou convocată
pentru a hotărî sau nu majorarea în funcţie de concluziile experţilor. Este
clar că scopul avut în vedere de legiuitor la momentul adoptării unei astfel
de proceduri l-a constituit prejudicierea acţionarilor şi a creditorilor
societăţii prin majorarea capitalului cu aporturi fictive sau supraevaluate. În
privinţa discuţiei noastre, nici nu are importanţă scopul avut în vedere de
legiuitor, relevanţă având implicarea expresă a adunării extraordinare în
cele două faze ale majorării capitalului social prin aporturi în natură.
1

F. Gârbaci, op. cit., p. 112.
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Tot în acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 210, potrivit cărora mărirea
capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate fi
hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este
realizată prin încorporarea rezervelor, beneficiilor şi primelor de emisiune.
Un alt argument în susţinerea acestui punct de vedere îl constituie şi
dispoziţiile privitoare la exercitarea dreptului de vot. Astfel, potrivit
art. 127, acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are fie personal, fie ca
mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societăţii, va
trebui să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune. Efectele unei
astfel de dispoziţii nu s-ar produce în cazul delegării exerciţiului atribuţiilor,
căci în acest caz puterea decizională este a consiliului de administraţie.
În concluzie, după cum am observat, sunt anumite cazuri în care
delegarea nu este posibilă (art. 210, art. 216), norme prohibitive ce nu
privesc toate atribuţiile enumerare de art. 114, ceea ce, în mod firesc,
trebuie interpretat că este posibilă delegarea exerciţiului atribuţiilor în
celelalte situaţii, totuşi, având în vedere existenţa unui temei legal, care nu
beneficiază de o redactare corespunzătoare, această instituţie a delegării
trebuie interpretată restrictiv.
Disputa rămâne deschisă, dacă avem în vedere noile modificări aduse
prin Legea nr. 441/2006, care la art. 114 alin. (1) foloseşte aceeaşi sintagmă
„exerciţiul atribuţiilor”, însă la alin. (3) se referă la mandatul dat pentru
îndeplinirea măsurilor; această modificare poate fi interpretată şi în sensul
că legiuitorul, odată ce s-a referit la un mandat care priveşte îndeplinirea
unor măsuri, a avut în vedere tocmai clarificarea naturii delegării.
Necesitatea unei interpretări restrictive a fost preluată de legiuitor care, cu
ocazia modificărilor aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006, a
introdus două precizări:
– potrivit art. 114 alin. (1) teza finală, delegarea atribuţiilor prevăzute la
art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul şi activitatea principală a societăţii;
– în cazul în care consiliul de administraţie sau directoratul este
mandatat să îndeplinească măsura prevăzută la art. 113 lit. f), dispoziţiile
art. 2201 se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv celor ale
directoratului, în mod corespunzător.
Credem că se impune anularea unei hotărâri A.G.A. echivoce prin care se
deleagă exerciţiul atribuţiilor sau a unei decizii a consiliului de administraţie
prin care se tinde la efectuarea unor modificări inoportune, având ca motive
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fie modul defectuos de redactare al hotărârii A.G.A., fie lipsa unui mandat
special privitor la atribuţia delegată. Totuşi, în formularea acestui punct de
vedere critic, nu trebuie să uităm că eventualele probleme apar tot ca
urmare a votului acţionarilor în cadrul adunării extraordinare. Expunerea
acţionarilor nu este decât aparentă, odată ce aceştia au controlul deciziilor
consiliului de administraţie.
26.6.2. Acţiunea în anularea unei decizii a consiliului de administraţie
ce are ca obiect o atribuţie delegată. Ne interesează sub acest aspect dacă
adunarea extraordinară poate reveni asupra unei decizii a consiliului de
administraţie prin care s-a decis asupra uneia dintre atribuţiile delegate sau
este obligatorie formularea acţiunii în anulare în temeiul art. 132.
În general, formularea unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute sau
relative a unei decizii a consiliului de administraţie este inadmisibilă, chiar
dacă aceasta este nelegală şi nestatutară, întrucât o astfel de posibilitate nu
este reglementată de Legea nr. 31/1990, ca în cazul hotărârilor A.G.A.,
reglementată expres de art. 132 din Legea nr. 31/19901.
Excepţia instituită de legiuitor priveşte cazul deciziilor consiliului de
administraţie sau ale directoratului adoptate în temeiul art. 114, care pot fi
atacate direct în justiţie.
Articolul 114 alin. (3) stabileşte că, în cazul în care consiliul de
administraţie, respectiv directoratul, este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la art. 113 lit. b) şi c)2, dispoziţiile art. 131 alin. (4) şi (5), ale
art. 132, cu excepţia alin. (6) şi (7), precum şi ale art. 133 se aplică deciziilor
1 În acest sens: St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, Societăţile
comerciale, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 331-332; St.D. Cărpenaru, Drept
comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 308; M. Şcheaua, op. cit., p. 337; G.
Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, L.G.D.J., Paris, 1991, p. 988-989; Ph.
Merle,
Droit
commercial,
Dalloz,
Paris,
1992,
p.
347-348;
Fr. Galgano, Diritto commerciale, La società, Ed. Zanichelli, Bologna, 2001,
p. 272-273.
2 Prin O.U.G. nr. 82/2007, au fost eliminate referirile la lit. d) şi la art. 132 alin.
(7); textul anterior era: „în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv
directoratul, este mandatat să îndeplinească măsurile prevăzute la art. 113 lit. b) şi
c)2, dispoziţiile art. 131 alin. (4) şi (5), ale art. 132, cu excepţia alin. (6) şi (7), precum
şi ale art. 133 se aplică deciziilor consiliului de administraţie, respectiv ale
directoratului, în mod corespunzător”.
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consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului, în mod
corespunzător. Societatea va fi reprezentată în instanţă de către persoana
desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei, care va îndeplini
mandatul cu care a fost însărcinată până ce adunarea generală convocată în
acest scop va alege o altă persoană.
Două aspecte rezultă din analiza art. 114 alin. (3): pe de o parte,
legiuitorul a exclus şi posibilitatea atacării deciziei consiliului când prin
aceasta s-a decis majorarea, iar, pe de altă parte, a fost exclusă aplicarea art.
132 alin. (6) şi (7).
Cu privire la anularea de către societate a propriei hotărâri, subiect la
care ne vom referi pe larg în altă secţiune a lucrării, în doctrină 1 s-a susţinut
că acestea, fiind acte de voinţă internă, pot fi revocate sau modificate
oricând de către adunarea generală, sub condiţia respectării drepturilor
terţilor dobândite de aceştia între timp.
În ceea ce ne priveşte, am adus câteva critici acestui punct de vedere,
afirmând că puterea de anulare de către societate a propriei hotărâri este
indirectă prin neefectuarea formalităţilor de publicitate, astfel că terţii nu
pot fi afectaţi în niciun fel 2. Că adunarea generală poate hotărî, în această
fază, nepublicarea are la bază principiul simetriei juridice şi a principiului
majorităţii pe baza căruia se formează noua voinţă a societăţii.
Însă, ulterior îndeplinirii formalităţilor de publicitate necesare opozabilităţii terţilor, este necesară intervenţia instanţei judecătoreşti 3, reţinând
ca argumente:
a) art. 132 alin. (2), care prevede că hotărârile adunării generale contrare
legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie;
b) menţinerea securităţii raporturilor juridice de drept comercial are la
bază instituţia aparenţei;
c) scopul instituirii obligativităţii formalităţilor de publicitate a hotărârilor
A.G.A., pentru a le face opozabile terţilor, a fost tocmai de a da acest
caracter irevocabil.
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 355; S. David, op. cit., p. 398.
De altfel, autorul citat (S. David, op. cit., p. 390) face o astfel de precizare,
arătând că „hotărârea fiind revocabilă atât timp cât nu a produs efecte faţă de terţi”.
3 În acest sens, şi D. Willermain, L´annulation et le suspension des décision des
organes des sociétés, în Actualités en droit des sociétés, Ed. Bruylant, Bruxelles,
2006, p. 55 şi urm.
2
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Am prezentat succint poziţia noastră asupra acestei probleme, cu scopul
de a face posibilă conturarea unei opinii în cazul deciziilor consiliului de
administraţie luate în baza art. 114. Am putea susţine că nu există nicio
diferenţă, astfel că argumentele şi soluţiile oferite pentru anularea hotărârii
A.G.A. sunt valabile şi în acest caz.
Similitudinea este doar aparentă, între cele două acte juridice există
diferenţe mari de regim juridic.
În cazul unei decizii a consiliului de administraţie, ne aflăm în prezenţa
unui act juridic încheiat de un mandatar? În acest sens sunt clare dispoziţiile
art. 114 alin. (3), care se referă la „cazul în care consiliul de administraţie,
respectiv directoratul, este mandatat să îndeplinească măsurile (…)”.
Cu privire la calitatea procesuală activă, administratorii care nu au
participat la luarea deciziei nu pot formula acţiune în anulare, calitate
procesuală activă au doar acţionarii; administratorii sau membrii
directoratului pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute dacă
justifică un interes.
În ceea ce îi priveşte pe acţionari, aceştia pot formula acţiune doar dacă
au fost depăşite limitele din hotărârea de delegare, în măsura în care s-au
precizat astfel de limite ori indicaţii sau dacă aceasta este contrară actului
constitutiv sau legii.
Se pune întrebarea dacă un acţionar care a votat favorabil delegării
poate formula acţiune în anulare? Din dispoziţiile art. 114 şi art. 132 rezultă
că au calitate procesuală activă numai acţionarii care nu au participat la
adunare sau care au fost prezenţi şi au votat împotrivă.
Poate acţionarul să invoce că prin acea decizie a fost prejudiciat?
Considerăm că nu se poate invoca un astfel de motiv, decât în măsura în
care prejudiciul este urmarea încălcării unei norme legale sau a unei clauze
statutare; pentru identitate de raţiune, şi când hotărârea este luată de
A.G.A. pot fi afectate interesele personale ale unor acţionari, însă prioritate
are voinţa conturată de majoritate care, în măsura în care nu încalcă legea
sau actul constitutiv, este obligatorie şi pentru acţionarii ce au votat contra
şi care se presupune că au alte interese.

Secţ iunea a 4-a. Adună rile speciale
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27. Reguli specifice. Potrivit art. 116, hotărârea unei adunări generale de
a modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu
produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea
specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie.
Dispoziţiile prevăzute în Secţiunea a II-a „Despre adunările generale” din
Capitolului IV privind convocarea, cvorumul şi desfăşurarea adunărilor
generale ale acţionarilor se aplică şi adunărilor speciale
[art. 116 alin. (2)]. A fost sesizată formularea inexactă a acestui text de lege,
odată ce Secţiunea a II-a reglementează atât adunarea generală ordinară,
cât şi adunarea generală extraordinară, însă, atât timp cât această
dihotomie nu se justifică în cazul adunărilor speciale, s-a considerat că
aplicabile sunt condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de art. 115 1.
Calculul cvorumului de prezenţă şi al majorităţii se face prin raportare la
numărul total de acţiuni preferenţiale din aceeaşi clasă, iar nu la numărul
total de acţiuni emise de societate.
Adunarea specială este convocată de consiliul de administraţie sau de
directorat ori de câte ori hotărârile adunării generale sunt de natură a prejudicia drepturile acţionarilor ce deţin acţiuni din categoria respectivă.
Adunarea specială va desemna persoana care va prezida adunarea.
Considerăm, pentru identitatea de raţiune, că dispoziţiile art. 119 privind
autorizarea de către instanţă sunt aplicabile şi în cazul adunărilor speciale,
dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.
S-a reţinut că adunarea specială poate fi convocată nu numai când
adunarea generală a adoptat sau este pe punctul de a adopta o hotărâre
care afectează drepturile acţionarilor ce deţin acţiuni preferenţiale, ci poate
fi convocată şi în alte situaţii, cu scopul protecţiei acestor acţionari, însă cu
aplicarea art. 116 alin. (3)2; de altfel, o astfel de soluţie rezultă şi din art. 116
alin. (3), care prevede că hotărârile adunărilor speciale vor fi supuse adunării
„corespunzătoare”, adică fie ordinară, fie extraordinară, în funcţie de
ordinea de zi.
Deşi art. 116 face trimitere doar la aplicabilitatea dispoziţiilor corespunzătoare privitoare la convocare, cvorum şi desfăşurare, fără a face
trimitere la posibilitatea atacării acestora, totuşi, dispoziţiile art. 132 sunt
1
2

S. David, op. cit., p. 347.
Idem, p. 349.
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aplicabile, chiar dacă hotărârile adunării speciale sunt supuse aprobării
adunării generale a acţionarilor1. A admite contrariul ar însemna că
acţionarul care nu a fost convocat legal nu are nicio posibilitate de a cenzura
hotărârea astfel adoptată; atunci, ce importanţă mai au regulile de
convocare şi desfăşurare a adunării speciale, dacă nu există şi posibilitatea
constatării nerespectării acestora şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare.
Hotărârile iniţiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor
generale corespunzătoare [art. 116 alin. (3)]. Adunările speciale nu sunt
organe ale societăţii pe acţiuni2, motiv pentru care hotărârile luate nu
afectează activitatea societăţii în lipsa aprobării de către adunarea generală
corespunzătoare.

Secţ iunea a 5-a. Adunarea constitutivă
28.1. Definiţie. Legea nr. 31/1990 mai prevede o categorie distinctă de
adunări pentru societăţile pe acţiuni constituite prin subscripţie publică,
respectiv adunările constitutive (art. 20 şi urm.); adunările constitutive sunt
specifice modalităţii de constituire a societăţilor comerciale pe acţiuni prin
subscripţie publică.
Spre deosebire de adunarea generală ordinară sau extraordinară,
adunarea constitutivă nu este un organ societar, ci o întrunire a subscriitorilor3, care se întâlnesc pentru a redacta şi semna actul constitutiv şi
pentru a se pronunţa asupra operaţiunilor anterioare 4.
28.2. Atribuţii. Articolul 28 stabileşte următoarele atribuţii pentru
adunarea constitutivă:
a) verificarea existenţei vărsămintelor; fiecare acceptant trebuie să verse
în numerar jumătate din valoarea acţiunilor subscrise, iar în cazul aporturilor
în natură, acţiunile trebuie acoperite integral (art. 21);

1

C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 218.
S. David, op. cit., p. 347.
3 I.N. Finţescu, op. cit., p. 236.
4 D.D. Gerota, Curs de societăţi comerciale, Ed. Fundaţia Culturală Regele Mihai I,
Bucureşti, 1928, p. 126.
2
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b) examinarea şi validarea raportului experţilor de evaluare a aporturilor
în natură. Adunarea constitutivă poate respinge evaluarea făcută de experţi
şi poate doar solicita subscriitorilor reducerea aportului; s-a exprimat şi
punctul de vedere potrivit căruia adunarea constitutivă poate reduce
valoarea aporturilor în natură1;
c) aprobarea participărilor la profit ale fondatorilor şi operaţiunile
încheiate în contul societăţii;
d) discutarea şi aprobarea actului constitutiv al societăţii, membrii
prezenţi reprezentând, în acest scop, şi pe cei absenţi, şi desemnarea
acelora care se vor prezenta pentru autentificarea actului şi îndeplinirea
formalităţilor cerute pentru constituirea societăţii. Cu ocazia discutării
clauzelor actului constitutiv trebuie respectate condiţiile menţionate în
prospectul de emisiune, neputându-se reveni asupra datelor stabilite prin
acesta;
e) numirea primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv ai
consiliului de supraveghere şi a primilor cenzori sau, după caz, a primului
auditor financiar; nominalizarea administratorilor se face fie de către
fondatori, fie de către acceptanţi.
De asemenea, adunarea constitutivă va hotărî asupra cotei din profitul
net ce revine fondatorilor, cotă ce nu poate depăşi 6% din profitul net şi nu
poate fi acordată pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la data constituirii
societăţii (art. 32).
28.3. Convocare. Convocarea trebuie făcută de fondatori cel mai târziu
în termen de 15 zile de la data închiderii subscrierii.
Înştiinţarea de convocare se publică cu 15 zile înainte de data fixată
pentru adunare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi în două
ziare cu largă răspândire (art. 20). Prin ziar de largă răspândire trebuie să ne
raportăm la asigurarea informaţiei pentru toţi acceptanţii, astfel că, în
măsura în care sunt acţionari din mai multe zone ale ţării, este de preferat
un ziar central2; s-a propus, pentru evitarea oricăror discuţii asupra acestui
1

Idem, p. 128.
A se observa diferenţa faţă de formularea art. 117 alin. (3) privitoare la
convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare, unde se precizează că se
va publica înştiinţarea în Monitorul Oficial şi într-unul dintre ziarele de largă
răspândire din localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată
localitate.
2

86

Adună rile generale ale acţ ionarilor

subiect şi realizarea unei depline informări, menţionarea în prospectul de
emisiune a denumirii ziarului în care urmează a se efectua procedura de
convocare1.
Înştiinţarea va cuprinde locul şi data adunării, care nu poate depăşi două
luni de la data închiderii subscrierii, şi precizarea problemelor care vor face
obiectul discuţiilor. Stabilindu-se expres un termen de 2 luni, credem că
scopul acestuia a fost de a proteja acceptanţii de eventualele tergiversări,
astfel că, în măsura depăşirii acestui termen, acceptanţii se pot retrage şi
pot solicita restituirea aporturilor2.
La adunare au dreptul să participe cei care au acceptat subscripţia, sens
în care fondatorii întocmesc o listă cu aceste persoane, menţionându-se
totodată numărul acţiunilor deţinut de fiecare 3. Lista se va afişa la locul unde
se va ţine adunarea, cu cel puţin 5 zile înaintea zilei stabilite pentru
desfăşurarea adunării; pentru o mai bună informare, s-a propus ca această
listă să fie publicată într-un ziar local4. Cu privire la această listă, oricare
acceptant are dreptul să facă observaţii cu ocazia desfăşurării adunării, dar
mai înainte de a se intra în ordinea de zi.
S-a apreciat că există două convocări, cea de-a doua având loc după ce
experţii solicitaţi în cadrul dezbaterilor de la prima convocare au depus
raportul de evaluare5. Este adevărat că legea nu limitează la o singură
convocare, astfel că, în măsura în care acceptanţii consideră necesar, pot
amâna adunarea constitutivă la o altă dată, însă cu respectarea termenului
maxim de două luni stabilit de art. 20. Însă nu putem trage concluzia că
legea reglementează expres două convocări; dispoziţiile art. 26 avut în
vedere şi care obligă pe fondatori să solicite judecătorului-delegat un expert
trebuie respectate până la prima convocare, odată ce subscrierea s-a
încheiat şi se cunoaşte felul aporturilor; nu excludem situaţia convocării unei
noi adunări, în măsura în care expertul numit nu întocmeşte raportul, însă
fără a trage concluzia fermă că sunt reglementate expres două convocări;
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 102.
S. David, op. cit., p. 114.
3 Menţiune oarecum inutilă, odată ce fiecare acceptant are un singur vot,
indiferent de numărul de acţiuni, prin derogare de la principiul stabilit de
art. 120.
4 E. Cârcei, Societăţile comerciale pe acţiuni, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999, p. 114.
5 M. Bratiş, op. cit., p. 288; E. Cârcei, op. cit., p. 116.
2
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dimpotrivă, din modul de redactare a dispoziţiilor referitoare la adunarea
constitutivă (termenul scurt de 2 luni, faptul că nu se prevede1 posibilitatea
ca în prima înştiinţare să se stabilească, în caz de neîntrunire a cvorumului
sau a majorităţii, data unei alte adunări etc.2), putem trage concluzia că
legiuitorul a dorit o singură adunare constitutivă, fără a exclude şi o a doua
convocare.
28.4. Reprezentarea acceptanţilor. Un acceptant poate fi reprezentat
prin procură, însă cu condiţia ca un mandatar să nu reprezinte mai mult de 5
acceptanţi; este singura limitare de acest gen prevăzută de Legea nr.
31/1990, în cadrul adunărilor generale neexistând o astfel de limitare, deşi
unele legislaţii au impus o astfel de măsură 3, cu intenţia evitării eventualelor
simulări ale convenţiilor de vot.
Cum art. 25 nu prevede o anumită formă a procurii, aceasta va putea fi şi
sub forma înscrisului sub semnătură privată; s-a considerat4 că procura
trebuie să îmbrace forma autentică, în măsura în care acceptantul mandant
s-a obligat la a aduce ca aport în natură un teren; nu suntem de acord cu
această opinie, întrucât respectivul acceptant a realizat subscrierea potrivit
art. 19 alin. (1) pe exemplarul încheiat în formă autentică 5 şi sub viza
judecătorului-delegat, iar cu ocazia adunării constitutive faza subscrierii s-a
încheiat şi ceea ce se votează sunt doar atribuţiile stabilite de art. 28, iar
acceptantul reprezentat de mandatar oricum nu are drept de vot, potrivit
art. 25 alin. (3); aşadar, votul prin mandatar nu are ca efect exprimarea
consimţământului mandantului de a aduce ca aport un teren, caz în care,
într-adevăr, procura ar trebui să îmbrace forma autentică.

1

În sensul că în înştiinţarea pentru prima convocare poate să se prevadă
modalităţile în care adunarea se întruneşte din nou, a se vedea S. David, op. cit., p.
114.
2 Mai mult, confirmă această opinie şi art. 27 alin. (2), care stabileşte că un
acceptant, nemulţumit de valoarea aporturilor în natură stabilită de experţi, se poate
retrage, anunţându-i pe fondatori până la data fixată de adunarea constitutivă.
3 Codul civil italian, în art. 2372, limitează la 20 numărul societarilor ce pot fi
reprezentaţi de un mandatar.
4 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 110.
5 Actul constitutiv se semnează, în caz de subscripţie publică, de fondatori [art. 5
alin. (6)].
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Ceea ce trebuie respectat este caracterul special al conţinutului procurii
şi să se limiteze doar la acea adunare constitutivă, indicând, direct sau
indirect, modul în care mandatarul urmează a vota. Neexistând o obligaţie
de depunere a procurilor înaintea adunării constitutive, cum este cazul art.
125 alin. (3), urmează ca acestea să fie prezentate cu ocazia întrunirii
adunării şi verificate de către secretari şi preşedinte sub aspectul îndeplinirii
condiţiilor legale.
28.5. Desfăşurarea adunării. Adunarea alege, prin vot deschis, un
preşedinte şi doi sau mai mulţi secretari; aceştia pot fi aleşi fie din rândul
acceptanţilor, fie al terţilor, cum ar fi cazul unui mandatar al unui
acceptant1.
Participarea acceptanţilor se va consemna prin liste de prezenţă,
semnate de fiecare participant şi vizate de preşedinte şi de unul dintre
secretari.
Preşedintele desemnat conduce şedinţa adunării constitutive.
După verificarea identităţii acceptanţilor şi a procurilor şi întocmirea
listelor de prezenţă, se acordă mai întâi cuvântul acceptanţilor pentru
exprimarea opiniilor conform art. 24 alin. (2), după care se intră în
discutarea problemelor de pe ordinea de zi.
Nu pot participa la adunarea constitutivă acceptanţii care nu au vărsat
în numerar jumătate din valoarea acţiunilor subscrie la C.E.C. sau la o bancă
sau pentru acţiunile ce reprezintă aporturi în natură, doar dacă au fost
acoperite integral (art. 21). Cum lista trebuie depusă cu 5 zile înaintea datei
adunării, s-ar înţelege că îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 21 trebuie
realizată până la data afişării acestei liste. Nu există o sancţiune în acest
sens, motiv pentru care s-a considerat în mod just că lista are un caracter
informativ şi trebuie să cuprindă separat şi pe cei care nu au îndeplinit
condiţiile de vărsământ, cu menţiunea că nu pot participa la adunare fără
îndeplinirea acestei cerinţe2.
Fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de numărul de acţiuni
subscrise [art. 25 alin. (1)]. Acceptanţii care au constituit aporturi în natură
nu au drept de vot în deliberările referitoare la drepturile lor, chiar dacă ei
sunt şi subscriitori de acţiuni în numerar ori se prezintă ca mandatari ai altor
1
2

S. David, op. cit., p. 120.
Idem, p. 119.
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acceptanţi; aceşti acceptanţi pot totuşi să participe şi să voteze cu privire la
drepturile celorlalţi1, prohibiţia vizând numai discutarea propriilor drepturi;
această măsură a fost impusă pentru evitarea eventualelor abuzuri ale
acceptanţilor ce au constituit aporturi în natură, care ar avea intenţia unor
evaluări supraestimate.
După cum am precizat mai înainte, cu ocazia deliberărilor asupra
clauzelor actului constitutiv trebuie respectate condiţiile menţionate în
prospectul de emisiune, neputându-se reveni asupra datelor stabilite prin
acesta; totuşi, s-a considerat2 că se pot aduce clauzelor din prospectul de
emisiune anumite clarificări, nuanţări, dar cu condiţia respectării în
substanţa lor a acestor clauze.
28.6. Cvorum şi majoritate. Adunarea constitutivă este legală dacă sunt
prezenţi jumătate plus unu din numărul acceptanţilor şi ia hotărâri cu votul
majorităţii simple a celor prezenţi. Pragul stabilit de legiuitor în privinţa
cvorumului de prezenţă şi a majorităţii nu poate fi modificat 3. Neîndeplinirea
cvorumului
de
prezenţă
sau
a
majorităţii
stabilite
de
art. 25 alin. (4) implică o nouă convocare a adunării constitutive. Cei care se
abţin de la vot sunt luaţi în calcul la stabilirea cvorumului, dar nu şi la
stabilirea majorităţii, aceasta din urmă fiind rezultatul doar al voturilor
exprimate „pentru” sau „împotrivă”.
La adunare pot participa, pe lângă acceptanţi, şi alte persoane, dar care
nu au drept de vot, cum ar fi fondatorii care nu au subscris acţiuni, experţii
care au întocmit rapoartele de evaluare şi sunt invitaţi să dea anumite
lămuriri, terţe persoane nominalizate pentru funcţia de administrator etc.
Hotărârile adunării constitutive se iau prin vot deschis, cu excepţia
atribuţiei prevăzute la art. 28 lit e) de numire a primilor membri ai consiliului
de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere şi primilor cenzori
sau, după caz a primului auditor financiar, respectându-se pentru identitate
de raţiune dispoziţiile art. 130 alin. (2)4.
Se întocmeşte un proces-verbal de către unul dintre secretari, prin care
se constată îndeplinirea tuturor formalităţilor de convocare, data şi locul
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 240.
E. Cârcei, op. cit., p. 115.
3 Spre deosebire de adunările generale ordinare şi extraordinare, al căror prag
poate fi majorat conform art. 112 şi art. 115.
4 În acelaşi sens, E. Cârcei, op. cit., p. 115.
2
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adunării constitutive, dezbaterile în rezumat şi hotărârile luate; la procesulverbal ce va fi semnat de preşedinte şi de către secretari se vor anexa actele
referitoare la convocare şi listele de prezenţă.

Capitolul al III-lea. Convocarea adună rii
generale a acţ ionarilor
Secţ iunea 1. Persoanele care
pot convoca A.G.A.
29. Preliminarii. Aşa cum am arătat, voinţa socială se formează în urma
dezbaterilor ce au loc cu respectarea condiţiilor de convocare şi desfăşurare
stabilite de lege sau prin actul constitutiv. Scopul dispoziţiilor legale
privitoare la convocare este tocmai de a informa în mod corect acţionarii cu
privire la adunarea generală şi ordinea de zi pentru a se materializa astfel
voinţa socială. Articolul 117 reglementează regimul convocării tuturor
tipurilor de adunări generale.
Suma voinţelor acţionarilor nu formează voinţa socială decât dacă
materializarea acestora se face respectându-se dispoziţiile legale; voinţa
socială se formează prin deliberarea acţionarilor după realizarea formalităţilor de convocare, numai astfel se poate ajunge la o deliberare validă.
Neîndeplinirea condiţiilor de validitate pentru convocarea adunării generale
prevăzute expres de lege face ca hotărârea adoptată să fie lovită de nulitate
absolută1; singura excepţie, când voinţa socială este valabil exprimată fără a
se fi efectuat convocarea adunării, este prevăzută de art. 121, dar şi în acest
caz trebuie îndeplinite anumite condiţii.
30. Convocarea de către administratori. Adunarea generală va fi
convocată de administratori de câte ori va fi nevoie [art. 117 alin. (1)], în
conformitate cu dispoziţiile din actul constitutiv. Cum aceasta este regula, în

1

C.S.J., decizia nr. 51/2002, în P.R. nr. 3/2004, p. 30.

92

Adună rile generale ale acţ ionarilor

doctrină1 au fost considerate „convocări anormale” celelalte posibilităţi de
convocare (de către instanţă, de către cenzori etc.), având un caracter
excepţional şi fiind prevăzute de legiuitor pentru protejarea acţionarilor
minoritari.
Convocarea adunării generale de către administratorul care fusese
revocat este nulă2. În condiţiile în care, la momentul convocării, persoanele
care au convocat adunarea nu mai aveau calitatea de administratori,
hotărârea prin care fuseseră numiţi fiind anulată prin hotărâre
judecătorească irevocabilă, sunt nule atât convocarea, cât şi hotărârea
adoptată de adunarea astfel convocată3.
În cazul consiliilor de administraţie, decizia de convocare nu poate fi
luată de un administrator în mod independent, ci trebuie luată în cadrul
consiliului, cu votul majorităţii. Un singur administrator sau chiar
preşedintele consiliului de administraţie nu poate convoca adunarea
generală a acţionarilor4.
În ipoteza unui consiliu de administraţie în care ceilalţi membri ai
consiliului au pierdut calitatea din diferite motive, administratorul rămas
poate convoca legal adunarea5. Suntem de acord că într-o astfel de situaţie
convocarea este legală, dar cu precizarea că această adunare va fi legal
convocată doar dacă numirea de administratori provizorii nu a fost posibilă
şi doar dacă pe ordinea de zi figurează completarea numărului de membri ai
consiliului de administraţie.
În acest sens, există dispoziţii clare ce reglementează măsurile ce se iau
într-o astfel de ipoteză, art. 1372 stabilind că, în caz de vacanţă a unuia sau a
mai multor posturi de administrator, dacă prin actul constitutiv nu se
dispune altfel, consiliul de administraţie procedează la numirea unor

1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 315.
C.A. Constanţa, Secţia comercială, maritimă, fluvială şi de contencios
administrativ, decizia nr. 478/COM/2004, apud C. Cucu, M.-V. Gavriş,
C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 220.
3 Trib. Bucureşti, Secţia comercială, sentinţa nr. 237/2005, în C. Cucu,
M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haranga, op. cit., p. 221.
4 Ph. Merle, op. cit., p. 500.
5 C.A. Bucureşti, Secţia comercială, decizia nr. 2456/2000, apud C. Cucu, M.-V.
Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 220.
2
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administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a
acţionarilor.
Dacă vacanţa prevăzută la art. 1372 determină scăderea numărului
administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de
îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul
de membri ai consiliului de administraţie.
S-a susţinut1 că, dacă societatea este administrată de mai mulţi administratori, niciunuia nu i se poate recunoaşte dreptul de a se adresa instanţei
cu o cerere de convocare a adunării în temeiul art. 119, atât timp cât
dovedeşte că şi-a îndeplinit toate obligaţiile, iar întrunirea nu a fost posibilă
din cauza atitudinii obstrucţioniste a celorlalţi acţionari 2. Nu suntem de
acord
cu
o
astfel
de
posibilitate,
întrucât
dispoziţiile
art. 119 sunt de strictă interpretare şi se referă la situaţia în care administratorii refuză convocarea la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin
5% din capitalul social; or, un administrator, chiar fiind obstrucţionat de
ceilalţi administratori, nu poate formula o cerere în temeiul
art. 119, singura excepţie fiind când acesta este şi acţionar şi, deţinând cota
de 5%, se poate adresa instanţei, dar în calitate de acţionar, iar nu de
administrator.
Cum legea nu conţine criterii în funcţie de care să se stabilească obligaţia
administratorului de a convoca adunarea generală, este greu de identificat
acele situaţii care impun obiectiv convocarea acesteia.
În această privinţă, profesorul I.L. Georgescu 3, cu referire la acest criteriu
de demarcaţie, rezuma următoarele soluţii doctrinare: criteriul actelor care
pun în pericol viaţa societăţii şi criteriul actelor cu caracter excepţional,
menţionând că „hotărâtoare sunt în această materie limitele puse de
statute, iar în cazul când lipsesc acestea, se vor trage toate consecinţele
principiilor care guvernează raporturile dintre mandant (societate) şi
mandatar (administrator)” 4.
1

D.M. Tăbăltoc, Aspecte teoretice şi practice privind organizarea şi funcţionarea
societăţilor comerciale. Adunarea generală a acţionarilor. Statut juridic. Controlul
legalităţii hotărârilor, în R.D.C. nr. 1/2000, p. 45.
2 Trib. Iaşi, sentinţa comercială nr. 794 din 5 iulie 1999, citată de
D.M. Tăbăltoc, op. cit., p. 45.
3 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 312-313.
4 Idem, p. 313.
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Dacă până la modificările aduse Legii societăţilor comerciale prin Legea
nr. 441/2006 nu era prevăzut niciun criteriu de distincţie, în noua redactare
a art. 142, consiliul de administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor
actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al
societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a
acţionarilor.
Consiliul de administraţie are următoarele competenţe de bază:
a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale
societăţii;
b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea
planificării financiare;
c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneraţiei lor;
d) supravegherea activităţii directorilor;
e) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia.
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei
societăţii, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.
Din textul citat rezultă, pe de o parte, că sunt exceptate, cum era şi
firesc, atribuţiile stabilite de art. 111 şi art. 113 pentru adunările generale,
iar, pe de altă parte, că sunt identificate câteva atribuţii de bază ale
consiliului de administraţie. Cu toate acestea, textul nu ne oferă răspunsul la
întrebarea formulată anterior, întrucât enumerarea este exemplificativă,
chiar legiuitorul folosind sintagma „competenţe de bază”, iar, pe de altă
parte, în alin. (1) se menţionează că atribuţiile privesc „îndeplinirea tuturor
actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al
societăţii”, astfel că tot trebuie clarificat ce se înţelege prin „acte necesare şi
utile”.
Nu se face nicio referire la natura unor astfel de acte, chiar dacă s-a
încercat, prin art. 1441 alin. (3), definirea „deciziei de afaceri”, definiţie ce nu
ne ajută în niciun chip: este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite
măsuri cu privire la administrarea societăţii.
De asemenea, art. 1441 stabileşte că membrii consiliului de administraţie
îşi exercită mandatul cu loialitate, în interesul societăţii, această obligaţie
fiind respectată dacă, la momentul luării deciziei de afaceri, acesta este în
mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi
pe baza unor informaţii adecvate.
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30.1. Convocarea facultativă a adunării de către directorat. Articolul
117 alin. (1) stabileşte de principiu posibilitatea directoratului de a convoca
adunarea generală ori de câte ori este necesar. Directoratul poate convoca,
potrivit art. 1539, adunarea generală ordinară în vederea obţinerii acordului
acesteia pentru operaţiuni ce se iau conform actului constitutiv cu acordul
consiliului de supraveghere, iar acesta din urmă nu îşi dă acordul. Aşadar,
pentru a fi în această ipoteză, se cer întrunite două condiţii: să fie stabilit
prin actul constitutiv că acea operaţiune se efectuează doar cu acordul
consiliului de supraveghere (de principiu, consiliului de supraveghere nu îi
pot fi transferate atribuţii de conducere a societăţii) şi consiliul de
supraveghere să nu îşi dea acordul cu privire la efectuarea acestei
operaţiuni.
Chiar dacă textul nu prevede expres cine convoacă adunarea generală
ordinară, credem că această posibilitate o are directoratul, concluzie ce se
desprinde din analiza teleologică a textului, care prevede că „directoratul
poate cere acordul adunării”.
Prin excepţie de la prevederile art. 112, hotărârea adunării generale cu
privire la un asemenea acord este luată cu o majoritate de ¾ din numărul
voturilor acţionarilor prezenţi, neputându-se stabili o altă majoritate şi nici
stipula alte condiţii.
Credem că în text s-a strecurat o contradicţie, ca rezultat al încercării de
a se corela ceea ce se votează (o operaţiune curentă, care deci ar fi de
competenţa adunării ordinare) cu dispoziţia ce limitează (din actul
constitutiv care ar impune o adunare extraordinară), astfel că s-a prevăzut
convocarea adunării ordinare, dar nu s-a prevăzut un minim de prezenţă, ci
doar de cvorum, însă un prag superior. Nu credem că soluţia este una
fericită. Pe de o parte, pentru că se bazează pe un sofism, adică, deşi prin
actul constitutiv s-a prevăzut că acea operaţiune se face cu acordul
consiliului de supraveghere, astfel că modificarea actului constitutiv se face
doar de către adunarea extraordinară, totuşi atribuţia este dată în
competenţa adunării ordinare. Pe de altă parte, prin a nu prevedea un prag
minim de prezenţă, ci doar un cvorum ridicat nu s-a rezolvat problema
asigurării unui vot elocvent, dacă avem în vedere că o astfel de adunare
poate avea ca unic punct pe ordinea de zi obţinerea unui astfel de acord.
Credem că nu trebuie derogat de la principiul simetriei juridice, context
în care, dacă la momentul adoptării actului constitutiv s-a prevăzut ca

96

Adună rile generale ale acţ ionarilor

anumite operaţiuni să fie luate cu acordul consiliului de supraveghere,
numai printr-o adunare corespunzătoare şi în condiţiile de cvorum ale
adunării extraordinare se poate hotărî modificarea. De altfel, printre
atribuţiile adunării extraordinare, art. 113 alin. (1) lit. m) prevede „oricare
altă modificare a actului constitutiv (…)”.
Nu se poate susţine că se creează un conflict de atribuţii între consiliul de
supraveghere şi adunarea generală, întrucât tocmai acea atribuţie a fost
stabilită ca atare tot de adunarea generală, dar printr-o dispoziţie din actul
constitutiv.
30.2. Cazuri obligatorii de convocare a adunării generale de către
administratori, directorat sau consiliul de supraveghere. În anumite cazuri,
legea prevede convocarea obligatorie, caz în care aceasta nu mai este la
latitudinea administratorilor, ci are ca izvor chiar legea.
Cu titlu de exemplu:
– art. 1372 – în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de
administrator, consiliul de administraţie procedează la numirea unor
administratori provizorii, iar dacă această situaţie determină scăderea
numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămaşi
convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a
completa numărul de membri ai consiliului de administraţie;
– consiliul de administraţie, respectiv directoratul, are obligaţia să
convoace adunarea generală a acţionarilor care, în condiţiile de cvorum
pentru adunarea extraordinară (art. 115), va aproba încheierea de către
consiliul de administraţie sau de către director a actelor juridice prin care
urmează a se dobândi bunuri sau să se înstrăineze, închirieze, schimbe ori
să se constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, a căror
valoare depăşeşte jumătate din valoarea contabilă a activelor societăţii la
data încheierii actului juridic;
– potrivit art. 15324, în cazul în care consiliul de administraţie, respectiv
directoratul, constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situaţiile
financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societăţii,
determinat ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, sa diminuat la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris,
va convoca de îndată adunarea generală extraordinară pentru a decide dacă
societatea trebuie dizolvată. Prin actul constitutiv se poate stabili ca
adunarea generală extraordinară să fie convocată chiar şi în cazul unei
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diminuări a activului net mai puţin semnificativă decât cea stabilită de art.
15324 alin. (1), stabilindu-se acest nivel minim al activului net prin raportare
la capitalul social subscris;
– de asemenea, consiliul de administraţie, respectiv consiliul de supraveghere, potrivit art. 1641 alin. (3), este obligat să convoace adunarea generală
în situaţia primirii unui raport din partea auditorilor interni care, la
reclamaţia acţionarilor ce reprezintă, individual sau împreună, cel puţin 5%
din capitalul social, constată în urma verificărilor că faptele reclamate se
confirmă;
– oricum, consiliul de supraveghere are o obligaţie generală de
convocare a adunării generale, potrivit art. 1539, în cazuri excepţionale şi
când interesul societăţii impune o astfel de adunare;
– în caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare sau renunţare
la mandat, astfel că nu mai rămâne în funcţie niciun cenzor, administratorii,
conform art. 162 alin. (2), vor convoca de urgenţă adunarea generală, care
va proceda la numirea altor cenzori.
31. Convocarea de către administratorul judiciar ori de lichidator. În
cazul în care faţă de o societate s-a deschis procedura insolvenţei stabilită
de Legea nr. 85/2006, potrivit art. 18, adunarea generală a acţionarilor
debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoană
fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte interesele
societăţii şi ale acestora. După ridicarea dreptului de administrare, mandatul
administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor
(art. 18); adunarea generală a acţionarilor va fi convocată de administratorul
special sau de lichidator în termen de maximum 20 de zile1 de la
deschiderea procedurii sau, după caz, de la ridicarea dreptului debitorului de
a-şi administra averea; adunarea generală va fi prezidată de administratorul
judiciar sau de lichidator, după caz (art. 3 pct. 26).

1 Acest termen nu se referă la termenul în care urmează a se întruni adunarea
generală, ci la termenul în care administratorul judiciar sau lichidatorul trebuie să-şi
respecte obligaţia de a dispune efectuarea formalităţilor de convocare prevăzute de
Legea nr. 31/1990.
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32. Convocarea de către cenzori. Mai au dreptul de a convoca adunarea
cenzorii, în condiţiile art. 164 alin. (1) şi (2). Cenzorii nu mai pot convoca
adunarea generală în cazul în care administratorii nu convoacă adunarea,
dispoziţiile art. 163 alin. (4)1 fiind abrogate prin Legea nr. 441/2006.
Potrivit art. 1641 alin. (1) şi (2), în cazul în care acţionarii reprezentând,
individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social (sau o cotă mai
mică, dacă se prevede în actul constitutiv) reclamă cenzorilor anumite fapte,
iar aceştia din urmă constată că reclamaţia este întemeiată şi urgentă, vor
convoca adunarea generală pentru a prezenta observaţiile lor. Dacă nu
convoacă adunarea, cenzorii trebuie să pună în discuţie reclamaţia la prima
adunare, care va lua o hotărâre asupra celor reclamate. Aşadar, cenzorii pot
convoca adunarea generală numai în urma unei reclamaţii a acţionarilor ce
deţin minim 5% din capitalul social, reclamaţia să fie întemeiată şi să
presupună urgent convocarea. Adunarea generală ce se va convoca de către
cenzori în aceste condiţii este cea ordinară.
33. Convocarea de către instanţă. Legea nr. 31/1990 a prevăzut, cu
scopul înlăturării eventualelor abuzuri ale administratorilor, posibilitatea
autorizării convocării adunării generale de către instanţa de judecată2.
Două sunt cazurile în care instanţa poate autoriza convocarea adunării.
Un prim caz este cel prevăzut de art. 1372 şi priveşte convocarea adunării
generale ordinare în caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de
administrator sub minimul legal; dacă administratorii rămaşi nu îşi
îndeplinesc obligaţia de a convoca adunarea generală, orice parte
interesată3 se poate adresa instanţei de judecată pentru a desemna per1

„Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: (….) b) să convoace adunarea ordinară
sau extraordinară, când nu a fost convocată de administratori”.
2 M. Pascu, L.N. Pârvu, Convocarea adunării generale a asociaţilor de către
instanţă, în R.D.C. nr. 4/2005, p. 62-69.
3 Observăm că, spre deosebire de art. 119, care stabileşte calitatea procesuală
doar la acţionari, în cazul art. 1372 alin. (3) nu s-a mai limitat sfera persoanelor ce pot
formula cerere, astfel că prin „orice parte interesată” vom înţelege acţionarii,
indiferent de numărul de acţiuni, dar şi cenzorii, directorii societăţii, adică orice
persoană care este într-o legătură directă cu societatea şi justifică prin aceasta un
interes; folosirea denumirii de „parte” este improprie, astfel că, interpretând din
perspectiva acestui cuvânt articolul în cauză, ar trebui să recunoaştem calitatea
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soana însărcinată cu convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor,
care să facă numirile necesare. O dispoziţie similară este prevăzută şi pentru
membrii consiliului de supraveghere (art. 153 7), când, în situaţia scăderii
numărului membrilor sub minimul legal, directoratul trebuie să convoace
fără întârziere adunarea generală pentru completarea locurilor vacante;
dacă directoratul nu convoacă adunarea, orice parte interesată se poate
adresa instanţei pentru a desemna persoana însărcinată cu convocarea
adunării generale ordinare a acţionarilor, care să facă numirile necesare.
Al doilea caz este prevăzut de art. 119, potrivit căruia consiliul de
administraţie, respectiv directoratul, este obligat să convoace de îndată
adunarea generală, la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau
împreună, cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul
constitutiv se prevede astfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în
atribuţiile adunării1. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel
mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data
primirii cererii.
În cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, nu
convoacă adunarea generală, instanţa de la sediul societăţii, cu citarea
procesuală activă doar acţionarilor, însă credem că nu acesta a fost scopul avut în
vedere de legiuitor pentru o astfel de situaţie, în fapt dorindu-se convocarea de
urgenţă a adunării generale ordinare.
1 În studiul citat mai sus, autorii M. Pascu şi L.N. Pârvu susţin că dispoziţiile art.
119 se aplică în mod corespunzător şi societăţii cu răspundere limitată. Această
interpretare este criticabilă; este adevărat că din analiza art. 195 rezultă posibilitatea
asociaţilor ce deţin cel puţin o pătrime din capitalul social să ceară convocarea (deci
nu să o convoace direct), fără a se preciza cui se cere convocarea; formularea unei
acţiuni în instanţă ar fi soluţia logică, însă, atunci când legiuitorul a dorit să aplice
anumite dispoziţii aplicabile societăţilor pe acţiuni, a specificat expres acest lucru (de
exemplu, chiar într-un articol următor – art. 197). Considerăm că sunt două situaţii
posibile: în cazul în care administratorul nu este asociat şi refuză convocarea la
cererea expresă a unui asociat, acesta din urmă poate convoca direct adunarea
generală, nicio dispoziţie nelimitând acest drept al asociatului în contrapondere cu
administratorul neasociat; dacă în schimb administratorul este asociat şi acesta refuză
convocarea solicitată de unul sau mai mulţi asociaţi ce deţin cel puţin o pătrime din
capitalul social, credem că este un motiv de dizolvare a societăţii în temeiul art. 227
alin. (1) lit. e) sau chiar un motiv de excludere în temeiul art. 222 alin. (1) lit. d), dacă
se dovedeşte că opunerea este nejustificată şi a fost în folosul său sa a altora.
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consiliului de administraţie, respectiv a directoratului, va putea autoriza
convocarea adunării generale de către acţionarii care au formulat cererea.
Prin aceeaşi încheiere instanţa aprobă ordinea de zi, stabileşte data de
referinţă prevăzută de art. 123 alin. (2), data ţinerii adunării generale şi,
dintre acţionari, persoana care o va prezida 1.
S-a considerat că existenţa concomitentă a două consilii de administraţie, care în fapt îşi desfăşoară activitatea şi îşi revendică dreptul de
administrare, constituie motiv întemeiat pentru admiterea cererii de
convocare a unei adunări generale, odată ce cererea este formulată de
acţionarii reprezentând o treime din capitalul social, deci mult peste pragul
legal, iar, pe de altă parte, starea de lucruri reclamată era de natură să
conducă la blocarea activităţii comerciale2.
Convocarea adunării de către acţionari în mod direct, nerespectându-se
procedura prevăzută de art. 119, este lovită de nulitate absolută 3.
Costurile convocării adunării generale, precum şi cheltuielile de judecată,
dacă instanţa aprobă cererea, sunt suportate de către societate. Cu toate
acestea, adunarea generală poate hotărî, în baza art. 155 alin. (1), ca sumele
la care societatea a fost obligată să fie suportate de către administratori, în
baza art. 73 alin. (1) lit. e). La plata acestor sume nu vor fi obligaţi
administratorii care au fost de acord cu solicitarea de convocare, acord
consemnat în registrul deciziilor consiliului de administraţie [art. 1442 alin.
(5)].
Aşadar, posibilitatea de convocare de către instanţă intervine doar în
cazul în care consiliul de administraţie, respectiv directoratul, refuză
convocarea. Refuzul nu trebuie să fie expres, el putând rezulta indirect din
neconvocarea în termenul de 30 de zile stabilit de art. 119 alin. (2). Acest
fapt urmează a se aprecia în concret de către instanţa de judecată, întrucât
trebuie să avem în vedere şi termenul de 30 de zile stabilit de art. 117 alin.
1 În dreptul francez, potrivit art. 122 din Decretul nr. 67-236/1967, preşedintele
tribunalului de comerţ, în măsura în care admite cererea formulată fie de o persoană
interesată, fie de acţionarii ce deţin a zecea parte din capitalul social, desemnează un
mandatar ad-hoc ce va convoca adunarea şi fixează ordinea de zi.
2 C.A. Iaşi, decizia nr. 8 din 8 ianuarie 1999, citată de D.M. Tăbăltoc, op. cit., p.
46.
3 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 195 din 11 aprilie 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 31-33.

III. Convocarea adună rii generale a acţ ionarilor

101

(2), cele două texte nefiind corelate. Observăm că administratorii cărora li sa solicitat convocarea au totuşi un termen de 30 de zile pentru a da curs
solicitării, însă, în mod practic, în caz de publicare a convocării în Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, acest termen este mult mai scurt. În
aceste condiţii, credem că, atât timp cât s-a stabilit un termen legal în
favoarea administratorilor pentru a da curs solicitării, iar convocarea este
comunicată către Monitorul Oficial în termenul de 30 de zile, dar publicarea
efectivă se face peste acest termen, astfel că în total, adăugând şi celelalte 30
de zile [art. 117 alin. (2)] se depăşeşte termenul de 60 de zile [art. 119 alin.
(2)], credem că administratorii nu sunt în culpă, iar cererea de chemare în
judecată formulată de acţionari trebuie respinsă ca fiind lipsită de interes,
întrucât chiar şi în aceste condiţii adunarea este convocată, iar scopul
acestei acţiuni nu este de a constata culpa administratorilor, ci de a facilita
convocarea în caz de refuz nejustificat de convocare.
Pentru a fi obligaţi să convoace adunarea, trebuie îndeplinite cel puţin
două condiţii ce se desprind din textul de lege:
– cererea trebuie formulată de acţionari care, individual sau împreună,
deţin cel puţin 5% din capitalul social sau o cotă mai mică, dacă în actul
constitutiv se prevede astfel;
– cererea cuprinde dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării; cererea
trebuie să conţină referire la tipul adunării ce se vrea a fi convocată,
respectiv ordinară şi/sau extraordinară, şi ordinea de zi, pentru a putea fi
stabilit dacă atribuţiile intră în competenţa adunării respective.
Legat de prima condiţie, se pune întrebarea dacă cererea trebuie să
cuprindă o motivare, o explicare a scopului urmărit de acţionarii respectivi.
Din text nu se desprinde o astfel de condiţie, singura precizare fiind ca
aceasta să cuprindă dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării. În doctrină a
fost conturată şi o altă opinie, potrivit căreia cererea trebuie să cuprindă
scopul convocării, iar mobilul convocării trebuie să rezulte din interesul
social, adunarea neconvocându-se pentru un interes al asociaţilor, chiar
dacă pretenţiile acestora ar fi justificate1. Nu susţinem o astfel de opinie
decât în parte, respectiv cu privire la acele drepturi ale acţionarilor care
beneficiază de un alt mijloc de protecţie. Evident că acţionarul nu trebuie să
explice scopul, o astfel de apreciere fiind diferită de la o persoană la alta, ci
1

M. Pascu, L.N. Pârvu, op. cit., p. 63-64.
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este suficient să indice ordinea de zi, din aceasta rezultând indirect şi
motivaţia acţionarului care nu este o condiţie obligatorie. Acţionarul
întotdeauna va fi mânat de un interes personal, iar nu de unul social. Nici nu
ar putea să impună legiuitorul o astfel de condiţie, pentru că am fi puşi în
situaţia ca administratorul să filtreze temeinicia unei astfel de cereri în
funcţie de detaliile ce justifică scopul, ceea ce nici nu ar fi posibil şi ar crea o
poziţie arbitrară a administratorului şi ne-am trezi în situaţia ca ulterior
judecătorul să judece judecata administratorului.
O altă întrebare la care trebuie să găsim un răspuns este legată de
atitudinea administratorului şi de posibilitatea lui de a refuza solicitarea de
convocare, fără a i se reţine vreo culpă, şi ne referim aici la situaţia în care
cererea cuprinde doar câteva dispoziţii ce ar intra în atribuţiile adunării şi
altele nu au nicio legătură sau în ce măsură trebuie să desluşească şi să
încadreze solicitarea neclară în una din atribuţiile adunării. Am putea susţine
că, în temeiul art. 72-73, obligaţiile şi răspunderea administratorilor sunt
reglementate de dispoziţiile referitoare la mandat, condiţii în care
mandatarii profesionişti au inclusiv o obligaţie de consultanţă sau că sunt de
rea-credinţă dacă nu şi-au executat obligaţiile. Credem că dispoziţiile de la
mandat se aplică doar raportului dintre societate şi/sau adunarea generală
şi administratori; acţionarii priviţi individual, chiar dacă au 5% din capitalul
social, nu sunt într-un raport juridic de mandat cu administratorii; dacă am
admite această teză, atunci nu ar mai exista posibilitatea ca administratorii
să refuze vreo cerere de convocare, întrucât mandatarul trebuie să execute
misiunea încredinţată.
În ceea ce priveşte dovada calităţii de acţionar a reclamanţilor şi a cotei
de 5% din capitalul social, aceasta urmează a se face fie prin extrase din
registrul acţionarilor sau certificate emise de societate, fie cu acţiunile
nominative sau la purtător în original, în măsura în care acestea sunt emise
în formă materială.
Cu ocazia soluţionării cererii de convocare a adunării, instanţa nu poate
analiza valabilitatea modului în care reclamanţii au devenit acţionari. În
acest sens s-a reţinut că1, „având în vedere că nici susţinerile privitoare la
lipsa de calitate a petiţionarilor nu sunt întemeiate, deoarece în această
instanţă nu este locul a se examina valabilitatea transferurilor acţiunilor şi a
1

Trib. Ilfov, Secţia I comercială, 21 aprilie 1942, în R.D.C. 1942, p. 404.
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se stabili proprietatea acestor acţiuni, ci trebuie cercetat numai dacă
cererea de ordonanţă prezidenţială e formulată de cota de acţionari cărora
legea le permite să ceară convocarea adunării generale (…)”.
Cu privire la cea de-a doua condiţie, anume ca cererea de convocare să
cuprindă dispoziţii ce intră în atribuţiile adunării, observăm că legiuitorul nu
a făcut nicio distincţie în privinţa felului adunării, ordinară sau extraordinară.
Din acest motiv, în doctrină1 s-a susţinut că textul poate genera două
interpretări privind atribuţiile instanţei, dacă acţionarii cer convocarea unei
adunări generale extraordinare: a) instanţa va putea dispune convocarea
doar dacă atribuţiile de care se face vorbire sunt în sarcina adunării
extraordinare, iar dacă sunt în sarcina adunării generale ordinare, va
respinge cererea şi b) instanţa va dispune convocarea adunării generale fără
să se precizeze care este natura sa, optându-se pentru prima soluţie,
impunându-se ca instanţa să verifice, în raport de ordinea de zi solicitată,
temeinicia cererii, fără a se interpreta această rigoare ca un formalism
excesiv. Cu privire la această opinie, s-a exprimat şi un punct de vedere
contrar2, în sensul că, în baza principiului disponibilităţii în procesul civil,
judecătorul va putea pune în discuţia părţilor şi acorda părţii care a introdus
cererea posibilitatea ca, până la prima zi de înfăţişare şi ulterior, cu acordul
administratorilor care reprezintă societatea în instanţă, ca aceasta să îşi
modifice cererea şi să solicite convocarea adunării ordinare, urmând să
respingă cererea dacă nu o modifică.
Revenind la textul de lege, aşa cum am arătat, acesta nu face nicio
distincţie între adunarea generală ordinară şi cea extraordinară, situaţie în
care acţionarii pot să solicite prin aceeaşi cerere şi convocarea adunării
ordinare şi a celei extraordinare sau numai a uneia dintre aceste adunări.
Dacă cererea nu cuprinde nicio referire expresă la felul adunării, dar
analizând ordinea de zi administratorul poate stabili natura adunării,
considerăm că acesta trebuie să dea curs cererii; mai mult, în caz de
formulare a cererii de convocare, instanţa poate admite doar în parte
cererea, în sensul că, stabilind temeinicia cererii de convocare, aprobă
ordinea de zi doar în privinţa atribuţiilor ce revin unei anumite adunări. Nu
înseamnă că, dacă respectiva cerere conţine, pe lângă atribuţii ce intră în
1
2

M. Pascu, L.N. Pârvu, op. cit., p. 63.
S. David, op. cit., p. 364.
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competenţa unei anumite adunări, şi atribuţii ce revin altui organ al
societăţii sau anumite atribuţii nu sunt formulate clar, instanţa trebuie să
respingă în totalitate cererea. A admite soluţia contrară ar însemna a da
posibilitatea administratorilor ca doar pentru motive formale de redactare
să nu dea curs cererilor de convocare; în sprijinul acestui punct de vedere
trebuie reţinut şi faptul că atribuţiile enumerate de art. 111 şi art. 113 nu au
caracter limitativ. Este adevărat că fiecare acţionar trebuie să cunoască
importanţa fiecărei adunări, pentru protejarea drepturilor sale, însă nu ne
putem opri la acest argument, tocmai pentru că atribuţiile stabilite de lege
sunt enunţiative, iar în activitatea comercială pot apărea situaţii ce nu se
încadrează în şablonul legii; aceasta nu înseamnă că, în mod automat,
trebuie dat curs oricărei solicitări abuzive, evazive formulate de un acţionar.
Dacă nu sunt îndeplinite cele două condiţii prevăzute de art. 119,
instanţa de judecată va respinge cererea.
În schimb, nu înseamnă că, dacă cele două condiţii de mai sus sunt
îndeplinite, consiliul de administraţie trebuie să convoace „de îndată”
adunarea generală. Spre exemplu, sunt motive de respingere a cererii de
către instanţa de judecată sau de refuz întemeiat al consiliului de
administraţie de a nu da curs cererii de convocare 1:
– cu referire la aceeaşi ordine de zi s-a mai convocat adunarea generală;
– nu există alte mijloace de protecţie stabilite de lege, cum ar fi, spre
exemplu, în privinţa plăţii dividendelor, caz în care aceştia au la îndemână o
acţiune în pretenţii;
– cererea să nu aibă un caracter abuziv, spre exemplu, adunarea
generală doar ce fusese convocată, iar convocarea unei noi adunări nu se
justifică, exercitarea acestui drept părând abuzivă, în contextul în care
acţionarii ar fi putut, la ultima adunare, să pună în discuţie aspectele
respective; aceste aspecte urmează a se aprecia de la caz la caz.
Nu se pot prevala de dispoziţiile art. 119 acţionarii cu dividend prioritar
fără drept de vot.

1

În acest sens, a se vedea M. Pascu, L.N. Pârvu, op. cit., p. 67.
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Cum prin modificarea adusă prin Legea nr. 441/2006 au fost abrogate
dispoziţiile corespunzătoare din art. 1191, care prevedeau că soluţionarea
acestor cereri se face conform art. 331-229 C. proc. civ., urmează ca
soluţionarea să se facă potrivit procedurii contencioase.
Deşi în doctrină2 s-a considerat că cererea de convocare poate fi
formulată şi pe calea ordonanţei preşedinţiale, totuşi, având în vedere
modul de redactare a art. 119, dar şi condiţiile ordonanţei preşedinţiale,
avem rezerve faţă de o astfel de posibilitate 3. În practica judecătorească
interbelică4, formularea cererii de convocare pe cale de ordonanţă
preşedinţială era admisibilă:
„Asupra ultimei excepţii prin care se susţine că procedura référeului nu
poate fi utilizată pentru convocarea unei adunări generale şi că în orice caz
în speţă nu sunt întrunite elementele cerute de art. 66 bis
C. proc. civ.;
Considerând că, potrivit art. 216 noul C. com., administratorii sunt obligaţi
să convoace adunarea generală la cererea acţionarilor reprezentând a zecea
parte din capitalul social, dacă actul constitutiv şi statutele nu prevăd
posibilitatea de convocare la cererea unei cote mai mici şi dacă cererea
cuprinde dispoziţii care sunt de atributul adunării generale;
Că această obligaţie a administratorilor – care, cu o modificare privitoare
la cota acţionarilor care pot cere convocarea, era prevăzută şi de art. 161 C.
com. vechi – este sancţionată însă în noul cod, prin aceea că, în partea finală
a art. 216, se arată că, în cazul când adunarea generală nu va fi convocată în
termen de o lună de la cerere, tribunalul, ascultând pe administratori, va
putea ordona convocarea, desemnând dintre acţionari şi persoana care să o
prezideze;
Considerând că înscrierea acestor dispoziţii în noul Cod comercial nu
numai că nu împiedică intervenţia preşedintelui tribunalului, în cazuri
1 Necesitatea abrogării acestor dispoziţii a fost semnalată în doctrină, acestea
necorespunzând necesităţilor practice (M. Pascu, L.N. Pârvu, op. cit.,
p. 66).
2 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 314.; în doctrina recentă, R.N. Catană, op. cit.,
p. 153.
3 În acelaşi sens, şi S. David, op. cit., p. 365.
4 Trib. Ilfov, Secţia I comercială, 21 aprilie 1942, în R.D.C. 1942, p. 404, apud I.L.
Georgescu, op. cit., vol. II, p. 314-315.
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grabnice, spre a convoca adunarea generală prin ordonanţă preşedinţială,
dar din contră e de natură să îi precizeze dreptul de a soluţiona o asemenea
cerere pe calea référeului, din moment ce tribunalul e competent să judece
cererea de ordonare a convocării adunării generale, formulată conform art.
216 C. com. nou, aşa că această obiecţie urmează a fi respinsă ca
neîntemeiată;
Având în vedere că şi în fapt cererea de ordonare a convocării adunării
generale pe calea référeului e justificată, deoarece, potrivit art. 66 bis C. proc.
civ., preşedintele tribunalului ia hotărâri pe calea référeului în cazuri
grabnice, pentru păstrarea unui drept care ar fi vătămat prin întârziere şi
această situaţie există în speţă;
Că într-adevăr se constată că administratorii nu sunt de acord nici asupra
felului de conducere a societăţii şi nici asupra proprietăţii acţiunilor acesteia,
D.P.D. pretinzând că M.A.P. nu mai are calitatea de asociat şi nici de
administrator, deoarece şi-a înstrăinat acţiunile, şi că E.B. nu şi-a vărsat
toată valoarea acţiunilor subscrise, aşa că aceştia au tot interesul să refuze o
convocare a adunării generale în care să se discute aceste chestiuni, iar
ceilalţi doi administratori contestă proprietatea lui D.P.D. şi a celorlalţi
reclamanţi asupra unei părţi din acţiunile lor ce pretind aceştia că le deţin;
Având în vedere că întrunirea adunării generale spre a decide asupra
organului care să o reprezinte şi asupra responsabilităţii administratorilor e
absolut necesară faţă de gravele disensiuni din consiliul de administraţie, că
menţinerea actualei stări de lucruri e de natură să aducă grave prejudicii
intereselor societăţii şi ale acţionarilor, rezultând în mod incontestabil din
cele arătate că neînţelegerile dintre membrii consiliului de administraţie
sunt atât de adânci, încât o conciliere nu este posibilă, aşa că societatea se
regăseşte în fapt lipsită de organul de conducere;
Că deci petiţionarii, fiind ameninţaţi grav în interesele lor în caz de
întârziere a convocării adunării generale, aşa cum s-ar întâmpla dacă ar fi siliţi
să urmeze calea prevăzută de art. 216 C. com., urgenţa luării acestei măsuri e
justificată şi deci cererea de référe urmează să fie admisă, ordonându-se
convocarea adunării generale cu ordinea de zi cerută”.
Considerăm că nu pot formula cerere de intervenţie în proces şi alţi asociaţi care nu au formulat cerere pentru convocarea adunării generale1.
1

În sens contrar, M. Pascu, L.N. Pârvu, op. cit., p. 67.
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Hotărârea prin care s-a admis cererea de convocare trebuie adusă la
îndeplinire de către acţionarii care au formulat cererea.
34. Sancţiuni penale cu privire la convocarea A.G.A. Constituie
infracţiune, potrivit art. 275 alin. (1) pct. 2, fapta administratorului care nu
convoacă adunarea generală în cazurile prevăzute de lege sau încalcă
dispoziţiile art. 193 alin. (2).
De asemenea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu
amendă cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care
este obligat prin lege (art. 276).

Secţ iunea a 2-a. Modalită ţ ile de convocare
35. Regula. Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV-a, şi într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în
care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate1.
Reglementând modalităţile de convocare în mod expres, legiuitorul nu a
dorit să lase la îndemâna acţionarilor posibilitatea de a deroga de la aceste
dispoziţii, în sensul de a stabili o modalitate proprie de convocare. Acţionarii
trebuie să efectueze formalităţile de convocare după cum sunt specificate
de lege şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de aceasta. Acţionarii nu pot
inventa un mod propriu, specific de convocare. Împrejurarea că actele
constitutive reprezintă voinţa acţionarilor nu face ca acestea să se aplice cu
prioritate, deoarece ar echivala cu o eludare a legii2. Există un singur caz
când obligaţia de convocare nu este cenzurată şi nu constituie motiv de
nulitate, indiferent de modalitatea sau lipsurile în care s-a realizat, şi anume
când suntem în prezenţa adunării totalitare.

1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2205/1997, în B.J. 1997, Ed. Argessis, Curtea
de Argeş, 1998, p. 405.
2 I.C.C.J., decizia nr. 51/2002, în R.R.D.A. nr. 3/2004, p. 99.
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Condiţia publicării este una cumulativă, astfel că este obligatorie
publicarea convocării în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă răspândire1.
Aşa cum mulţi autori au semnalat2, menţinerea cerinţei de publicare în
Monitorul Oficial nu se justifică, întrucât are o eficienţă practică ce tinde
către zero sau, cum s-a spus, este cvasinesemnificativă, atât timp cât Partea
a IV-a nu poate fi procurată decât prin abonament, consultarea ei este
greoaie, există decalaj între data publicării şi data primirii (aspect parţial
remediat prin introducerea termenului mai mare de 30 de zile); oricum,
singura menire a acestei modalităţi de publicare nu este decât de natură a
crea o prezumţie absolută că se cunoaşte convocarea A.G.A., bineînţeles
dacă se respectă termenul, prezumţie ce nu are acoperire practică în
realitate; punctul de vedere exprimat anterior 3 este corect şi înţelegem să
achiesăm la cele deja spuse, dacă ne gândim că inclusiv practicienii dreptului
comercial folosesc ca sursă Monitorul Oficial, impunându-se fie alte soluţii,
cum s-a propus un buletin al Camerelor de Comerţ în care să se publice
convocatoarele şi hotărârile A.G.A. sau să se îmbunătăţească modalitatea de
difuzare a Monitorului Oficial.
Cu privire la ceea ce se înţelege prin „ziare de largă răspândire din
localitatea în care se află sediul societăţii”, considerăm că ziarul trebuie să
fie un ziar local, adică vândut în localitatea respectivă, iar opinia conform
căreia este respectată condiţia dacă se publică într-un ziar central nu o
împărtăşim, întrucât:
– chiar dintr-o interpretare semantică a frazei rezultă că e vorba de un ziar
publicat în acea localitate; astfel, textul legal precizează „într-unul din ziarele
de largă răspândire din localitatea (…)”. Dacă legiuitorul s-ar fi referit la un
ziar central, ar fi folosit prepoziţia „în”, adică „într-unul din ziarele de largă
răspândire în localitatea” (s.n.);
– aplicând o interpretare teleologică, ajungem la aceeaşi concluzie, adică
ziarul să fie local. Scopul legiuitorului a fost de a oferi o posibilitate reală de
informare a acţionarilor cu privire la adunarea generală şi de a stopa
eventualele abuzuri.
1 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 555/1995, în B.J. 1995, Ed. Proema, Baia
Mare, 1996, p. 265; C.A. Cluj, Secţia comercială, decizia nr. 163/2004, în R.D.C. nr.
1/2006, p. 194.
2 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 351.
3 Ibidem.
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Ziarul nu trebuie să fie cu cel mai mare tiraj, rămânând la latitudinea
celor ce efectuează convocarea să opteze pentru un anumit ziar. Cu toate
acestea, tocmai pentru că publicarea trebuie să asigure o informare a
acţionarilor, credem că hotărârea luată cu încălcarea acestui scop şi realizată
doar formal este nelegală; spre exemplu, publicarea într-un ziar care a
apărut de curând (câteva săptămâni) sau care are un tiraj foarte mic şi este
puţin cunoscut etc. Interpretarea sintagmei „ziar de largă răspândire” este o
problemă de apreciere a instanţei pe baza probatoriilor ce se administrează.
În privinţa societăţilor ce au sediul într-o localitate în care nu există ziar
local, legea obligă ca publicarea să se facă într-un ziar din cea mai apropiată
localitate. Tot plecând de la scopul convocării, credem că şi în acest caz
opţiunea celor ce efectuează convocarea trebuie să asigure informarea
acţionarilor, astfel că, dacă în localitatea cea mai apropiată se editează un
ziar regional care se distribuie şi în localitatea în care are sediul societatea,
credem că se impune publicarea convocării într-un astfel de ziar, iar
publicarea în alt ziar, chiar dacă se îndeplineşte condiţia prevăzută de textul
de lege (ziar din cea mai apropiată localitate) este făcută cu rea-credinţă.
Nu este legală convocarea făcută într-un săptămânal, revistă etc.
35.1. Jurisprudenţă. Prescripţie extinctivă. Repunere în termen. Invocarea tipăririi Monitorului Oficial în tiraj redus. Prin sentinţa
nr. 2034/2000, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, a fost admisă excepţia
prescripţiei dreptului la acţiune al reclamanţilor şi acţiunea a fost respinsă ca
fiind prescrisă. Împotriva sentinţei au formulat apel reclamanţii S.M.C. şi
S.H.C., care au criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, arătând că
temeiul juridic al nulităţii absolute este art. 948 C. civ., lipsind
consimţământul asociaţilor în cadrul adunării generale, respectiv
exteriorizarea acestuia, tăcerea neputând valora consimţământ.
De asemenea, indicarea ca temei de drept al acţiunii a art. 132 din Legea
nr. 31/1990 nu implică o calificare a nulităţii invocate ca nulitate relativă, iar
imprescriptibilitatea acţiunii în nulitate absolută a hotărârii adunării
generale faţă de art. 2 din Decretul nr. 167/1958 şi deci
art. 132 relevă termenul de prescripţie pentru nulităţile relative, termenul
de prescripţie nu a început să curgă, întrucât nu s-a realizat publicarea în
Monitorul Oficial, Partea a IV-a, care nu are o răspândire largă. În ceea ce
priveşte repunerea în termen, nu operează dispoziţiile art. 103 alin. (2) C.
proc. civ., ci art. 19 din Decretul nr. 167/1958, termenul de formulare a
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cererii nemaiputând comporta discuţie, de vreme ce s-a solicitat instanţei să
se pronunţe din oficiu.
Curtea1 a reţinut că apelul este nefondat, Legea nr. 31/1990, republicată,
fiind legea specială în materia societăţilor comerciale şi, prin urmare,
dispoziţiile sale se aplică tuturor acţionarilor, conform principiului din
legislaţia română că nimeni nu se poate prevala de necunoaşterea legii.
În altă ordine de idei, Legea nr. 31/1990, republicată, se completează cu
dispoziţiile legale cuprinse în dreptul comun, dar numai în măsura în care în
legea specială nu este reglementată o anume situaţie ce s-ar putea ivi. În ce
priveşte termenul în care se pot ataca hotărârile adunărilor generale
contrare
legii
sau
actului
constitutiv,
Legea
nr. 31/1990, republicată, cuprinde norma juridică specială.
S-a reţinut că obiectul cererii de chemare în judecată constă în acţiunea
în anulare a hotărârilor adunării generale din 11 martie 1999 şi din 26 martie
1999, ce au stat la baza întocmirii actului adiţional publicat în Monitorul
Oficial al României la data de 8 iunie 1999.
Aşadar, potrivit art. 132 din Legea nr. 31/1990, condiţia publicităţii a fost
acoperită inclusiv pentru terţi. Susţinerile apelanţilor, în sensul că Monitorul
Oficial al României, Partea a IV-a, se publică în tiraj redus şi că nu au avut
posibilitatea să ia cunoştinţă în termen de conţinutul hotărârilor atacate, nu
are suport legal, fiind înlăturate de curte ca nefondate.
Legiuitorul a stabilit prin lege specială un termen pentru atacarea
hotărârilor adunărilor generale, pentru a crea stabilitatea comercianţilor
după expirarea acestui termen.
Apelantele nu au probat temeinicia repunerii în termenul legal, nefiind
motive obiective faptul că nu au putut lua cunoştinţă de actul adiţional, căci
s-ar fi publicat Monitorul Oficial în număr redus.
36. Excepţii. Potrivit art. 117, dacă toate acţiunile societăţii sunt
nominative, convocarea poate fi făcută şi numai prin scrisoare recomandată
sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare transmisă pe cale
electronică, având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura
electronică extinsă, expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de data ţinerii
1 C.A. Bucureşti, Secţia comercială, decizia nr. 1979/2000, http://spete.avocatura.com/speta.php?pid=5357.
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adunării, la adresa acţionarului, înscrisă în registrul acţionarilor; aceste două
modalităţi nu pot fi folosite dacă sunt interzise prin actul constitutiv sau prin
dispoziţii legale
Această dispoziţie este menită să înlăture dificultăţile create de
publicarea în Monitorul Oficial şi într-un ziar local, astfel că, atunci când
acţiunile sunt nominative şi există un număr mic de acţionari, este
preferabilă această modalitate de convocare. Publicitatea prin scrisoare
recomandată se justifică doar la societăţile cu un număr mic de acţionari,
întrucât eşuarea procedurii de convocare prin această modalitate cu un
singur acţionar poate fi un motiv suficient pentru anularea hotărârii
adoptate în aceste condiţii. Modalitatea de convocare trebuie aleasă în mod
obiectiv, adică în funcţie de numărul de acţionari şi de siguranţa realizării
publicităţii. Evident că cele mai mici riscuri de viciere există în cazul
publicităţii prin Monitorul Oficial şi printr-un ziar de largă răspândire.
Câteva precizări se impun cu privire la această modalitate de convocare.
În primul rând, nu mai este posibilă convocarea prin scrisoare simplă,
acţionarii neputând modifica actul constitutiv în sensul introducerii unei
astfel de posibilităţi. Modalitatea convocării prin scrisoare simplă a fost
abrogată prin Legea nr. 441/2006, ea neoferind o siguranţă a convocării
tuturor acţionarilor şi, mai mult, plecând de la existenţa acestei posibilităţi,
unii autori au asimilat comunicării prin scrisoare simplă comunicarea prin fax
şi cea prin poştă electronică1. Tot pentru aceleaşi argumente, credem că s-a
abrogat şi posibilitatea convocării prin afişare la sediul societăţii, însoţită de
un convocator ce va fi semnat de acţionari [art. 117 alin. (5) în varianta de
până la modificarea adusă prin Legea nr. 441/2006].
În al doilea rând, cu privire la această modalitate de convocare, plecând
de la formularea confuză a textului, anume folosirea adverbului „numai”,
precum şi sentinţele pronunţate, s-a pus întrebarea2 dacă această convocare
prin scrisoare recomandată sau scrisoare transmisă pe cale electronică este
modalitatea exclusivă de convocare sau o alternativă pentru administratorii

1

S. David, op. cit., p. 355.
M. Ionaş Sălăgean, Scurte consideraţii teoretice şi practice privind convocarea
adunărilor generale ale societăţilor comerciale pe acţiuni, în R.D.C. nr. 6/2007, p. 1622.
2
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însărcinaţi cu convocarea, dacă prin actul constitutiv sau lege nu este
interzisă.
Astfel, pe de o parte, s-a considerat că, atât timp cât în actul constitutiv
se prevede posibilitatea convocării prin scrisoare recomandată, convocarea
realizată prin publicarea în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă
răspândire este viciată, admiţându-se acţiunea în anulare; pentru a se
pronunţa în acest sens, instanţa a reţinut că verbul „poate”, completat de
adverbul „numai”, introduce o normă imperativă.
Dimpotrivă, alte instanţe judecătoreşti au considerat ca fiind legală şi
statutară convocarea făcută în condiţiile arătate la alineatul anterior, soluţia
impunându-se ca o interpretate a art. 117 în întregime, adică, atât timp cât
publicitatea s-a făcut doar în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă
răspândire, adunarea este legală, chiar dacă nu s-a comunicat convocatorul
prin scrisoare recomandată.
Oricum, prin modificarea art. 117 alin. (3) prin Legea nr. 441/2006, s-a
„strecurat” o mică modificare, poate cu gândul de a pune capăt
interpretărilor, astfel că actualul text prevede că „dacă toate acţiunile
societăţii sunt nominative, convocarea poate fi făcută şi numai prin
scrisoare recomandată sau, dacă actul constitutiv permite, prin scrisoare
transmisă pe cale electronică” (s.n.).
În concluzie, după această modificare, dacă actul constitutiv nu interzice
această modalitate, convocarea se poate face doar prin scrisoare
recomandată.
În schimb, dacă în cazul scrisorii recomandate această modalitate nu
trebuie să fie interzisă prin actul constitutiv, convocarea prin scrisoare
transmisă pe cale electronică este posibilă doar dacă este permisă expres
prin actul constitutiv. Această soluţie legislativă s-a impus, ţinând cont de
stadiul actual redus al accesului la internet.
Cu privire la convocarea prin scrisoare transmisă pe cale electronică,
legiuitorul a mai impus o condiţie, şi anume ca aceasta să aibă încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă; această condiţie
priveşte asigurarea seriozităţii convocării. Prin semnătură electronică
extinsă, conform art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 privind semnătura
electronică, se înţelege acea semnătură care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
– este legată în mod unic de semnatar;
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– asigură identificarea semnatarului;
– este controlată prin mijloace exclusiv de semnatar;
– este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa
fel încât orice modificare ulterioară este identificabilă.
Data expedierii scrisorii este data poştei, care trebuie să fie, conform
art. 117 alin. (4), cu 30 de zile înainte de data ţinerii adunării, neavând nicio
relevanţă data la care efectiv a ajuns la destinatar; acelaşi termen se aplică şi
în cazul convocării prin scrisoare transmisă pe cale electronică.
37. Modalitatea de convocare cumulativă pe pagina de internet.
Potrivit art. 1172 alin. (2), dacă societatea deţine o pagină de internet
proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea
acţionarilor, în conformitate cu art. 1171, precum şi documentele prevăzute
la art. 1172 alin. (1) se publică şi pe pagina de internet, pentru liberul acces
al acţionarilor.
Considerăm că această modalitate de convocare este obligatorie dacă
societatea are pagină de internet, astfel că ea va fi realizată odată cu
modalitatea specifică de convocare, fie în Monitorul Oficial şi într-un ziar, fie
prin scrisoare recomandată sau scrisoare transmisă pe cale electronică; deci,
convocarea prin postarea ordinii de zi pe pagina de internet a societăţii
trebuie să o însoţească pe cea realizată prin celelalte modalităţi. Această
concluzie se desprinde din formularea care este una imperativă, ce obligă la
o astfel de publicare. Cu privire la termen, în lipsa unei stipulaţii exprese,
pentru identitate de raţiune, considerăm că se aplică termenele stabilite de
art. 117 alin. (2) şi art. 1171 alin. (3). De asemenea, cu privire la sancţiunea
care intervine, considerăm că nepublicarea pe pagina de internet a societăţii
atrage nulitatea absolută a hotărârii ce se ia în aceste condiţii. Deşi pare
destul de dură această sancţiune, în condiţiile în care totuşi publicarea s-a
realizat cu respectarea termenelor legale, atât timp cât legiuitorul a
prevăzut această obligaţie în mod imperativ, a înţeles ca sancţiunea să fie
identică. Impunerea acestei metode nu este inutilă sau făcută doar formal,
ci utilizarea unor astfel de mijloace moderne face să înlăture
inconvenientele
ce
le-am analizat la publicarea prin Monitorul Oficial şi tendinţa este tocmai a
conturării folosirii unor mijloace de informare on line, care înlătură actualele
inconveniente sau prezumţii absolute fără acoperire în realitate. Atât timp
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cât convocarea se poate face prin e-mail [art. 117 alin. (4)], cu atât mai justă
şi eficace este şi combinarea cu această obligaţie a publicării şi afişării
documentelor pe pagina de internet a societăţii.
38. Adresa la care se trimite convocarea. Convocarea făcută prin
scrisoare recomandată trebuie expediată la adresa acţionarului înscrisă în
registrul acţionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă
nu i-a fost comunicată în scris de acţionar.
Instanţele judecătoreşti1 au dat eficienţă dispoziţiilor art. 117 alin. (4),
considerând că, în privinţa comunicării schimbării, aceasta poate fi dovedită
numai prin înscrisuri din care să rezulte în mod cumulativ atât faptul
schimbării, cât şi noua adresă. Faptul că reclamantul a invocat anumite
notificări din antetul cărora rezultă o altă adresă decât cea înscrisă în
registrul comerţului nu este de natură a considera nelegală convocarea
făcută la adresa din registrul acţionarilor. În acelaşi mod au fost interpretate
şi convocările făcute la domiciliul şi reşedinţa indicate în procesul de divorţ
sau în procesul penal2. Cu alte cuvinte, notificarea schimbării adresei trebuie
să fie expresă, indicându-se totodată noua adresă.
Nelegală a fost considerată3 şi convocarea făcută la sediul societăţii
pentru unul dintre asociaţii ce avea şi calitatea de administrator,
justificându-se că acesta era singurul loc unde putea fi găsit asociatul
administrator; în mod just, instanţa a considerat că această adunarea nu a
fost convocată legal, odată ce scrisoarea recomandată a avut ca destinatar
societatea, şi nicidecum pe asociatul respectiv.
39. Adunarea ad-hoc, spontană4 sau adunarea totalitară5. Acţionarii
reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se
1 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 308 din 30 mai 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 26-31.
2 Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 1082/2004, în
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 223.
3 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 195 din 11 aprilie 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 31-33.
4 D. Şandru, Societăţile comerciale în Uniunea Europeană, Ed. Universitară,
Bucureşti, 2006, p. 197.
5 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 320-321.
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opune, să ţină o adunare generală şi să ia orice hotărâre de competenţa
adunării, fără respectarea formalităţilor cerute pentru convocarea ei (art.
121).
Cum dispoziţiile legale prevăzute pentru convocarea adunării generale
au ca scop protejarea şi informarea acţionarilor, legiuitorul a prevăzut
posibilitatea desfăşurării unei adunări generale fără a se efectua convocarea
prin niciuna din modalităţile cunoscute. Aşa cum s-a remarcat şi în doctrina
interbelică1, „dispoziţia (…) este destinată să scutească de un formalism
inutil societăţile compuse dintr-un număr mic de acţionari”.
Este singurul caz când obligaţia de a convoca poate fi înlăturată sau nu
mai are importanţă modalitatea în care s-a realizat convocarea2.
Pentru a fi în prezenţa unei adunări totalitare, se cer întrunite două
condiţii:
a) să fie prezenţi acţionarii reprezentând întreg capitalul social.
Observăm că este necesară doar prezenţa acţionarilor reprezentând întreg
capitalul social, fără a fi necesară prezenţa administratorilor sau cenzorilor.
Lipsa unui singur acţionar, indiferent de partea de capital pe care o
deţine, face ca această adunare să nu poate fi considerată totalitară şi
supusă dispoziţiilor art. 121.
În literatura juridică interbelică3 se considera că nu este totalitară
adunarea acţionarilor din care lipseşte unul dintre cei trei cenzori,
considerându-se că printr-o astfel de lipsă „ar putea priva adunarea de
eventualul autor al unei comunicări sau elemente decisive, în formarea
voinţei sociale, comunicări ce pot influenţa, fiind făcute de organele sociale,
cărora legea le impune puterea/datoria de a interveni şi le prescrie forme de
convocare pentru realizarea potenţială a acestor intervenţiuni”.
Două sunt lucrurile pe care trebuie să le lămurim: dacă este necesară
prezenţa cenzorilor la adunarea generală şi în ce măsură această prezenţă
are un rol în conturarea voinţei societăţii. Evident că ne interesează în ce
măsură este necesară prezenţa la adunare a cenzorilor care nu sunt
acţionari.
1

Idem, p. 321.
C.S.J., decizia nr. 51/2002, în P.R. nr. 3/2004, p. 30.
3 B. Bernstein, Adunările generale ale societăţilor anonime, fără publicarea
avizului de convocare (Adunările totalitare), în Revista de drept comercial şi studii
economice 1938, p. 313.
2
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Până la modificările aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006,
exista obligaţia cenzorilor de a lua parte la adunările generale şi extraordinare, putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor
crede necesare. Chiar şi până la abrogarea acestei dispoziţii exprese, se
considera1 că adunarea se putea desfăşura şi în absenţa cenzorilor,
neputând adopta hotărâri în legătură cu acele probleme pentru care legea
impunea prezentarea opiniei sau constatărilor cenzorilor, cum ar fi cazul
adoptării situaţiilor financiare; cu privire la acest ultim aspect, art. 163 alin.
(3) prevede că adunarea generală poate aproba situaţiile financiare anuale
numai dacă acestea sunt însoţite de raportul cenzorilor sau, după caz, al
auditorilor financiari; rezultă clar că prezenţa lor nici în acest caz nu mai este
necesară, important fiind ca la momentul aprobării situaţiilor financiare să
existe rapoartele cenzorilor.
Aşadar, în acest moment nu există o obligaţie a cenzorilor de a fi
prezenţi la adunările generale. Chiar şi când exista această obligaţie legală,
ei nu aveau un rol în formarea voinţei sociale, singura posibilitate avută fiind
de a cere să se insereze pe ordinea de zi anumite propuneri pe care le
considerau necesare;
b) niciun acţionar să nu se opună. Cu privire la această a doua condiţie,
s-a afirmat2 că, în cazul în care un acţionar prezent la adunarea generală
invocă lipsa de validitate a modului de convocare a acesteia, condiţia
prezenţei unanime a acţionarilor nu este îndeplinită, însă, dacă se invocă
lipsa de validitate a constituirii adunării, fără a se aduce obiecţiuni modului
în care a fost convocată, dispoziţiile art. 121 devin aplicabile.
Nu suntem de acord cu această opinie, întrucât din textul de lege nu
rezultă condiţia de circumstanţiere a motivului, ci doar se prevede să nu
existe opunere la desfăşurarea adunării. Opinia contrară poate da naştere la
interpretări, în contextul în care între acţionari nu va fi un vot în unanimitate
asupra problemelor discutate. Important este ca voinţa acţionarilor în
privinţa modului de convocare să fie exprimat clar, iar această claritate să
rezulte din procesul-verbal al adunării. Credem că orice rezervă a unui
acţionar, indiferent de formulare, trebuie să fie sancţionată cu nulitatea
absolută. Din această interpretare rezultă şi avantajele şi dezavantajele unei
1
2

S. David, op. cit., p. 546-547.
Idem, p. 367.
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adunări spontane. S-a considerat că natura totalitară a adunării nu există
atunci când un asociat a fost alungat înainte de vot 1.
Evident că această opunere trebuie exprimată la momentul începerii
adunării, astfel că, în lipsa unei opoziţii în acest moment, sunt pe deplin
aplicabile dispoziţiile art. 121, iar dacă un acţionar, cu referire la o anumită
problemă discutată pe parcursul desfăşurării adunării generale, votează
împotrivă, nu înseamnă că asimilăm aceasta cu o opoziţie în sensul art. 121.
În acest context, se pune o altă întrebare: ce se întâmplă dacă iniţial nu
se exprimă nicio opunere, însă, discutându-se o problemă care în opinia unui
acţionar ar implica verificarea unor acte care la acel moment nu există sau
pur şi simplu consideră că ar fi necesare informaţii suplimentare, acţionarul
în cauză consideră nelegală respectiva adunare? Care este limita de
demarcaţie între spontan şi o posibilă atitudine abuzivă a unor acţionari?
Are vreo relevanţă importanţa a ceea ce se votează sau cât de informaţi pot
fi acţionarii la o astfel de adunare?
Considerăm că rezerva exprimată de un acţionar pe parcursul
desfăşurării adunării (chiar dacă a fost de acord cu ţinerea adunării),
fundamentată pe lipsa unor acte, informaţii sau verificări, trebuie luată în
calcul şi acţionarii să amâne discutarea acestei probleme, în caz contrar
putând fi admisă acţiunea în nulitate absolută a hotărârii. Aprecierea
temeiniciei rezervelor exprimate şi, implicit, a necesităţii de date
suplimentare aparţine instanţei de judecată. Pe de altă parte, existenţa
anumitor nelămuriri sau nevoia unor informaţii suplimentare poate fi
rezolvată chiar în cadrul respectivei adunări, fără a fi alterat caracterul
totalitar al adunării; în acest sens, spre exemplu, Codul civil italian, la art.
2366 alin. (3), prevede că orice intervenient poate pune în discuţie probleme
asupra cărora declară că nu a reţinut suficiente informaţii 2.
Dispoziţiile art. 121 dau posibilitatea ţinerii unei adunări generale în mod
valabil fără efectuarea formalităţilor de convocare, însă aceasta nu înlătură
respectarea altor obligaţii legale privind condiţiile de desfăşurare sau
persoanele care participă 3 ori îndeplinirea altor condiţii anterioare
1 Trib. Milano, decizia din 11 decembrie 2003, în Fr. Galgano, R. Genghini, Noul
drept societar, vol. I, ed. a 3-a, CEDAM, Milano, 2006, p. 354.
2 Idem, p. 235.
3 Articolul 163 alin. (4) lit. c), abrogat de Legea nr. 441/2006, prevedea obligativitatea participării cenzorilor la adunările generale, astfel că în doctrină, în mod
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desfăşurării adunării; spre exemplu, adunarea generală întrunită spontan nu
poate aproba situaţiile financiare, dacă acestea nu sunt însoţite de raportul
cenzorilor sau, după caz, al auditorilor interni [art. 163 alin. (3)]; această
dispoziţie are un caracter imperativ şi are ca scop protejarea intereselor
societăţii şi ale acţionarilor, astfel că un vot asupra acestei probleme se
poate face doar dacă există şi raportul respectiv.

Secţ iunea a 3-a. Conţ inutul convocă rii
40. Locul ţinerii adunării. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii
adunării1, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicită a tuturor
problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Nu există niciun
impediment legal ca adunarea generală ordinară şi adunarea generală
extraordinară să fie convocate în aceeaşi zi şi în acelaşi loc2, însă trebuie
stabilite ore diferite pentru a permite o bună desfăşurare a adunărilor şi a
permite tuturor acţionarilor să-şi exercite dreptul la vot; a stabili aceeaşi oră
pentru ambele hotărâri ar face imposibilă desfăşurarea coerentă a
adunărilor, ţinând cont de atribuţiile fiecăreia, dar ar constitui şi un
impediment pentru anumiţi acţionari, cum este cazul acţiunilor grevate de
un drept de uzufruct [art. 124 alin. (1)] când dreptul de vot conferit de
aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale ordinare şi
nudului proprietar în adunările generale extraordinare.
Prin locul ţinerii adunării se înţelege localitatea, şi nu locaţia. Localitatea
în care este convocată adunarea trebuie să fie cea a sediului societăţii,
hotărârea luată în urma convocării în altă localitate fiind lovită de nulitate
absolută3. O anumită locaţie pentru desfăşurarea adunării poate fi prevăzută

just, s-a considerat că desfăşurarea adunării generale în condiţiile art. 121 nu este
legală dacă nu participă şi cenzorii.
1 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 798/1996, în B.J. 1996, Ed. Proema, Baia
Mare, 1997, p. 232.
2 C.A. Piteşti, decizia nr. 10/R/C/2003, în P.R. nr. 6/2003, p. 96.
3 Este exceptat cazul în care hotărârea este luată în altă localitate de către toţi
acţionarii; nu trebuie ca toţi acţionarii să fi fost de acord cu cele aflate pe ordinea de

III. Convocarea adună rii generale a acţ ionarilor

119

expres în convocator; nu este necesar ca posibilitatea convocării să fie
expres prevăzută în actul constitutiv, iar lipsa unei astfel de clauze din actul
constitutiv nu atrage nulitatea absolută a hotărârii A.G.A.; important este ca
în convocator să fie menţionată adresa corectă unde urmează a se desfăşura
A.G.A.; prin convocarea în altă locaţie decât cea a sediului nu trebuie să se
urmărească împiedicarea participării unor acţionari sau indicarea
necorespunzătoare a adresei locaţiei să fie ambiguă; astfel de aspecte
urmează a fi apreciate de către instanţa de judecată ori de câte ori un
acţionar lipsă formulează o acţiune în anulare, invocând astfel de motive; cu
toate acestea, nu există niciun impediment legal în a se considera legale
convocarea şi desfăşurarea unei adunări, spre exemplu, la domiciliul unui
administrator, în lipsa unui spaţiu adecvat la sediul societăţii şi fără ca prin
aceasta să se îngreuneze ori să se împiedice accesul la adunare; deci, nu este
anulabilă o hotărâre A.G.A. doar pe motiv că aceasta a fost convocată la
domiciliul unui administrator, dacă adresa a fost menţionată în convocator1.
Dacă în convocator nu se prevede o anumită locaţie, se prezumă că
adunarea se va desfăşura la sediul societăţii, adică la adresa menţionată în
registrul comerţului. Dacă în convocator se prevede expres că adunarea este
convocată la sediul societăţii, nu mai este necesară menţionarea adresei,
prezumându-se că acţionarii cunosc adresa la care societatea îşi are sediul
social. Prin sediul societăţii se înţelege sediul social, şi nu sediul principal.
41. Termenul de întrunire. Data ţinerii adunării presupune menţionarea
expresă a zilei şi orei la care începe adunarea.
Termenul de întrunire în niciun caz nu poate fi mai mic de 30 zile de la
publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea
a IV-a [art. 117 alin. (2)]. Acest termen este de ordine publică2, acţionarii
neputând să prevadă un termen mai mic; termenul poate fi mai mare, odată
ce textul de lege prevede că „nu poate fi mai mic de 30 de zile”, astfel că,
spre exemplu, administratorii, la momentul convocării, pot stabili un termen

zi, ci important este ca niciun acţionar să nu fi contestat că adunarea se ţine în altă
localitate.
1 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 316.
2 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 3423/2001, în P.R. nr. 5/2002, p. 43.
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mai mare pentru a facilita realizarea convocării şi, mai mult, chiar acţionarii
pot stabili în actul constitutiv un termen mai mare decât cel legal.
Convocarea adunării generale cu nerespectarea termenului de 30 de zile
atrage nulitatea hotărârii astfel adoptată1.
Observăm că prin modificările aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr.
441/2006 s-a stabilit termenul minim de 30 de zile doar în legătură cu
publicarea în Monitorul Oficial, fără a se face nicio trimitere la publicarea
convocării într-un ziar local. În vechea formularea a Legii
nr. 31/1990, art. 117 alin. (2) prevedea că „termenul de întrunire în niciun
caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocării”, astfel că se
considera că, în cazul în care convocarea în Monitorul Oficial nu era în
aceeaşi zi cu cea din ziarul local, termenul de 15 zile se calculează de la data
la care a fost publicată ultima convocare; de altfel, această interpretare a
fost agreată şi în doctrina interbelică 2.
Credem că nici formularea actuală nu este potrivită, întrucât dă
posibilitatea ca publicarea în ziarul local să se facă doar cu câteva zile înainte
de termenul de întrunire. Or, scopul publicării convocării şi
într-un ziar local este de a asigura o reală informare a acţionarilor societăţii
şi de a oferi posibilitatea de a participa şi se pregăti pentru respectiva
adunare. În actuala formulare, nu credem că eventuala publicare a
convocării în ziarul local cu 2-3 zile înaintea termenului de întrunire va
atrage nulitatea hotărârii. O corectă informare a acţionarilor ar fi fost
deplină dacă s-ar fi prevăzut că termenul de 30 de zile se calculează de la
data publicării în Monitorul Oficial şi într-un ziar de largă răspândire din
localitatea în care se află sediul societăţii sau din cea mai apropiată
localitate.
Cât priveşte publicarea în Monitorul Oficial, se va avea în vedere data
înscrisă în respectivul număr, deşi data distribuirii sau punerii în vânzare
este ulterioară. Mărindu-se termenul de la 15 zile la 30 de zile, a fost corijat
neajunsul existent în vechea formulare, termenul de 15 zile fiind unul prea
scurt, odată ce tipărirea şi distribuirea Monitorului Oficial conduceau la
1
Trib. Bucureşti, Secţia comercială, sentinţele nr. 12746/2003 şi
nr. 1191/2005, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit.,
p. 221.
2 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 316.
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pierderea câtorva zile importante, astfel că nu se oferea o informare corectă
a acţionarilor.
Cu privire la respectarea termenului de întrunire, care în niciun caz nu
poate fi mai mic de 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al
României, se mai impun două precizări; astfel, pe de o parte, în cazul
adunărilor ordinare, se va avea în vedere ca respectarea acestui termen să
fie în concordanţă cu termenul maxim de 5 luni de la încheierea exerciţiului
financiar prevăzut de art. 111 alin. (1); pe de altă parte, în cazul special
prevăzut de art. 119, se vor respecta termenele stabilite în alin. (2) al
articolului citat, respectiv adunarea generală va fi convocată în termen de
cel mult 30 de zile şi se va întruni în cel mult 60 de zile de la data primirii
cererii.
Tot în legătură cu modul de redactare a art. 117 alin. (2), s-a susţinut în
doctrină1 că termenul de 30 de zile constituie un reper al începerii curgerii
termenului de întrunire doar când se utilizează metoda de convocare prin
dubla publicitate, şi anume prin Monitorul Oficial şi prin ziar, fiind exclusă
prin ipoteză în celelalte metode de convocare. Deşi această opinie este justă
dacă analizăm într-un mod riguros textul de lege, nu putem să o împărtăşim,
dacă avem în vedere finalitatea convocării, astfel că, a considera că în cazul
convocării prin scrisoare recomandată un termen de 5-10 zile ar fi suficient
ar însemna a altera mecanismul realizării voinţei sociale. Elementul de
surprindere pentru acţionari trebuie eliminat, astfel încât toţi acţionarii să
aibă un timp suficient pentru a-şi exprima votul; termenul trebuie să fie
unul generos tocmai pentru că acesta trebuie să fie suficient pentru oricare
dintre acţionari, indiferent de domiciliul acestora, de complexitatea
adunării, care poate impune o informare mai amănunţită, pentru evitarea
situaţiilor când acţionarul nu se poate prezenta şi trebuie să mandateze o
altă persoană etc., toate acestea fiind motive să considerăm că termenul de
30 de zile se va aplica şi când adunarea se convoacă prin celelalte metode.
În susţinerea punctului nostru de vedere este şi art. 117 alin. (4), care
prevede un termen de 30 de zile, dar a cărui aplicare s-a interpretat2
restrictiv doar la comunicarea prin poşta electronică; considerăm nepotrivită
această interpretare, întrucât, pe de o parte, alin. (4) reglementează
1
2

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 351.
Idem, p. 351-352.
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singurele excepţii de convocare (scrisoare simplă şi scrisoare electronică),
astfel că partea finală a textului ce se referă la termenul de expediere şi
adresă priveşte ambele cazuri vizate de text, iar, pe de altă parte, a
interpreta restrictiv (aplicabilitatea doar la scrisoarea electronică) este, aşa
cum reţin chiar autorii citaţi, în contradicţie cu aspectul tehnic, specific
metodei, odată ce comunicarea prin e-mail este aproape instantanee.
Termenul de întrunire poate fi mai mic de 30 de zile. Întrebarea care se
pune este aceea dacă, în anumite situaţii şi justificat de formularea textelor
de lege, este posibil ca termenul de întrunire să fie mai mic decât cel de 30
de zile stabilit de art. 117.
Cu titlu de exemplu, cităm dispoziţiile art. 1372, care prevăd că, în caz de
vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administrator, consiliul de
administraţie procedează la numirea unor administratori provizorii, iar dacă
această situaţie determină scăderea numărului administratorilor sub
minimul legal, administratorii rămaşi convoacă de îndată adunarea generală
ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membrii ai consiliului
de administraţie. Observăm că administratorii rămaşi trebuie să convoace
de îndată adunarea, tocmai pentru a completa numărul administratorilor.
După cum s-a remarcat şi în doctrină1, indiferent de formularea
legiuitorului, termenul de 30 de zile este un termen imperativ, iar în textul
citat ca exemplu, legiuitorul nu a prevăzut că adunarea se întruneşte
adunarea, ci administratorul trebuie să convoace adunarea de îndată.
42. Termenul de întrunire pentru cea de-a doua adunare. În înştiinţarea
pentru prima adunare generală se vor putea fixa ziua şi ora pentru cea de-a
doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ţine. Însă legiuitorul a stabilit o
singură restricţie, în sensul ca a doua adunare generală să nu se poată
întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Restricţia este justă, căci,
odată ce nu s-a realizat cvorumul necesar la o anumită oră, este puţin
probabil a se realiza după câteva ore sau, dacă s-ar realiza, s-ar naşte
suspiciuni, iar scopul adunării este de a se cristaliza voinţa societăţii într-un
proces firesc, fără vreo forţare inutilă. Plecând de la acest scop al adunării,
ne întrebăm dacă, în caz de stabilire a celei de-a doua adunări în ziua
imediat următoare, ne îndepărtăm de idealul materializării unei voinţe cât
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 422.
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mai clare a societăţii; acest interval de o singură zi este suficient pentru a
înlătura impasul realizării cvorumului la prima adunare. Cu privire la aceste
aspecte, dacă iniţial Codul comercial, în art. 214 alin. (2), stabilea că cea de-a
doua convocare nu se putea face mai înainte de a opta zi de la data fixată
pentru prima convocare, ulterior, prin Legea din 7 octombrie 1939, articolul
citat a fost modificat, în sensul că singura restricţie era ca cea de-a doua convocare să nu fie chiar în ziua primei convocări; observăm că această ultimă
soluţie a fost reţinută de legiuitor şi la redactarea Legii nr. 31/1990; cu toate
acestea, nu există nicio restricţie ca acţionarii să prevadă în actul constitutiv
un termen mai mare pentru cea de-a doua adunare.
În fine, dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menţionată în
înştiinţarea publicată pentru prima adunare, termenul prevăzut la art. 117
va putea fi redus la 8 zile.
43. Ordinea de zi. Conţinut. Obligatoriu în convocator trebuie prevăzută
ordinea de zi, cu menţionarea expresă a tuturor problemelor, astfel încât
acţionarii să poată să se pregătească, să se informeze pentru a vota în
cunoştinţă de cauză, evitându-se surprizele şi facilitându-se acţionarilor o
informare corectă1. Hotărârea adoptată cu privire la o problemă ce nu a fost
menţionată în convocator este nulă2. Chiar textul art. 117 alin. (6) precizează
expres „cu menţionarea tuturor problemelor”, astfel că nu este suficientă o
simplă enumerare, ci, în funcţie de circumstanţe, se impune o explicare
rezonabilă a problemelor ce vor fi supuse dezbaterii 3, tocmai pentru a se
informa în mod corespunzător acţionarii4. Cu toate acestea, s-a susţinut, în
sensul apărării interesului societăţii, că revocarea administratorului se poate
face chiar dacă nu a figurat în convocator 5.
1 Articolul 2366 C. civ. italian prevede că ordinul de convocare trebuie să indice
ziua, ora şi locul întâlnirii, ordinea de zi, precizând lista sintetică, dar foarte precisă a
materiilor ce vor fi tratate.
2 Trib. Bucureşti, Secţia comercială, sentinţa nr. 1063/2005 şi decizia
nr. 1063/2005, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit.,
p. 223-224.
3 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2685/2002, în R.D.C. nr. 7-8/2002,
p. 342.
4 S. David, op. cit., p. 357.
5 Ph. Merle, op. cit., p. 400.
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Trebuie să se evite formulări generice, cum ar fi, spre exemplu, „diverse”
sau „probleme diverse”, acestea neinformând sub niciun aspect ceea ce
urmează a se decide, iar scopul lor este doar „să adoarmă conştiinţa
acţionarilor, îndemânu-i să renunţe a lua parte la adunare sau să nu se
pregătească, să nu se documenteze”1.
Nu este suficient ca în convocator să se prevadă natura adunării, fără a
se indica ordinea de zi, considerându-se că aceasta rezultă din dispoziţiile
legale ce reglementează respectiva adunare; deci simpla arătare a naturii
adunării nu este suficientă pentru a determina ordinea de zi2.
43.1. Jurisprudenţă. Menţionarea în convocator a unor probleme
„diverse”. Momentul la care se verifică legalitatea motivelor de nulitate.
Litigiul dedus judecăţii are drept obiect cererea de anulare a hotărârii A.G.A.
din 31 august 2004, luată cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii nr.
31/1990. În speţă3, nu are relevanţă, sub aspectul verificării validităţii
hotărârii adoptate, împrejurarea că, ulterior promovării cererii în justiţie,
problemele ce au constituit obiectul controlului judecătoresc nu mai sunt în
fiinţă sau s-au rezolvat, instanţa fiind sesizată cu verificarea valabilităţii
hotărârii în raport de dispoziţiile legale invocate la momentul promovării
cererii introductive.
În conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990, convocarea adunării generale a acţionarilor la societăţile pe acţiuni trebuie să
cuprindă data şi locul ţinerii adunării, ordinea de zi, cu menţionarea explicită
a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterilor.
În mod corect instanţa de apel a reţinut că ordinea de zi inclusă în
convocator trebuie să conţină menţiuni clare, explicite cu privire la
problemele supuse dezbaterii acţionarilor, pentru ca aceştia să poată fi în
măsură să ia cunoştinţă de acestea în aşa fel încât votul să fie fundamentat.
Din economia normei legale invocate rezultă, fără putinţă de tăgadă, că
aceasta are un caracter imperativ, a cărei sancţiune, faţă de termenii folosiţi,
este nulitatea absolută.
Potrivit procesului-verbal al şedinţei din 31 august 2004, la pct. 3 –
„diverse” – a fost validată participarea la licitaţie în vederea dobândirii unor
1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 330.
Idem, p. 331.
3 I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 5910 din 9 decembrie 2005, www.scj.ro.
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active de pe platforma T.M., deschiderea unui punct de lucru şi
împuternicirea consiliului de administraţie să întreprindă măsurile legale în
acest sens.
Dispoziţiile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 prevăd clauzele
obligatorii ale actului constitutiv, între care se află şi cele sus-menţionate,
astfel încât modificarea acestora trebuie realizată în condiţiile cerute de lege
pentru modificarea actului constitutiv.
44.1. Modificarea ordinii de zi cu ocazia întrunirii A.G.A. Odată făcută
publică ordinea de zi, ea nu mai poate fi retrasă, indiferent de justificare1.
Nu ne referim la excepţia şi condiţiile art. 1171, căci în acest caz este vorba
de introducerea unor puncte noi la cererea acţionarilor, deci nu priveşte
situaţia pe care vrem s-o analizăm, şi anume dacă iniţiatorii convocării pot
reveni asupra convocării sau schimba punctele de pe ordinea de zi. Din
această perspectivă, s-a considerat că nu poate fi retrasă, însă a fost
exprimat şi un punct de vedere contrar2, în sensul că, în cazuri excepţionale,
cei care au convocat adunarea pot modifica ordinea de zi, dar numai dacă
publică o nouă convocare, cu o altă dată a ţinerii adunării; nu suntem de
acord cu o astfel de opinie, întrucât, nestabilindu-se nicio limită,
reconvocarea poate conduce la situaţii abuzive sau la crearea unei situaţii
neserioase care duce la un dezinteres al acţionarilor; un alt argument este
acela că prin modificarea adusă de Legea nr. 441/2006 a fost reglementată
expres modalitatea de introducere a unor noi puncte de pe ordinea de zi
(art. 1171)3.
Dacă din dezbateri reiese necesitatea supunerii la vot a altor aspecte,
adunarea poate include pe ordinea de zi acea problemă şi să o voteze 4; în
doctrină s-au formulat şi opinii contrare5, în sensul că nu se pot include
puncte noi pe ordinea de zi; este adevărat că o astfel de opinie se justifică
prin respectarea dreptului la informare al acţionarilor care pot participa sau
nu la adunare, însă a ne însuşi această opinie extremă ar însemna a nega
calitatea de organ suprem de decizie al societăţii, care poate, cu respectarea
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 396.
S. David, op. cit., p. 358.
3 De precizat că opinia respectivă a fost formulată anterior Legii nr. 441/2006.
4 În acelaşi sens, S. David, op. cit., p. 358.
5 În sens contrar, a se vedea I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 393.
2
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cvorumului stabilit de lege, să hotărască asupra problemelor ivite cu ocazia
dezbaterilor. În sprijinul unei astfel de opinii, care exclude posibilitatea
includerii unor noi puncte pe ordinea de zi, este art. 129 alin. (7), care
prevede că nu pot fi adoptate hotărâri asupra unor puncte de pe ordinea de
zi care nu au fost publicate în conformitate cu dispoziţiile art. 117 şi art.
1171, cu excepţia cazului în care toţi acţionarii au fost prezenţi sau
reprezentaţi în adunare şi niciunul dintre aceştia nu s-a opus sau nu a
contestat această hotărâre. Practic, legiuitorul a stabilit imperativ un singur
caz, şi anume cel al adunării totalitare, întâlnit în puţine situaţii.
Totuşi, aplicarea acestui text credem că priveşte doar acele puncte de
pe ordinea de zi ce influenţează structura societăţii şi nu se justifică a
refuza orice discuţie pentru că există acest text de lege; a aplica acest articol
înseamnă a crea o piedică în a vedea în adunarea generală un for ce
direcţionează activitatea societăţii, a crea o umbrelă la adăpostul căreia în
mod abuziv unele persoane vor avea interes să menţină aceeaşi stare de
lucruri; a nu ţine cont totuşi de realitatea că în cazul societăţilor cu mai mulţi
acţionari convocarea implică o anumită rigoare, un formalism care uneori
este în contradicţie cu celeritatea operaţiunilor comerciale care reclamă, în
mod corespunzător, soluţii rapide.
În acest context, considerăm că se impune o atitudine de mijloc, care să
concorde cu mecanismul de funcţionare a unei societăţi comerciale, astfel că
rămânem la punctul nostru de vedere, dar fără ca prin această modalitate,
indiferent de motive, să se poată introduce noi puncte şi vota aspecte ce
conduc la modificarea actelor constitutive. Practic, se reduce această
posibilitate doar la adunările ordinare şi într-un fel este logic, căci numai
dezbaterea unor probleme curente poate da naştere la luarea unor decizii
comerciale ce nu comportă amânarea.
Spre exemplu, aşa cum am precizat, chiar dacă opinia nediscutării unor
aspecte nemenţionate în convocator are ca sprijin dreptul la informare, există
situaţii când existenţa acestui drept este afectată de respectarea interesului
societăţii şi al acţionarilor; este cazul, aşa cum am mai precizat, al revocării
administratorului, care se poate lua chiar dacă nu a figurat în convocator1.
Soluţia se justifică, deoarece nu vedem de ce trebuie convocată o nouă
adunare, atât timp cât din analiza activităţii administratorului rezultă
1

Ph. Merle, op. cit., p. 400.
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incapacitatea sau chiar reaua-credinţă a acestuia în activitatea curentă, care
poate conduce chiar la crearea unor grave prejudicii. Până la urmă este
dreptul acţionarilor să-l revoce, urmând ca, în măsura în care s-a făcut „fără
justă cauză”, acesta să fie îndreptăţit la plata de daune-interese1.
În măsura în care acţionarii consideră că nu este oportună dezbaterea
unui anume punct de pe ordinea de zi, adunarea poate vota scoaterea de
pe ordinea de zi a acestuia2. Sub acest aspect, credem că nu pot exista
discuţii în cazul în care convocarea s-a făcut de către administratori, căci,
dacă aceştia forţează adoptarea cu privire la o anumită problemă ce nu
necesită urgenţă (cum ar fi scăderea numărului de administratori sub
minimul legal), nu vedem motivele pentru care acţionarii nu pot refuza
scoaterea acelui punct de pe ordinea de zi. Cu totul alta este situaţia
convocării adunării ca urmare a autorizării instanţei în baza art. 119, caz în
care instanţa fiind cea care stabileşte prin încheiere ordinea de zi, aceasta
devine obligatorie pentru acţionari.
În cazul analizat anterior, respectiv când acţionarii votează amânarea
discutării unei probleme de pe ordinea de zi pentru o altă dată, precum şi în
cazul în care la adunare nu se realizează cvorumul stabilit de lege, adunarea
urmând a fi convocată la o altă dată [deci suntem în situaţia 118 alin. (1)],
este necesar ca problemele ce au fost pe ordinea de zi a unor astfel de
adunări să figureze în convocatorul pentru noua adunare.
44.1.1. Jurisprudenţă în sensul admiterii discutării unor probleme ce
rezultă din dezbaterile cu ocazia adunării 3. Adunarea generală a adoptat
hotărârea în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de lege pentru
adunarea generală extraordinară.
Discutarea şi a altor probleme decât cele anunţate pe ordinea de zi a fost
determinată de discuţiile purtate în cadrul adunării, în special de concurenţa
neloială a acţionarilor minoritari, prin constituirea de societăţi comerciale cu
acelaşi obiect de activitate şi preluarea clienţilor societăţii.
1

Acolo unde legiuitorul a considerat că este necesară o protecţie sporită faţă de
eventualele abuzuri ale acţionarilor, a prevăzut un prag superior de majoritate, cum
este cazul art. 1536 alin. (4), care prevede o majoritate de două treimi din numărul
acţionarilor prezenţi pentru revocarea membrilor consiliului de supraveghere.
2 C.A. Braşov, Secţia comercială, decizia nr. 211/2004, în R.D.C. nr. 12/2005,
p. 175-177.
3 I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1204 din 28 martie 2006, www.scj.ro.
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În acest sens, este de reţinut că, potrivit Legii nr. 31/1990, nu este
interzisă discutarea în adunarea generală şi a altor probleme care nu au fost
înscrise pe ordinea de zi, dacă din dezbateri a rezultat această necesitate.
44.2. Nemenţionarea unei probleme în convocator. Excepţie legală.
Este adevărat că legiuitorul, prin excepţie, a prevăzut că adunarea generală
poate vota, fără să fi fost menţionate în convocator, aspecte legate de
răspunderea organelor de conducere; astfel, art. 155 alin. (3) prevede că,
atunci când adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară
anuală, poate lua o hotărâre referitoare la acţiunea în răspundere contra
fondatorilor, administratorilor sau directorilor, respectiv a membrilor
directoratului şi consiliului de supraveghere, precum şi a cenzorilor sau
auditorilor financiari, chiar dacă această problemă nu figurează pe ordinea
de zi.
În legătură cu această excepţie legală, nu credem că intenţia legiuitorului
a fost în sensul că în nicio altă împrejurare sau în legătură cu orice problemă
să nu se poată introduce discutarea unor aspecte nemenţionate în
convocator, dar care rezultă din dezbateri. După cum am precizat mai
înainte, punctul nostru de vedere este în sensul că introducerea pe ordinea
de zi a unor probleme ce rezultă din dezbateri şi fără să conducă la
modificarea actelor constitutive este posibilă. Motivul pentru care
legiuitorul a prevăzut această excepţie nu a fost de a stabili imperativ că este
singura excepţie, ci, ţinând cont de specificitatea problemei supuse analizei,
şi anume pornirea acţiunii în răspundere, a prevăzut aceasta tocmai pentru
a nu lăsa loc la interpretări şi a se impune o nouă convocare în acest sens; cu
alte cuvinte, dacă acţionarii constată cu ocazia votării situaţiei financiare
anumite nelegalităţi, implicit li s-a pus la îndemână, fără a fi necesare alte
dezbateri, şi calea specifică, respectiv promovarea acţiunii în răspundere.
Mai mult, în cele mai multe cazuri, administratorii, fiind cei care redactează
conţinutul convocării, au interesul să evite menţionarea unui astfel de punct
pe ordinea de zi, astfel că, în ceea ce-i priveşte, cu atât mai mult se justifică
derogarea.
Cu privire la natura adunării în care se poate decide pornirea acţiunii în
răspundere contra organelor de conducere, fără a fi menţionată această
problemă pe ordinea de zi, s-a considerat în doctrină1 că „este în spiritul
1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 331.
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textului1 de a facilita luarea deciziunii privitoare la acţiunea în răspundere,
dacă admitem că orice adunare poate face aceasta, indiferent dacă este
ordinară sau extraordinară”. Ţinând cont de formularea art. 155, nu putem fi
de acord cu această concluzie, întrucât, potrivit art. 155 alin. (3), numai când
adunarea generală decide cu privire la situaţia financiară anuală, aceasta
poate hotărî pornirea acţiunii împotriva administratorilor, chiar dacă nu
figurează pe ordinea de zi; cum discutarea, aprobarea sau modificarea
situaţiilor financiare anuale este numai de competenţa adunării generale
ordinare [art. 111 alin. (2) lit. a)], tragem concluzia că numai în cadrul unei
astfel de adunări se poate hotărî în acest sens, fără a fi menţionată în pe
ordinea de zi. Un alt argument în acest sens este modalitatea de redactare a
art. 155, care în privinţa cvorumului face trimiteri fie la art. 112, fie la art.
115 alin. (1), fără menţionarea categoriei adunării, ci doar în funcţie de
persoanele faţă de care se doreşte a se porni acţiunea în răspundere;
evitarea menţionării naturii adunării nu este întâmplătoare, ceea ce, în
această privinţă, trecând peste discuţiile legate de competenţele adunărilor,
ne conduce la concluzia că promovarea acţiunii în răspundere poate fi luată
fie în adunarea ordinară, fie extraordinară, cu cvorumul stabilit de art. 112,
iar prin excepţie, când acţiunea priveşte membrii consiliului de
supraveghere,
cvorumul
este
cel
prevăzut
de
art.
115
alin. (1), caz în care mandatul acestora încetează de drept (din text rezultă
clar că acţiunea împotriva membrilor consiliului de supraveghere poate fi
pornită şi cu cvorumul prevăzut de art. 112, dar în acest caz nu le încetează
mandatul de drept).
44.2.1. Jurisprudenţă. Menţionarea explicită în convocator a tuturor
punctelor de pe ordinea de zi. Menţionarea vagă a verificării răspunderii
administratorilor. Articolul 117 din Legea nr. 31/1990 prevede că în
convocare trebuie să se arate locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea
de zi, menţionându-se explicit toate problemele care vor fi dezbătute în
adunare.

1 Este vorba de art. 15 alin. (2) din Legea din 19 octombrie 1940 privitoare la
funcţionarea societăţilor pe acţiuni, care prevedea că adunarea generală poate
delibera şi decide asupra acţiunii în răspunderea administratorilor, chiar dacă
această chestiune nu figurează pe ordinea de zi.
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Convocarea trebuie să indice ordinea de zi a adunării, iar ordinea de zi
trebuie să fie clară şi precisă. Nu sunt permise enunţuri vagi, precum „probleme diverse”, „chestiuni variate”, „eventuale răspunderi”, deoarece
acestea sunt în măsură sa scadă interesul acţionarilor, astfel încât aceştia să
renunţe la a mai participa la adunare.
Convocarea adunării a cărei hotărâre este în discuţie cuprinde la
pct. 4 o menţiune vagă, potrivit căreia se va discuta la adunare verificarea
eventualei responsabilităţi a administratorului, care era şi acţionar al
societăţii, şi viitoarea acţiune a societăţii în funcţie de rezultatul acestor
verificări.
Potrivit Legii nr. 31/1990, există motive de nulitate absolută dacă sunt
încălcate norme de ordine publică, iar cele mai multe norme care
reglementează formarea voinţei sociale sunt de ordine publică, ele
protejând în acelaşi timp pe acţionari şi creditul în general.
În practica judiciară s-a statuat că sunt lovite de nulitate absolută toate
hotărârile luate cu nerespectarea dispoziţiilor referitoare la convocarea
adunărilor prevăzute în art. 117 din Legea nr. 31/1990.
Pentru aceste motive, instanţa1 consideră că hotărârea atacată este
lovită de nulitate absolută.
Considerăm că soluţia mai sus pronunţată este corectă, odată ce
adunarea generală nu a avut pe ordinea de zi analiza situaţiei financiare a
societăţii, care, după cum am văzut, este singura situaţie când nu este
necesară convocarea expresă pentru a decide promovarea acţiunii în
răspunderea administratorilor.
44.3. Conţinutul convocatorului când se fac propuneri de modificare a
actului constitutiv. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru
modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul
integral al propunerilor [art. 117 alin. (7)].
Respectarea acestei cerinţe trebuie realizată pentru informarea corespunzătoare a acţionarilor, fără a oferi surprize şi pentru a crea suportul unor
dezbateri în cunoştinţă de cauză. Totuşi, respectarea acestei condiţii nu
trebuie analizată în mod absolut, ea reprezentând mai mult o obligaţie de
1

C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 1647 din 6 decembrie 2002, în
D. Lupaşcu, A. Avram, M. Badea, A. Bucur, Curtea de Apel Bucureşti. Practică judiciară
comercială 2002, Ed. Brilliance, Piatra Neamţ, 2004, p. 30-31.
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diligenţă, în sensul atingerii finalităţii convocării. Spunem acest lucru,
întrucât, pe de o parte, prezentarea unei variante modificatoare în
convocator nu este obligatorie, acţionarii în urma dezbaterilor putând
modifica conţinutul iniţial al modificării. Mai mult, aşa cum s-a semnalat în
doctrină1, există cazuri când prezentarea unei astfel de modificări nu este
posibilă. În acest sens, s-a susţinut că, în cazul propunerii de majorare a
capitalului social cu respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor, se
impun două adunări: o primă adunare care aprobă majorarea cu o anumită
sumă şi acordă termenul minim de o lună pentru exercitarea dreptului de
preferinţă al acţionarilor în scopul de a subscrie; a doua adunare este
convocată şi are loc după expirarea termenului pentru exercitarea dreptului
de preferinţă, adunare care va hotărî suma cu care se majorează capitalul
social în funcţie de subscriere, reducerea majorării propuse, oferirea
acţiunilor spre subscrierea de către public etc. În acest caz, propunerile de
modificare şi completare a actului constitutiv se vor menţiona în
convocatorul pentru a doua adunare, căci numai acum se întrezăresc
posibilităţile ce există pentru a definitiva majorarea capitalului, aspecte ce
urmează a le hotărî adunarea convocată în acest sens.
44.4. Conţinutul convocatorului când se numesc membrii organelor de
conducere. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va
menţiona lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de
domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia
de administrator [art. 117 alin. (6)].
Dacă un administrator a dobândit această calitate prin actul constitutiv,
revocarea sa din funcţie reprezintă o modificare a actului constitutiv, motiv
pentru care convocarea adunării în scopul revocării acestuia trebuie să
cuprindă textul integral al propunerilor2.
45. Data de referinţă. Definiţie şi funcţii. Deşi data de referinţă nu este
definită de Legea nr. 31/1990, totuşi s-a considerat compatibilă3 definiţia
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 353.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 1990/2002, în R.R.D.A. nr. 2/2003,
p. 118.
3 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 367.
2
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oferită în art. 2 alin. (2) lit. e) din Regulamentul nr. 1/2006 emis de C.N.V.M.
pentru aplicarea prevederilor art. 2 din Legea nr. 297/2004, potrivit căruia
data de referinţă este data calendaristică stabilită de consiliul de
administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care
participă la A.G.A. şi votează în cadrul acesteia.
Potrivit art. 123 alin. (2), consiliul de administraţie, respectiv directoratul,
va stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi
să voteze în cadrul adunării generale, dată ce va rămâne valabilă şi în cazul
în care adunarea generală este convocată din nou din cauza neîntrunirii
cvorumului.
Data de referinţă este un element obligatoriu ce trebuie precizat în
convocator. Deşi în doctrină 1 s-a exprimat şi punctul de vedere potrivit
căruia data de referinţă nu este un element obligatoriu, considerăm că în
convocator este obligatorie menţionarea acesteia, iar eventuala hotărâre a
adunării fără respectarea acestei condiţii atrage nulitatea absolută2;
sancţiunea, chiar dacă nu este prevăzută expres de Legea
nr. 31/1990, se justifică, dacă avem în vedere funcţiile acesteia3.
Rolul datei de referinţă este de a facilita identificarea acţionarilor care
au dreptul de a participa la adunare şi a celor ce au dreptul să încaseze
dividende; instituţia datei de referinţă se justifică având în vedere cesiunile
de acţiuni ce pot îngreuna exercitarea dreptului de vot în adunare,
verificarea înscrierii cesiunilor etc. Rolul datei de referinţă este unul practic,
asigurând implicit validitatea exprimării votului, întrucât inexistenţa unei
date de referinţă ar conduce la o situaţie de nesiguranţă asupra votului ce se
exprimă în adunarea generală, odată ce ar putea fi persoane care, cesionând
acţiunile după realizarea convocării, nu ar fi fost convocate, astfel că acestea
ar putea invoca nulitatea hotărârii.

1 M.N. Costin, C.M. Costin, Semnificaţia juridică a sintagmei „data de referinţă”
utilizată de art. 122 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, în lumina
jurisprudenţei, în R.D.C. nr. 4/2001, p. 30.
2 În acelaşi sens, C. Duţescu, op. cit., p. 213.
3 În sens contrar, a se vedea M.N. Costin, C.M. Costin, op. cit., p. 31.

III. Convocarea adună rii generale a acţ ionarilor

133

Menţionarea datei de referinţă în convocator este în interesul
acţionarilor, protejând prin această înştiinţare acţionarii care au dreptul să
voteze1.
Pe lângă funcţia de identificare a acţionarilor, un al doilea scop, foarte
important şi care justifică sancţiunea nulităţii, este de a preîntâmpina
eventuale cesiuni frauduloase ale unor acţionari interesaţi în direcţionarea
voturilor într-un anumit sens. Vom întâlni, în funcţie de această dată de
referinţă, persoane care au calitatea de acţionari la data de referinţă, dar
ulterior acesteia, până la întrunirea A.G.A., pierd calitate, sau persoane care
la data de referinţă nu aveau calitatea de acţionari, dar au dobândit-o
ulterior acestei date, fie până la termenul de întrunire a adunării generale,
fie ulterior acestuia.
45.1. Sfera de aplicare a datei de referinţă. Punctul de plecare în
stabilirea societăţilor la care este obligatorie menţionarea în convocator a
datei de referinţă îl constituie modul confuz de redactare a art. 123 alin. (2)
şi (3), nedistingându-se, în primul rând, între societăţile comerciale ce au
emis acţiuni nominative sau acţiuni la purtător, de unde rezultă două
posibile opinii:
– fie a considera că tocmai nefăcându-se nicio precizare urmează ca data
de referinţă să fie obligatorie pentru ambele situaţii;
– fie a considera că interpretarea alin. (2) şi (3) ale art. 123 trebuie făcută
prin raportare la întreg art. 123, adică ţinându-se seama de conţinutul
dispoziţiei normative în ansamblul ei2.
În analiza celui de-al doilea punct de vedere, autorii citaţi reţin că, totuşi,
modul de redactare a alin. (3) complică problema, odată ce textul de lege îi
vizează pe acţionarii înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de
registrul independent privat al acţionarilor, adică se referă la titularii de
acţiuni nominative. În acest fel, s-a instituit un regim juridic discriminatoriu
pentru titularii de acţiuni nominative faţă de cel al titularilor de acţiuni la
purtător, cu consecinţa încălcării principiului legitimităţii juridice a
acţionarilor dintr-o dublă perspectivă: pe de o parte, exercitarea drepturilor
de către titularii de acţiuni nominativ este subordonată datei de referinţă, în
1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr.
M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 242.
2 M.N. Costin, C.M. Costin, op. cit., p. 29.

3584/2005,

în

C.

Cucu,
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timp ce pentru titularii acţiunilor la purtător numai exercitarea dreptului de
vot este condiţionată de depunerea cu cinci zile înainte a acţiunilor, iar, pe
de altă parte, în alin. (2) se face referire la stabilirea datei de referinţă, care
nu poate depăşi 60 de zile înainte de data adunării generale, în timp ce alin.
(1) stabileşte un termen de doar 5 zile pentru depunerea acţiunilor la
purtător1.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că art. 123 alin. (2) îi are în vedere
doar pe titularii care deţin acţiuni nominative 2. Argumentele în sprijinul
acestui punct de vedere se sprijină pe realitatea pe care o implică
transmisibilitatea celor două tipuri de acţiuni. Tocmai pentru că acţiunile la
purtător se transmit prin simpla tradiţiune a lor (art. 99), această categorie
nu este supusă (şi nici nu ar putea fi) unor condiţii de înregistrare, motiv
pentru care titularii de acţiuni la purtător au o singură obligaţie, care îi şi
face identificabili: depunerea lor la locurile arătate în convocator. Articolul
123 trebuie interpretat în întregul său, adică în sensul că legiuitorul a dorit
reglementarea ambelor situaţii, referindu-se în alin. (1) la titularii de acţiuni
la purtător şi în alin. (2) şi (3) la titularii de acţiuni nominative. În sprijinul
acestei opinii au fost invocate şi dispoziţiile legislaţiei pieţei de capital
privitoare la data de referinţă, ţinând cont că pe aceasta se listează doar
acţiuni nominative, iar această instituţie este mult mai bine reglementată.
45.1.1. Jurisprudenţă în sensul că data de referinţă se aplică doar
titularilor de acţiuni la purtător. Contrar punctului de vedere susţinut de
noi, în practica judecătorească au fost pronunţate şi soluţii contrare
acestuia, motiv pentru care redăm o astfel de speţă, de altfel reţinută şi de
autorii citaţi3 în sprijinul opiniilor formulate.
SC T.C.I. S.V.M., cu sediul în Cluj-Napoca, a chemat în judecată SC I.P. SA,
de asemenea cu sediul în Cluj-Napoca, solicitând instanţei să pronunţe o
sentinţă prin care să dispună anularea hotărârilor adoptate de adunarea
generală extraordinară a acţionarilor pârâtei din data de 26 mai 1999, vizând
modificarea statutului în ce priveşte detalierea unor prerogative ale adunării
generale şi stabilirea cvorumului de decizie al acesteia, precum şi a
cvorumului de constituire a ei, atunci când are caracter extraordinar.
1

Idem, p. 30.
În acest sens, a se vedea şi C. Duţescu, op. cit., p. 210.
3 M.N. Costin, C.M. Costin, op. cit., p. 23-27.
2
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În motivarea acestei acţiuni, reclamanta a precizat, printre altele, că are
calitatea de acţionar al societăţii pârâte şi consideră nelegală convocarea
adunării generale menţionate, făcută de pârâtă la data de 26 mai 1999,
datorită nerespectării art. 122 din Legea nr. 31/1990, republicată, text care
impunea consiliului de administraţie obligaţia de a stabili o dată de referinţă
pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie înştiinţaţi şi să voteze, ceea ce a fost omis
să se treacă în convocatorul publicat. Această nelegalitate a convocării duce
la nulitatea hotărârilor adoptate de adunarea generală respectivă.
Reclamanta a mai precizat că a fost prejudiciată şi prin conţinutul hotărârilor
adoptate de adunarea generală menţionată, deoarece a contractat cu F.P.S.
în vederea realizării unui plasament de capital garantat cu referire la
pachetul de acţiuni deţinute de F.P.S., care reprezintă 40% din capitalul
social. Or, modificările aduse statutului societăţii schimbă condiţiile şi
posibilităţile de realizare a plasamentului de capital garantat.
Pe de altă parte, modificarea cvorumului de prezenţă şi a numărului
voturilor necesare pentru luarea unei hotărâri nu se poate face înăsprind
condiţiile din art. 115 din Legea nr. 31/1990, ci numai relaxându-le, căci în
modul în care s-a procedat se favorizează influenţa unui grup de interese în
detrimentul celorlalţi acţionari.
Prin întâmpinarea depusă de pârâtă, s-a învederat că adunarea generală
a acţionarilor din 25 şi 26 mai 1999 a avut loc cu respectarea dispoziţiilor
normative cuprinse în art. 113 şi urm. din Legea nr. 31/1990, republicată.
Convocarea ei s-a făcut cu respectarea art. 117 alin. (3) şi urm. din aceeaşi
lege, fiind publicată în Monitorul Oficial din 6 mai 1999, precum şi în ziarele
România Liberă din 8 mai 1999 şi Mesagerul Transilvan din 7 mai 1999.
Totodată, convocarea adunării generale a fost afişată la sediul societăţii în
timp util.
Dovada îndeplinirii tuturor formalităţilor cerute de lege şi de actul
constitutiv al societăţii pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor a fost
confirmată de cenzori prin procesele-verbale.
Aşa fiind, hotărârile acestei adunări generale au fost luate cu respectarea
prevederilor art. 129 şi urm. din Legea nr. 31/1990, republicată.
S-a mai susţinut în întâmpinare că reclamanta nu a perfectat contractul de
vânzare-cumpărare de acţiuni cu F.P.S., astfel încât calitatea sa de acţionar
nu este dovedită.
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Prin sentinţa civilă nr. 1465/C/1999, Tribunalul Cluj, Secţia comercială, a
respins acţiunea înaintată de reclamanta SC T.C.V. S.V.M. ca nefondată.
În considerentele acestei sentinţe, instanţa de fond a reţinut că
reclamanta are calitatea de acţionar deţinând un număr de 10.865 acţiuni,
ce reprezintă 0,5984% din totalul acţiunilor. Calitatea de acţionar principal al
pârâtei revine F.P.S., care deţine un număr de 726.830 acţiuni, adică
40,03060% din totalul acţiunilor emise de pârâtă.
În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, administratorul
pârâtei a convocat, prin publicare în Monitorul Oficial şi în două ziare de
largă răspândire, adunarea generală extraordinară a acţionarilor pârâtei, în
scopul discutării unor propuneri de modificare a actului constitutiv al
societăţii. Ziua primei convocări a fost stabilită pentru data de 25 mai 1999,
dar adunarea generală nu s-a putut ţine, neîntrunindu-se cvorumul de
constituire de 3/4 din capitalul social prevăzut de actul constitutiv. De aceea,
desfăşurarea adunării generale convocate a fost prorogată pentru ziua de 26
mai 1999 la sediul pârâtei, când s-a constatat prezenţa unui număr de 31 de
acţionari deţinători ai 1.310.651 de acţiuni, adică 72,12% din capitalul social.
În unanimitate s-a hotărât modificarea statutului pârâtei, conform
propunerilor făcute prin convocator.
Instanţa a reţinut că art. 16 din actul constitutiv al societăţii reproduce
dispoziţiile cuprinse în art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată, conform
cărora la cea de-a doua convocare a adunării generale, cvorumul de
constituire este de 1/2 din capitalul social, iar cvorumul de decizie este de
1/3 din capitalul social. Aşa fiind, atât adunarea generală extraordinară, la a
doua convocare, a fost legal constituită, cât şi hotărârea adoptată de
aceasta a fost statuar luată.
Cât priveşte nulitatea întemeiată pe art. 122 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990, republicată, invocată de reclamantă, Tribunalul Cluj a apreciat
că aceasta nu poate fi reţinută drept cauză de invaliditate a hotărârii
adunării generale, atâta vreme cât reclamanta se află înscrisă în evidenţele
pârâtei şi, totodată, în registrul independent al acţionarilor, stabilirea unei
date de referinţă în beneficiul acesteia nu mai este necesară, drepturile ei
fiind suficient protejate prin menţionarea în evidenţele pârâtei şi ale
registrului independent al acţionarilor.
Invocarea dispoziţiilor de protecţie ale art. 122 din Legea nr. 31/1990,
republicată, a conchis instanţa de fond, poate fi recunoscută doar în
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favoarea titularului de acţiuni la purtător neînscris în evidenţele menţionate,
iar nu şi reclamantei, în raport cu care modalitatea de convocare descrisă de
art. 117 din Legea nr. 31/1990 era suficientă, singura de natură să garanteze
exprimarea dreptului la vot de către reclamantă.
Împotriva acestei sentinţe reclamanta SC T.C.I. S.V.M. a formulat cerere
de apel, invocând printre altele: este greşită aprecierea instanţei de fond, în
sensul că indicarea datei de referinţă în convocatorul pentru întrunirea
adunărilor generale ale asociaţilor ar fi necesară numai în cazul societăţilor
comerciale emitente de acţiuni la purtător, iar nu şi în cazul societăţilor
comerciale care au emis acţiuni nominative.
Această interpretare a art. 122 alin. (2) din Legea nr. 31/1990,
republicată, contravine caracterului imperativ al normei consacrate prin
acest text şi de aceea nu poate fi primită. Legea nu face nicio distincţie între
acţionari, după cum aceştia deţin acţiuni nominative sau acţiuni la purtător.
Aşa fiind, a conchis reclamanta-apelantă, indicarea datei de referinţă pentru
convocarea adunării generale se impune atât în cazul societăţilor emitente
de acţiuni la purtător, cât şi în cazul societăţilor emitente de acţiuni
nominative. O asemenea interpretare este singura posibilă, cunoscut fiind
principiul ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
Necesitatea indicării datei de referinţă este stabilită şi în Instrucţiunile
C.N.V.M. privind adunările generale ale deţinătorilor de valori mobiliare nr.
9/1996, la art. 4 pct. 1.
Apelanta a admis că art. 122 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 se referă
numai la acţiunile la purtător, dar a opinat în sensul că aceasta nu poate
constitui un argument pentru teza potrivit căreia alin. (2) şi (3) ale aceluiaşi
articol sunt aplicabile doar societăţilor comerciale care au emis acţiuni la
purtător, deoarece registrul privat al acţionarilor menţionat la alin. (3) al
textului citat este organizat şi pentru societăţile comerciale care au emis
acţiuni nominative. Raţiunea datei de referinţă pentru adunările generale
ale societăţilor comerciale se regăseşte în cazul ambelor tipuri de societăţi,
atât în cazul celor care au emis acţiuni nominative, cât şi în cazul societăţilor
care au emis acţiuni la purtător.
Invocând aceste argumente, reclamanta-apelantă a conchis în motivarea
apelului său că, în lipsa datei de referinţă, adunările generale ale acţionarilor
sunt lovite de nulitate, iar ignorarea oricărei cerinţe de formalitate impuse de
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prevederile art. 117 şi art. 122 din Legea nr. 31/1990, republicată, angrenează
în mod obligatoriu sancţiunea nulităţii lor.
Curtea de Apel Ploieşti, învestită cu soluţionarea apelului declarat de
reclamantă, precum şi a celor două cereri de intervenţie înaintate de către unii
acţionari, a respins, prin decizia civilă nr. 615/2000, ca nefondat apelul, precum
şi cererea de intervenţie făcută în interesul reclamantei şi a admis cererea de
intervenţie făcută în interesul pârâtei-intimate, menţinând integral sentinţa
apelată.
În motivarea acestei soluţii, instanţa de apel a reţinut că art. 122
alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, prevede obligaţia administratorilor de a stabili o dată de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să fie
înştiinţaţi şi să voteze în cadrul adunării generale, dată ce rămâne valabilă şi
în situaţia în care adunarea generală este convocată ca urmare a neîntrunirii
cvorumului.
Din modul de amplasare a dispoziţiei legale evocate în economia actului
normativ menţionat, este evident că alin. (2) al art. 122 se referă numai la
acţionarii expres nominalizaţi în alin. (1) al aceluiaşi articol, respectiv la
acţionarii care posedă acţiuni la purtător. Datorită specificului acţiunilor
deţinute de aceştia, care sunt de liberă şi neîngrădită circulaţie, de multe ori
titularii unor astfel de acţiuni rămân necunoscuţi şi de aceea legiuitorul a
înţeles să reglementeze convocarea acestei categorii de acţionari de o
manieră în care să fie asigurată certitudinea înştiinţării şi participării lor la
adunările generale ale societăţilor în cadrul cărora deţin acţiuni.
Suntem în prezenţa unor dispoziţii normative derogatorii, care se adaugă
regulilor generale de convocare a adunării generale a acţionarilor consacrate
de art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată. Este motivul pentru care
instanţa de apel a apreciat că obligaţia stipulării unei date de referinţă în
cazul societăţilor emitente de acţiuni nominative (din categoria cărora face
parte şi pârâta-intimată) nu subzistă.
Titularii de acţiuni nominative sunt cunoscuţi (cum este şi cazul
reclamantei-apelante), fiind înscrişi atât în evidenţele societăţii, cât şi în cele
ale registrului independent (în speţă Transilvania). De aceea, a conchis
corect Curtea de Apel Ploieşti, pentru convocarea acestora este suficientă
respectarea dispoziţiilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, ale
căror cerinţe au fost îndeplinite de intimata-pârâtă.
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În fine, instanţa de apel a mai precizat că, în ipoteza în care s-ar
interpreta art. 122 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 în sensul că acesta se
aplică tuturor categoriilor de acţionari, nu se poate ignora faptul că statutul
societăţii intimate nu prevede obligaţia stipulării unei date de referinţă
pentru adunările generale.
Cum prevederile actului constitutiv, ce prezintă voinţa comună a
asociaţilor, primează faţă de dispoziţiile legale, absenţa unei stipulaţii
referitoare la data de referinţă din statutul societăţii intimate trebuie
interpretată în sensul că acţionarii de la această societate nu au dorit să
instituie o atare obligaţie referitor la convocarea adunării generale.
45.2. Cui revine obligaţia stabilirii datei de referinţă. Articolul 123 alin.
(2) este explicit în acest sens, stabilind această obligaţie în sarcina consiliul
de administraţie, respectiv directoratului.
Prin excepţie, stabilirea datei de referinţă nu revine consiliului de
administraţie, respectiv directoratului, când convocarea adunării generale
este autorizată de instanţă, caz în care aceasta, prin încheiere, stabileşte şi
data de referinţă [art. 119 alin. (3)].
Legat de libertatea administratorilor în a stabili data de referinţă, în
doctrină s-a susţinut1, ţinând cont de importanţa acesteia, posibilitatea
menţionării în actul constitutiv a unei clauze în acest sens; suntem de acord
că este posibilă includerea unei astfel de clauze, dacă ţinem cont că Legea
nr. 31/1990 a dat-o în sarcina administratorilor, iar cu atât mai mult pot
acţionarii să stabilească o astfel de dată; spre exemplu, ar fi suficientă
menţionarea unui număr de zile care să se încadreze în limita legală, dar
care să fie şi rezonabil (30 de zile înaintea ţinerii adunării).
45.3. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării. Data de
referinţă astfel stabilită va fi ulterioară publicării convocatorului şi nu va
depăşi 60 de zile înainte de data la care adunarea generală este convocată
pentru prima oară. Nerespectarea condiţiei ca data de referinţă să fie
ulterioară publicării atrage sancţiunea anulării hotărârii A.G.A. 2
Menţiunea ca data de referinţă să fie ulterioară publicării convocatorului
a fost introdusă prin Legea nr. 441/2006, pentru a se preveni abuzurile din
1

M.N. Costin, C.M. Costin, op. cit., p. 29.
Trib. Bucureşti, Secţia comercială, sentinţa nr. 12746/2003, în C. Cucu, M.-V.
Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 242-243.
2

140

Adună rile generale ale acţ ionarilor

partea administratorilor, care, îl lipsa acestei dispoziţii imperative, ar putea
exclude de la participarea la adunare a unor acţionari în favoarea altora1,
odată ce au cunoştinţă de cesiunile încheiate.
Acţionarii îndreptăţiţi să încaseze dividende sau să exercite orice alte
drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii sau în cele furnizate de
registrul independent privat al acţionarilor, corespunzătoare datei de
referinţă [art. 123 alin. (3)]. Prin această dispoziţie, legiuitorul a stabilit clar
în funcţie de data de referinţă ce persoane au dreptul să-şi exercite
drepturile decurgând din calitatea de acţionar, astfel că vor avea calitate
procesuală activă să formuleze acţiune în anulare doar cei care deţin
calitatea de acţionar la data de referinţă 2.
46. Cui revine obligaţia întocmirii ordinii de zi. Obligaţia întocmirii
ordinii de zi aparţine persoanelor care au convocat adunarea generală. În
cazul în care adunarea este convocată ca urmare a autorizării instanţei de
judecată, întocmirea ordinii de zi se face chiar de aceasta din urmă prin
încheiere, conform art. 119 alin. (3).
47. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi. Au dreptul de a cere
introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulţi acţionari
reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social [art.
1171 alin. (1)].
Cererile se înaintează consiliului de administraţie, respectiv directoratului, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării şi
aducerii acestora la cunoştinţa celorlalţi acţionari. Consiliul de administraţie,
respectiv directoratul, poate să nu dea curs cererilor, în măsura în care acea
problemă nu este de competenţa respectivei adunări; spre exemplu, se
solicită analizarea unei atribuţii ce revine adunării ordinare, însă s-a
convocat doar adunarea extraordinară. De asemenea, consiliul de
administraţie poate refuza cererile dacă nu sunt înainte cu respectarea
termenului maxim de 15 zile calculat de la data publicării convocării.

1

S. David, op. cit., p. 373-374.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2046/2003, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G.
Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 243.
2
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Discuţii ar fi în ce măsură consiliul de administraţie poate refuza o cerere
pe considerentul că acea problemă nu este de competenţa adunărilor
generale; în doctrină1 s-a reţinut că acesta are posibilitatea de a refuza o
cerere pe acest considerent; soluţia este în principiu una justă, dacă ţinem
cont că admiterea tezei contrare, fără nicio limitare, ar conduce la o
sufocare a adunării generale; odată ce legiuitorul a înţeles să stabilească o
specializare a organelor societăţii, evident a făcut-o şi cu scopul de a fluidiza
activitatea societăţii şi a nu deveni o practică mixarea competenţelor (deşi
observăm că în multe situaţii chiar legiuitorul a făcut acest lucru, dând
consiliului de administraţie atribuţii ale adunării extraordinare); dar nu
putem ignora ierarhizarea făcută de legiuitor, recunoscând adunării
generale calitatea de organ suprem, astfel că aceasta poate hotărî asupra
oricărui aspect al activităţii societăţii. Însă, revenind la ideea că o astfel de
practică poate sufoca dezbaterile în adunare şi să se ajungă la o îndepărtare
de funcţia de bază a acestui organ (şi anume trasarea aspectelor principale),
considerăm că nu trebuie de plano refuzate astfel de cereri, rămânând la
latitudinea consiliului de administraţie să aprecieze importanţa,
oportunitatea, actualitatea solicitărilor; oricum, dreptul acţionarilor
respectivi nu este vătămat, aceştia putând uza de dispoziţiile art. 119, în
sensul solicitării separate a unei adunări generale şi, în caz de refuz, vor
putea solicita instanţei autorizarea convocării adunării generale.
În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor,
respectiv a membrilor consiliului de supraveghere şi acţionarii doresc să
formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informaţii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a
persoanelor propuse pentru funcţiile respective.
Ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acţionari ulterior
convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege
şi/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunării generale, cu cel puţin
10 zile înaintea adunării generale, la data menţionată în convocatorul iniţial
[art. 1171 alin. (3)]. Din textul citat rezultă clar că nu se publică separat
punctele propuse, ci trebuie refăcută convocarea cuprinzând toate
aspectele, adică şi punctele avute în vedere iniţial, cât şi cele propuse
ulterior.
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 355.
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Reţinând că, într-adevăr, introducerea prin Legea nr. 441/2006 a acestei
posibilităţi pentru acţionari este în avantajul acestora, încercându-se conturarea
unor posibile direcţii de dezbateri sau acoperirea unor lacune ce rezultă din
primul convocator, nu ezităm a ne întreba cu privire la eficacitatea acestei
posibilităţi.
În primul rând, trecând peste discuţia deja făcută cu privire la oportunitatea/legalitatea cererilor, ne întrebăm dacă se poate respecta publicarea
noului convocator cu 10 zile înaintea adunării generale. Să presupunem că
răspunsul este afirmativ, însă nu cumva, admiţând această posibilitate,
şubrezim construcţia ce are la bază informarea corectă şi completă a
acţionarilor? Adică admitem că nerespectarea termenului de 30 de zile
prevăzut de art. 117 alin. (2) atrage nulitatea absolută, pentru că nu se
asigură respectarea dreptului la informare a acţionarilor, însă conştientizăm
că există şi posibilitatea completării convocatorului; nu cumva această
posibilitatea va fi folosită în mod abuziv pentru a oferi „surprize”
acţionarilor? Cât de eficientă este convocarea în Monitorul Oficial în
termenul rămas de 5 zile de la primirea cererii (presupunând că s-a depus la
limita termenului) şi termenul de minim de publicare cu 10 zile înaintea
adunării generale? Deşi este greu de crezut că se pot respecta termenele şi
ţinând cont că, totuşi, convocarea prin Monitorul Oficial şi într-un ziar
rămâne regula atât din punct de vedere legislativ, cât şi în activitatea
comercială, putem concluziona că această posibilitate este mai mult
teoretică şi poate funcţiona viabil numai dacă se face convocarea prin
scrisoare recomandată sau e-mail.
Evident că interpretările textului vor crea dificultăţi de aplicare. Plecăm
de la premisa că nerespectarea publicării în termenul stabilit atrage
nulitatea absolută a hotărârii. Ne întrebăm, presupunând că nu se respectă
termenul de 10 zile, dacă efectele nulităţii se întind cu privire la toate
punctele de pe ordinea de zi sau numai asupra celor adăugate cu aplicarea
art. 1171, considerând valabil votul cu privire la punctele menţionate în
primul convocator publicat cu respectarea termenului de 30 de zile.
Aşa cum vom observa cu ocazia tratării acţiunii în anulare, respectiv a
nulităţii totale/parţiale, deşi art. 132 nu prevede expres nicio referire la
întinderea efectelor nulităţii, o astfel de interpretare se impune, în funcţie
de motivul invocat. Punctul nostru de vedere este că suntem în prezenţa
unei nulităţi totale a hotărârii A.G.A. ori de câte ori motivul influenţează
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toate punctele hotărâte (spre exemplu, nerespectarea dispoziţiilor
privitoare la publicitatea convocării); tot astfel, suntem în prezenţa unei
nulităţi parţiale când efectele motivului invocat se răsfrâng doar asupra unor
aspecte din hotărârea atacată.
Întorcându-ne la întrebarea mai înainte formulată, considerăm că
publicarea convocării ce conţine şi punctele propuse în baza art. 117 1, fără
respectarea termenul de 10 zile, atrage nulitatea absolută a întregii
hotărârii. Este o concluzie ce ţine mai mult de o rigoare ştiinţifică, fără
observarea realităţii practice, care am decis că nu are niciun efect de
informare. Totuşi, considerăm că această concluzia are şi un suport legal,
respectiv art. 1171 alin. (3), care specifică faptul că ordinea de zi se va
publica din nou, cu toate punctele, astfel că tratarea fiind una unitară, şi
efectele asupra actului trebuie privite ca atare. Legiuitorul nu a realizat o
fragmentare prin publicarea a doua convocări, ci a înţeles să impună o
convocare unică, astfel că, şi în privinţa invalidităţii, sancţiunea va afecta
hotărârea în întregime.
48. Amânarea1 întrunirii adunării generale a acţionarilor. Cererea
formulată de un acţionar în intervalul cuprins între data publicării convocatorului şi data ţinerii adunării, prin care solicită amânarea ori chiar
renunţarea întrunirii adunării, este inadmisibilă, indiferent de motivele
invocate, chiar dacă acestea atrag nulitatea absolută a hotărârii ce se va lua
în respectivele condiţii2. Justificarea unei astfel de soluţii are la bază
dispoziţiile Legii nr. 31/1990, care reglementează în concret posibilitatea de
atacare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor contrare legii sau
actului constitutiv; a admite că este posibilă amânarea/renunţarea ţinerii
adunării la data stabilită, chiar şi în condiţiile în care este previzibil, eventual
un anumit prejudiciu, înseamnă a adăuga la lege, odată ce legiuitorul a
stabilit procedura de atacare a unor acte chiar lovite de nulitate absolută,
inclusiv posibilitatea de suspendare a acestora.

1 Nu ne referim la suspendarea şedinţei, care presupune doar oprirea temporară
a discuţiilor sau deliberărilor, acţionarii reluând şedinţa. Amânarea presupune fie nici
măcar întrunirea acţionarilor, fie, în cazul întrunirii acţionarilor, închiderea şedinţei.
2 Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 1398/2005, în
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 198.
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Cu toate acestea, nu există nicio interdicţie legală ca, la solicitarea unui
acţionar sau a consiliului de administraţie/directoratului care invocă o
anumită neregularitate în realizarea convocării (spre exemplu, s-a făcut
publicitatea doar printr-un ziar de largă răspândire din localitate), aceştia să
convoace o nouă adunare generală; în principiu, răspunsul ar fi unul
afirmativ, eventual cu precizarea că aceasta nu este posibilă când
convocarea, spre exemplu, a fost autorizată de instanţă sau când aceasta
este obligatorie.
Nu ar fi niciun impediment ca acelaşi organ al societăţii care a dispus
convocarea să revină şi să convoace o adunare regulată; nu ne interesează
motivele ce ţin de oportunitatea adunării, ci analizăm această posibilitate
doar prin prisma unor motive stricte ce ţin de respectarea condiţiilor de
convocare. Dacă răspunsul este unui afirmativ, ne întrebăm ce se va
întâmpla la adunarea deja convocată, în caz că totuşi anumiţi acţionari sunt
prezenţi? Nu credem că este suficient, pentru a explica valabilitatea ultimei
convocări, să avem în vedere doar revocarea implicită a primei convocări
sau invocarea nerespectării condiţiilor formale de convocare. Credem că
răspunsul la întrebarea amintită este că nu se poate convoca o nouă
adunare în condiţiile în care se convocase o adunare indiferent de motivele
invocate; aceeaşi este şi soluţia adoptată în practica judecătorească italiană,
care recunoaşte că iniţiativa de convocare revine administratorilor, dar în
cazul în care convocarea a fost publicată, puterile administratorilor
încetează şi nu se mai poate reveni asupra deciziei de convocare 1; soluţia se
impune pentru protecţia acţionarilor, căci este posibil ca acţionarii astfel
convocaţi să ia o anumită hotărâre, cu sau fără ştiinţă că deja se convocase o
altă adunare generală.
49. Asigurarea accesului la informaţii până la data ţinerii A.G.A. Potrivit
art. 1172, situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de
administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de
supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende
se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, de la data convocării
adunării generale.
1 C.A. Roma, decizia din 9 noiembrie 1992, în Fr. Galgano, R. Genghini,
op. cit., p. 352.
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Cu privire la data de la care urmează a se pune la dispoziţie aceste acte,
în doctrină1 s-a pus problema identificării acesteia, fiind posibile mai multe
situaţii: data la care s-a luat hotărârea de convocare, data la care s-a
transmis convocarea spre publicare sau data publicării convocatorului,
concluzionând-se că expresia „de la data convocării” trebuie înţeleasă ca
data la care convocarea a fost adusă la cunoştinţă prin utilizarea publicaţiilor
impuse de lege sau premise de actul constitutiv. Fără a considera că
lămurirea acestei probleme este foarte importantă, odată ce, evident, dacă
actele în cauză sunt puse la dispoziţie cel mai târziu la data la care s-a
efectuat publicitatea, s-a îndeplinit şi această obligaţie de informare a
acţionarilor; oricum, textul de lege nu prevede o sancţiune, obligaţia
stabilită în sarcina administratorilor fiind una de diligenţă, fără ca legiuitorul
să fi stabilit o sancţiune expresă; considerăm că, în măsura în care nu se
respectă întru totul această obligaţie, sancţiunea este nulitatea relativă a
hotărârii, reclamantul trebuind să dovedească o vătămare şi în ce măsură
votul său are o influenţă asupra votului general.
Continuând analiza, nu ne interesează data la care se naşte această
obligaţie pentru administratori, ci data la care aceasta devine un drept
pentru toţi acţionarii; spre exemplu, în cazul autorizării convocării adunării
de către instanţă, în baza art. 119, putem spune că, odată ce instanţa
stabileşte şi data, şi ordinea de zi, obligaţia asigurării accesului la informaţii,
cel puţin faţă de reclamanţi, s-ar naşte la data pronunţării încheierii, însă,
ţinând cont că şi această adunare autorizată trebuie convocată conform art.
117, dreptul tuturor acţionarilor de a avea acces la informaţii se va naşte în
momentul publicării convocării. Indiferent de divagaţiile făcute în legătură
cu acest subiect, importantă este finalitatea art. 1172, şi anume asigurarea
informaţiilor în vederea participării acţionarilor în cunoştinţă de cauză la
dezbaterile adunărilor generale şi realizarea unui control eficient al
acţionarilor asupra activităţii organelor de execuţie şi gestiune2.
La cerere, acţionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente,
urmând ca sumele percepute pentru eliberarea de copii să nu poată depăşi
costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

1
2

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 356.
Idem, p. 355.
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Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, convocarea, orice
alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acţionarilor, în conformitate cu
art. 1171, precum şi documentele prevăzute la art. 1172 alin. (1) se publică şi
pe pagina de internet, pentru liberul acces al acţionarilor.
Obligaţia eliberării de copii subzistă şi în cazul în care aceste documente
au fost publicate pe pagina de internet a societăţii, întrucât legiuitorul a
prevăzut că acestea „se publică şi pe internet”, astfel că acesta este un mod
suplimentar de informare, acţionarul putând solicita şi eliberarea de copii
direct de către societate.
50. Interpelarea – mijloc de asigurare a accesului la informaţii. Articolul
1172 alin. (3) stabileşte că fiecare acţionar poate adresa consiliului de
administraţie, respectiv directoratului, întrebări în scris referitoare la
activitatea societăţii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale,
urmând a i se răspunde în cadrul adunării.
Obligaţia de a răspunde la astfel de întrebări există doar în măsura în
care prin răspunsurile oferite nu se aduc anumite prejudicii societăţii 1,
considerându-se ca eventuala comunicare a unor astfel de informaţii să se
realizeze doar cu asumarea expresă a unei obligaţii de confidenţialitate.
Oricum, legiuitorul nu a prevăzut o sancţiune expresă pentru cazurile în care
se refuză comunicarea unui răspuns. Cu toate acestea, membrii consiliului
de administraţie, respectiv ai directoratului, pot fi traşi la răspundere,
conform art. 271 alin. (1) pct. 2, dacă prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor o
situaţie financiară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor
economice ale societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale, astfel că şi
lipsa unui răspuns faţă de anumite acte sau date prezentate poate fi
interpretată în acest sens.
În cazul în care societatea deţine o pagină de internet proprie, în lipsa
unei dispoziţii contrare în actul constitutiv, răspunsul se consideră dat dacă
informaţia solicitată este publicată pe pagina de internet a societăţii, la
secţiunea „Întrebări frecvente”.

1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 356.

Capitolul al IV-lea. Desfă ş urarea adună rii
generale a acţ ionarilor
Secţ iunea 1. Operaţ iuni premergă toare
întrunirii adună rii ş i exercită rii dreptului de vot
51. Depunerea acţiunilor la purtător şi încheierea procesului-verbal.
Potrivit art. 123 alin. (1), la adunările generale, acţionarii care posedă acţiuni
la purtător au drept de vot numai dacă le-au depus la locurile arătate prin
actul constitutiv sau prin înştiinţarea de convocare, cu cel puţin 5 zile
înainte de adunare. În măsura în care nu este specificat niciun loc în care
acţiunile trebuie depuse, s-a apreciat că depunerea acţiunilor se va face la
sediul societăţii1.
Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printrun proces-verbal, depunerea la timp a acţiunilor. Aşadar, depunerea
acţiunilor se face la locul arătat, însă nu se specifică cui se predau acestea,
întrucât desemnarea secretarului se face la data şi ora la care a fost
convocată adunarea generală. Întrebarea firească este cine primeşte aceste
acţiuni la purtător? Până la modificările aduse prin Legea
nr. 441/2006, sarcina verificării depunerii acţiunilor şi a întocmirii
procesului-verbal revenea cenzorului, considerându-se că prin noua
formulare a textului s-a diminuat controlul asupra societăţii. Se pare că
această formulare era mai potrivită, odată ce se cunoşteau cenzorii şi
aceştia întocmeau şi procesul-verbal prin care constatau depunerea la timp
a acţiunilor.
Ţinând cont de actuala formulare a textului, aceasta este cu atât mai
criticabilă, cu cât secretarul tehnic nu poate constata depunerea lor la timp,
1

C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 244.
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odată ce el este numit abia în ziua ţinerii adunării şi depunerea se face cu cel
mai târziu cinci zile înaintea adunării, astfel că nu ştim ce valoare poate avea
constatarea sa. În acest context, vom considera, pentru aplicabilitatea
condiţiilor stabilite de art. 123, că predarea se face către consiliul de
administraţie al societăţii, respectiv directoratului, care este un organ
specializat de execuţie şi are în atribuţii respectarea şi punerea în aplicare a
dispoziţiilor legale sau statutare; această soluţie ni se pare cu atât mai
potrivită, cu cât preşedintele consiliului de administraţie, respectiv al
directoratului, este, conform art. 129 alin. (1) şi cel care deschide şedinţa
adunării. În cazul în care convocarea şedinţei este autorizată de către
instanţă în baza art. 119, credem că persoana desemnată de instanţă prin
încheiere să prezideze şedinţa va fi cea care va primi acţiunile la purtător.
Considerăm că societatea, prin persoana responsabilă să primească
acţiunile la purtător, trebuie să emită o dovadă în acest sens, conţinând,
printre altele, datele de identificare ale depunătorului şi numărul de acţiuni
la purtător.
Nedepunerea acţiunilor cu respectarea art. 123 atrage nulitatea hotărârii astfel adoptate. Practica judecătorească 1 a reţinut aplicabilitatea
acestei sancţiuni, considerând că „aceste formalităţi, constituind o inovaţie a
legiuitorului în vederea unei mai bune organizări a votării, au fost edictate
mai ales cu scopul de a se realiza o votare conştientă, evitându-se formarea
unei majorităţi nesincere şi interesate în a lua decizii favorabile unor
acţionari şi defavorabile altora; că îndeplinirea lor este substanţială pentru
exercitarea valabilă şi legală a votului, că neîndeplinirea lor în conformitate
cu legea, ridicând votului garanţia sincerităţii şi legalităţii, duce în mod
virtual la nulitatea votării şi deci la anularea deciziilor luate în atari condiţii”.
De menţionat că nulitatea intervine când adunarea generală s-a desfăşurat
fără ca nimeni să nu fi depus acţiunile; în privinţa unui acţionar care nu
depune acţiunile şi se prezintă în adunare, sancţiunea este pierderea
exerciţiului dreptului de vot în acea adunare, neputând fi identificat şi deci
primit în respectiva adunare.
Secretarul tehnic este desemnat de preşedintele consiliului de administraţie, respectiv directoratului, dintre angajaţii societăţii, şi ia parte la
1 C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa din 23 octombrie 1940, în
R.D.C. 1941, p. 75, citată de I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 325.
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executarea operaţiunilor prevăzute de Legea nr. 31/1990, inclusiv la
verificarea acţiunilor la purtător depuse şi întocmirea procesului-verbal.
Acţiunile vor rămâne depuse până după adunarea generală, dar nu vor
putea fi reţinute mai mult de 5 zile de la data acesteia.
52. Depunerea procurilor. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de
ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub
sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare [art. 125
alin. (3)]. Chiar dacă nu se menţionează expres, procurile se depun la sediul
societăţii. Scopul pentru care legiuitorul a prevăzut un termen a fost acela
de a da posibilitatea societăţii să verifice realitatea, conţinutul şi eventual
întinderea mandatului1. Verificările nu pot să privească îndeplinirea
condiţiilor privitoare la exprimarea consimţământului sau a capacităţii
acţionarului mandant2, ci trebuie să se rezume la a se verifica dacă
respectiva procură îndeplineşte condiţia de a fi specială, verificându-se dacă
este dată pentru respectiva adunare şi dacă emană de la acel acţionar,
putându-se face, dacă este posibil, o comparaţie a semnăturilor sau a
datelor de identificare pe care le deţine societatea.
Dacă s-au depus mai multe procuri speciale de reprezentare a aceluiaşi
acţionar, va fi luată în considerare procura cu dată ulterioară 3.
Aşa cum mai precizat, nedepunerea procurilor are ca efect pierderea
exerciţiului de vot în adunarea generală [art. 125 alin. (3)], deşi în alin. (1) al
aceluiaşi articol se face referire la participarea şi votarea prin reprezentare
în baza împuternicirii. Sancţiunea nedepunerii rezultând clar din alin. (3),
înseamnă că, dacă un acţionar nu a depus în termen procura specială, el nu
va avea dreptul de a vota, însă va avea acces la adunarea generală, numărul
acţiunilor fiind luat în considerare la calcularea cvorumului de prezenţă 4. S-a
considerat că un astfel de reprezentant va avea dreptul chiar la dezbateri şi
numărul voturilor sale va fi avut în vedere la determinarea majorităţii
necesare5, însă nu suntem de acord cu această opinie, odată ce legiuitorul,
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 373.
E. Cârcei, op. cit., p. 201.
3 Dacă în privinţa societăţilor listate această revocare operează în baza legii (C.
Duţescu, op. cit., p. 218), considerăm că se aplică şi în cazul celorlalte societăţi.
4 C. Duţescu, op. cit., p. 218.
5 Ibidem.
2
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stabilind expres sancţiunea pierderii exerciţiului de vot, a avut în vedere
toate elementele ce conturează un astfel de exerciţiu, inclusiv posibilitatea
exprimării unui punct de vedere sau luarea în calcul la determinarea
majorităţii.
Eventuala nevalabilitate a procurii atrage nulitatea hotărârii numai în
măsura în care votul acţionarului reprezentat nu a fost determinant pentru
atingerea cvorumului şi majorităţii pentru acea adunare. Însă s-a reţinut1, pe
bună dreptate, că imposibilitatea probării faptului că fără voturile celor
nelegal reprezentaţi nu s-ar fi putut obţine cvorumul şi majoritatea cerute se
reflectă asupra valabilităţii hotărârii astfel luate, care trebuie considerată
nulă, fiind obţinută prin fraudă la lege, chiar dacă rolul voturilor nule ar fi
afectat soarta societăţii. Aşadar, neîntocmindu-se în mod corect procesulverbal conform art. 129 alin. (2), care impune verificarea tuturor
formalităţilor cerute de lege, inclusiv în privinţa procurilor depuse [art. 125
alin. (3)], implicit sancţiunea este a nulităţii absolute.
Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre
aceasta în procesul-verbal. Este vorba de procesul-verbal pe care îl
întocmeşte secretarul desemnat conform art. 129 alin. (2).
53. Reguli de desfăşurare a adunării. În ziua şi la ora arătate în convocare, şedinţa adunării se va deschide de către preşedintele consiliului de
administraţie, respectiv al directoratului, sau de către acela care îi ţine locul.
Cum este de observat, această dispoziţie prevede doar că preşedintele
deschide şedinţa, fără a se menţiona că acesta conduce întreaga şedinţă; în
lipsa unei precizări exprese, adunarea generală poate alege dintre acţionari
un preşedinte. A fost exprimată şi opinia contrară, în sensul că adunarea
poate fi prezidată de o altă persoană decât preşedintele consiliului de
administraţie sau înlocuitorul său, numai dacă aceasta din urmă nu poate
participa la adunare2.
Totuşi, este firesc ca organul suprem de decizie, după ce se constată de
către preşedintele consiliului de administraţie, prin secretarii desemnaţi,
îndeplinirea tuturor condiţiilor legale, să numească dintre acţionari un
preşedinte. Soluţia se desprinde şi din cuprinsul Legii nr. 31/1990, care a
1
2

C.A. Braşov, decizia nr. 470/2001, citată de C. Duţescu, op. cit., p. 217.
S. David, op. cit., p. 386.
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făcut diferenţiere între deschiderea şedinţei şi prezidarea, conducerea
acesteia; este cazul art. 119 alin. (3), care prevede că, atunci când
convocarea a fost autorizată de instanţă, aceasta, prin încheiere, printre
altele, va desemna şi persoana care va prezida respectiva adunare.
În cazul în care preşedintele sau unul dintre secretari, pe parcursul
desfăşurării adunării, nu mai poate participa, adunarea generală urmează a
alege un alt preşedinte sau secretar1.
Aşa cum am precizat, adunarea are loc în locaţia menţionată în
convocator sau, în lipsa acesteia, în cea specificată în registrul comerţului.
Indiferent de motive, spre exemplu, atitudinea abuzivă, violentă a unor
acţionari, nu se justifică ţinerea adunării în altă locaţie.
54. Lista de prezenţă. Accesul la şedinţă. Adunarea generală va alege,
dintre acţionarii prezenţi, unul până la trei secretari, care vor verifica lista de
prezenţă2 a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare,
procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului
acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de
actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale. Secretarii răspund de modul
de redactare a procesului-verbal al şedinţei, iar răspunderea este una solidară,
acţionând ca un organ colegial3.
Considerăm că, în sensul încheierii listei de prezenţă, secretarul trece la
verificarea fizică a acţionarilor prezenţi, putând solicita inclusiv prezentarea
actelor de identificare, iar în cazul în care unul dintre aceştia nu dovedeşte
sau nu poate dovedi în acel moment identitatea, urmează a fi invitat să
părăsească adunarea generală; obligaţia identificării pe lista de prezenţă nu
există în cazul acţionarilor ce-şi exprimă votul prin corespondenţă.
Legea nr. 297/2004, în art. 243, prevede că accesul acţionarilor
îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a
acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în
cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul

1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 334.
În lipsa precizărilor obligatorii referitoare la prezenţă şi la modalitatea votării,
deliberările adunării generale sunt lipsite de validitate (C.S.J., decizia
nr. 157/1996, în R.D.C. nr. 9/1996, p. 155).
3 S. David, op. cit., p. 388.
2
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persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu
împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.
Dacă după întocmirea listei şi votarea unor puncte de pe ordinea de zi se
mai prezintă alţi acţionari, se impune menţionarea şi a acestora pe lista de
prezenţă, având în vedere că pot vota punctele de pe ordinea de zi ce au mai
rămas de supus dezbaterii; aceştia nu pot să-şi exprime votul privitor la
problemele deja votate, cu excepţia cazului în care, spre exemplu, având în
vedere importanţa acelor acţionari, adunarea hotărăşte supunea acelei
probleme la un nou vot; deci nu se hotărăşte ca doar aceia să-şi exprime
votul, ci adunarea decide exercitarea unui nou vot de către toţi acţionarii
prezenţi.
Adunarea generală va putea hotărî ca operaţiunile de verificare a listei
de prezenţă şi a celorlalte formalităţi prealabile să fie supravegheate sau
îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societăţii.
De asemenea, preşedintele va putea desemna, dintre funcţionarii
societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea
operaţiunilor mai sus descrise.
După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale şi a prevederilor actului
constitutiv pentru ţinerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.
Preşedintele adunării supune dezbaterilor fiecare punct de pe ordinea
de zi, în ordinea menţionată în convocator, oferind explicaţiile necesare sau
alte informaţii, dacă sunt necesare şi nu au fost asigurate conform art. 1172,
fără ca prin oferirea acestora în cadrul şedinţei să se aducă prejudicii
societăţii. În măsura în care există dubii asupra importanţei sau oportunităţii
dezvăluirii acestora, adunarea generală este suverană în acest sens 1.
Preşedintele poate oferi cuvântul acţionarilor care solicită acest lucru;
încă de la începutul şedinţei se poate stabili o limitare a duratei pe care o au
la dispoziţie acţionarii pentru expunerea punctelor proprii de vedere. S-a
afirmat2 că stabilirea acestei durate se poate face şi de către preşedintele
adunării, fără ca prin aceasta să se creeze discriminări. Prin oferirea
cuvântului trebuie să se menţină şi ordinea în desfăşurarea şedinţei, în
scopul finalizării votului, putând fi împiedicaţi să ia cuvântul acei acţionari
care împiedică desfăşurarea adunării; cu toate acestea, un astfel de acţionar
1
2

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 333.
S. David, op. cit., p. 388.
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nu poate fi scos din imobilul în care se desfăşoară adunarea, întrucât dreptul
de a participa la adunare este un drept fundamental al său.
Dezbaterile pot avea loc şi într-o limbă străină, în totalitate sau în parte,
dar cu condiţia existenţei unui traducător autorizat care să certifice
fidelitatea celor traduse1.
55. Participanţii la adunare. În primul rând, cum este normal, participă
acţionarii fie personal, fie prin mandatar. Este permisă participarea şi a
acţionarilor ce deţin acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar, fără a avea
dreptul de vot [art. 95 alin. (1) lit. b)].
De asemenea, pot participa şi reprezentanţii acţionarilor care nu au
depus procurile la sediul societăţii în termenul stabilit de art. 125 alin. (3),
întrucât sancţiunea priveşte doar pierderea exerciţiului dreptului de vot, iar
nu accesul total la adunare. Participă la adunare şi reprezentantul
acţionarilor ce deţin o acţiune nominativă, desemnat potrivit art. 102 alin.
(2).
Acţionarul care are un interes contrar societăţii poate participa şi chiar
poate vota alte puncte de pe ordinea de zi, obligaţia sa fiind de a se abţine
de la deliberările privind acea operaţiune [art. 127 alin. (1)].
Acţionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele pot participa la
adunare (dar nu se iau în considerare la stabilirea cvorumului), întrucât,
potrivit art. 101 alin. (3), le este suspendat doar exerciţiul dreptului de vot 2.
Potrivit art. 129 alin. (3), la adunare poate participa un notar public care
fie va supraveghea operaţiunile prevăzute de art. 129 alin. (2), fie chiar le va
îndeplini. De observat că participarea notarului public se decide doar de
către adunarea generală, consiliul de administraţie, respectiv directoratul,
neputând decât să propună şi să invite un notar public, iar adunarea
generală să decidă3. Notarul, prin procesul-verbal întocmit, va putea să
ateste operaţiunile percepute personal, valoarea unui astfel de act fiind, din
punct de vedere probator, cea a actului autentic, putând fi combătut prin
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 333.
Spre deosebire de interpretarea din doctrina noastră, ce are ca punct de sprijin
pierderea doar a exerciţiului dreptului de vot, în legislaţia italiană,
art. 2370 C. civ. prevede expres că la adunarea generală participă acţionarii care au
drept de vot.
3 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 383.
2
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înscrierea în fals a menţiunilor; notarul public poate autentifica o hotărâre
atât timp cât el este cel care îndeplineşte operaţiunile prevăzute de art.
1291.
Până la modificările aduse Legii nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006, care a
abrogat art. 163 alin. (4) lit. c), exista obligaţia cenzorilor de a lua parte la
adunările generale şi extraordinare, putând face să se insereze în ordinea
de zi propunerile pe care le vor crede necesare; aşadar, în acest moment, nu
există obligaţia cenzorilor de a fi prezenţi la adunările generale. Cu toate
acestea, cenzorii pot fi invitaţi să participe, mai ales pentru prezentarea
rapoartelor privitoare la situaţiile financiare şi repartizarea profitului; chiar
dacă art. 163 alin. (2) nu precizează expres modalitatea de prezentare a
rapoartelor, considerăm că în acest caz s-a avut în vedere participarea
directă a cenzorilor în a le susţine;
Potrivit art. 15323, directorii şi membrii consiliului de administraţie,
respectiv membrii directoratului şi cei ai consiliului de supraveghere, sunt
obligaţi să participe la adunările generale ale acţionarilor.
La adunările generale poate asista reprezentantul deţinătorilor de
obligaţiuni, desemnat în baza art. 172 de către adunarea deţinătorilor de
obligaţiuni.
56. Cine nu poate participa la adunare? La adunările generale nu pot
participa creditorii societăţii şi nici alte persoane străine de societate, chiar
dacă există acceptul unui acţionar; spre exemplu, dacă un acţionar doreşte a
fi însoţit de un avocat, considerăm că se poate refuza accesul acestuia;
eventual, respectivul acţionar îi poate da un mandat special avocatului, în
conformitate
cu
art.
125.
Mai
mult,
legea,
în
art. 129 alin. (3), a prevăzut modalitatea ce asigură îndeplinirea tuturor
formalităţilor cerute de lege, şi anume supravegherea sau îndeplinirea
acestora de către un notar public; această dispoziţie este menită să
protejeze toţi acţionarii.
Persoanele care deţin o acţiune la purtător nu pot participa la adunare,
ele fiind obligate să-şi desemneze un reprezentant [art. 102 alin. (3)]; există
o distincţie făcută de legiuitor în art. 102 în privinţa regimului deţinerii unei
singure acţiuni, stabilindu-se că, dacă acţiunea este nominativă, acestea
1

Idem, p. 384.
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trebuie să-şi desemneze un reprezentant pentru exercitarea drepturilor
rezultând din acţiune, în timp ce, în cazul deţinerii unei acţiuni la purtător,
respectivele persoane trebuie să-şi desemneze un reprezentant comun; pe
baza acestei diferenţe de formulare, vom considera că proprietarii unei
acţiuni pot participa la adunare alături de reprezentantul unic care le
exercită drepturile, în timp ce persoanele ce deţin o singură acţiune la
purtător nu pot participa la adunare în mod direct, ci doar prin
reprezentantul comun.
57. Cvorumul. Printre formalităţile ce trebuie verificate de secretarul ori
secretarii numiţi este şi cvorumul de prezenţă. Cvorumul este pragul minim
valoric ce trebuie reprezentat în adunare. Stabilirea de către legiuitor a unor
limite minime de cvorum şi de majoritate pentru vot are ca scop mobilizarea
acţionarilor şi asigurarea participării acestora la adunările generale. Aceste
limite sunt minime, astfel că acţionarii au posibilitatea de a stabili în actul
constitutiv limite de cvorum şi de majoritate pentru vot mai mari1.
Stabilirea cvorumului se face prin raportate nu la întreg capitalul social,
ci numai prin raportare la drepturile de vot care îndeplinesc condiţiile
stabilite de Legea nr. 31/1990, astfel că se vor exclude din calculul
cvorumului de prezenţă (soluţie valabilă şi pentru stabilirea majorităţii) acele
drepturi de vot aparţinând acţionarilor care nu sunt la curent cu
vărsămintele; în privinţa acestora, exerciţiul dreptului de vot este suspendat
[art. 101 alin. (3)]. Această soluţie se bazează pe efectele suspendării
exerciţiului dreptului de vot şi pe intenţia legiuitorului ce a înţeles să
suspende exerciţiul acestor drepturi, însă, în materia pieţei de capital, s-a
adoptat soluţia contrară, în art. 283 din Legea nr. 297/2004 prevăzându-se
că, în caz de dobândire sau majorare a unei participaţii cu încălcarea
prevederilor legale şi a reglementărilor emise, drepturile de vot sunt
suspendate de drept, însă acţiunile respective se iau în considerare la
stabilirea cvorumului necesar adunărilor generale a acţionarilor.
Se pune întrebarea dacă, în cazul aplicării art. 127, respectiv când un
acţionar trebuie să se abţină de la deliberări privind acea operaţiune dacă
are un interes contrar societăţii, drepturile de vot aparţinând acestuia se iau
în calcul la stabilirea cvorumului şi a majorităţii. Considerăm, plecând de la
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 384-385.
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formularea textului, că drepturile de vot ale unui astfel de acţionar se iau în
calcul doar la stabilirea cvorumului; acest acţionar trebuie „să se abţină de la
deliberări privind acea operaţiune”, astfel că el participă la adunare şi poate
vota alte puncte de pe ordinea de zi.
Cvorumul este o condiţie necesară doar la deschiderea şedinţei
adunării, iar nu cu ocazia deliberării asupra fiecărui punct de pe ordinea de
zi.
Dacă după verificarea cvorumului de prezenţă vin în adunare şi alţi
acţionari, secretarul trebuie să consemneze prezenţa acestora şi noul
cvorum, fără a avea vreo influenţă asupra hotărârilor luate 1; numai dacă cei
prezenţi hotărăsc în unanimitate reluarea votului, acest lucru se poate
realiza, căci obligaţia de a se prezenta la data şi ora menţionate în
convocator priveşte toţi acţionarii şi sunt elemente stabilite în favoarea lor.
Dacă după verificarea cvorumului unii acţionari părăsesc adunarea,
valabilitatea hotărârilor ce se vor lua nu este influenţată, cu condiţia
obţinerii majorităţii legale prevăzute pentru respectiva adunare, iar în caz
contrar, adunarea generală nu mai poate continua, preşedintele constatând
aceasta şi propunând amânarea ei; dacă, în aceste condiţii, punctele de pe
ordinea de zi rămase sunt votate fără atingerea majorităţii, hotărârea este
lovită de nulitate. Legat de posibilitatea amânării, este de precizat că, în
afara unui astfel de caz, nu este posibilă amânarea, neexistând, aşa cum era
în perioada interbelică, dispoziţii exprese ce dădeau posibilitatea amânării
şedinţei peste trei zile, dacă acţionarii considerau că nu sunt lămuriţi asupra
chestiunilor puse în discuţie2. În acest moment, legiuitorul a suplinit o astfel
de posibilitate cu asigurarea accesului la informaţii în perioada
premergătoare ţinerii adunării, conform art. 1172, soluţie pe care o
considerăm mult mai bună.
Cu privire la modul de exteriorizare a voinţei societăţii în cazul adunărilor
ce au loc la a doua convocare, ţinând cont de dispoziţiile art. 112 alin. (2), în
doctrină3 s-a considerat valabilă adunarea generală ordinară la a doua
convocare chiar în prezenţa unui singur acţionar, indiferent de ponderea
acestuia la capitalul social al societăţii (de exemplu, 0,0001%); este adevărat
1

S. David, op. cit., p. 387.
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 334.
3 S. David, op. cit., p. 336.
2
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că art. 112 alin. (2) conţine menţiunea „indiferent” de cvorumul întrunit,
însă nu putem fi de acord cu acest punct de vedere, odată ce acelaşi text
face trimitere la majoritatea voturilor exprimate; exemplul este unul extrem
şi puţin probabil a se întâmpla în practică, însă, chiar dacă legiuitorul nu a
stabilit un prag chiar şi la a doua convocare a adunării, ca în cazul adunărilor
extraordinare, totuşi, hotărârea trebuie să fie rodul voinţelor acţionarilor; nu
este mai puţin adevărat că prima opinie exprimată are şi un suport legal: art.
112
alin. (2) teza finală prevede expres că pentru întrunirea de la doua convocare nu se pot prevedea în actul constitutiv un cvorum şi o majoritate mai
ridicată.

Secţ iunea a 2-a. Exercitarea
dreptului de vot
58. Definiţie. Dreptul de a vota a fost definit în doctrină 1 ca fiind
„prerogativa de care se bucură o persoană, denumită acţionar, de a-şi
exprima opţiunea în privinţa problemelor analizate în cadrul şedinţei
adunării generale, prin aprobarea sau respingerea chestiunilor supuse
dezbaterii ori prin exprimarea abţinerii”.
Dreptul de vot decurge din calitatea de acţionar, fiind un drept inviolabil,
iar orice hotărâre luată cu nerespectarea dispoziţiilor privitoare la
exercitarea dreptului de vot de către unii acţionari atrage nulitatea absolută
a acesteia2.
Dreptul de vot a fost considerat „un drept esenţial, de natură socială, în
absenţa căruia acţionarul nu îşi poate apăra interesele proprii şi nu îşi poate
exercita dreptul de supraveghere şi control al administraţiei societăţii” 3.

1

C. Duţescu, op. cit., p. 269.
Idem, p. 270.
3 C. Predoiu, în St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, op. cit., p. 307.
2
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59. Principii. Din dispoziţiile Legii nr. 31/1990 se desprind câteva principii
ce stau la baza exercitării şi întinderii dreptului de vot.
Un prim principiu este cel al egalităţii de drepturi conferite posesorilor
de acţiuni (art. 94), înţelegând această egalitate şi cu privire la drepturile de
vot, odată ce textul amintit are o formulare generală. Acest principiu are ca
scop înlăturarea eventualelor avantaje pentru unii dintre acţionari, care, în
măsura în care ar exista, s-ar reflecta implicit în voinţa socială şi ar conduce
la luarea unor hotărâri fără a fi în acord cu interesul societăţii şi al tuturor
asociaţilor. Egalitatea de drepturi are un caracter relativ, întrucât, pe de o
parte, priveşte drepturi ataşate aceluiaşi tip de acţiuni, iar, pe de altă parte,
egalitatea se verifică prin raportarea la numărul de acţiuni1.
Prin art. 101 alin. (1) s-a reglementat principiul „o acţiune = un vot”, cu
condiţia ca respectivele acţiuni să fie plătite. Cu toate acestea, numărul de
voturi poate fi redus sau majorat; spre exemplu, art. 101 prevede
posibilitatea ca prin actul constitutiv să se poată limita numărul voturilor
aparţinând acţionarilor care posedă mai mult decât o acţiune sau, plecând
de la redactarea art. 101 alin. (1), în doctrină s-a admis posibilitatea emiterii
de acţiuni cu vot plural2.
Principiul proporţionalităţii presupune, potrivit art. 120, că acţionarii
exercită dreptul lor de vot în adunarea generală proporţional cu numărul
acţiunilor pe care le posedă, cu excepţia prevăzută de art. 101 alin. (2); prin
reglementarea acestui principiu s-a stabilit că ponderea votului unui
acţionar trebuie să fie corespunzătoare participaţiei sale la capitalul social
(cu excepţia acţiunilor preferenţiale fără drept de vot.).
Aplicarea acestui principiu nu interzice ca un acţionar să voteze doar cu o
parte din acţiunile pe care le are, întrucât indivizibilitatea se referă doar la o
acţiune, în timp ce drepturile vot, ca accesorii ale acţiunilor, pot fi exercitate
separat3.
Principiul inseparabilităţii dreptului de vot de titlu 4 este consacrat de
art. 128, potrivit căruia dreptul de vot nu poate fi cedat. Dreptul de vot nu
1

C. Duţescu, op. cit., p. 27.
Articolul 12 alin. (2) din O.G. nr. 99/2006 prevede interdicţia pentru instituţiile
de credit, persoane juridice române, de a stabili în actele constitutive excepţii de la
principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot.
3 C. Duţescu, op. cit., p. 273.
4 R.N. Catană, op. cit., p. 21.
2
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poate fi transmis decât odată cu acţiunea. În aplicarea acestui principiu,
legiuitorul a reglementat expres anumite situaţii, cum ar fi cazul constituirii
de garanţii reale, prevăzând expres că drepturile de vot aparţin
proprietarului, sau cazul uzufructului, când, prin raportare la specificul
acestuia, doar a împărţit atribuţiile, stabilind că în adunările generale
ordinare aparţin uzufructuarului, în timp ce în adunările generale
extraordinare aparţin nudului proprietar (art. 124).
Principiul exercitării libere a dreptului de vot presupune că acţionarul îşi
exprimă dreptul de vot în mod liber, fără nicio constrângere sau limitare, fiind
interzise orice convenţii ce încalcă acest principiu [art. 128 alin. (2)] sau
împiedicarea accesului la adunările generale ale acţionarilor. Spre exemplu,
art. 243 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 sancţionează expres împiedicarea
accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legale de a participa la
adunarea generală a acestuia, orice persoană interesată putând formula
acţiune în anularea hotărârii astfel adoptate.
60. Excepţii de la principii. În privinţa principiului egalităţii în drepturi,
singura excepţie o constituie acţiunile preferenţiale cu dividend prioritar,
fără drept de vot în adunările generale. Acţiunile preferenţiale sunt cele care
conferă titularilor alte drepturi decât cele ale titularilor acţiunilor ordinare.
Astfel, potrivit art. 95, societatea poate emite acţiuni preferenţiale cu
dividend prioritar fără drept de vot. Titularii unor astfel de acţiuni au dreptul
la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil, înaintea
oricărei alte prelevări, şi au toate celelalte drepturi recunoscute acţionarilor
ce deţin acţiuni ordinare, cu excepţia dreptului de a participa şi de a vota în
adunările generale. Legiuitorul a întărit existenţa acestui avantaj,
menţionând în art. 95 alin. (4) că, în caz de întârziere a plăţii dividendelor,
acţiunile preferenţiale vor dobândi drept de vot, începând de la data
scadenţei obligaţiei de plată a dividendelor ce urmează a fi distribuite în
cursul anului următor sau, dacă în anul următor adunarea generală
hotărăşte că nu vor fi distribuite dividende, începând de la data publicării
respectivei hotărâri a adunării generale, până la plata efectivă a dividendelor
restante.
Acţiunile cu dividend prioritar nu pot depăşi o pătrime din capitalul
social şi au aceeaşi valoare nominală ca şi acţiunile ordinare. Acţiunile pre-
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ferenţiale şi acţiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în
cealaltă prin hotărârea adunării generale extraordinare a acţionarilor.
Administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere, precum şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de
acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.
Titularii fiecărei categorii de acţiuni se reunesc în adunări speciale, în
condiţiile stabilite de actul constitutiv al societăţii. Orice titular al unor
asemenea acţiuni poate participa la aceste adunări.
61. Modul de exprimare a votului. Hotărârile se iau în urma dezbaterilor, prin vot exprimat public de fiecare acţionar, deschis, fie prin apel
nominal, fie prin ridicarea de mâini etc. De asemenea, când votul este
secret, se vor utiliza acele mijloace care asigură un astfel de caracter, cum ar
fi buletinele de vot.
Pe parcursul dezbaterilor, acţionarii pot solicita inserarea în procesulverbal a votului împotrivă, pentru ca aceştia să-şi dovedească respectiva
calitate procesuală activă în sensul art. 132 alin. (2).
62. Votul secret. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
revocarea membrilor consiliului de administraţie 1, respectiv a membrilor
consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea
cenzorilor sau auditorilor financiari şi pentru luarea hotărârilor referitoare la
răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de
control al societăţii [art. 130 alin. (2)].
Cea mai importantă problemă legată de votul secret priveşte dovedirea
calităţii procesuale active în cazul formulării acţiunii în anulare, odată ce
acesta, fiind secret, nu se poate stabili modalitatea în care un acţionar a
votat. S-a apreciat2 că, atât timp cât votul secret este un beneficiu pentru
acţionar, în măsura în care votează împotriva unei propuneri, va trebui să
renunţe la acest beneficiu şi să-şi dezvăluie poziţia. O astfel de soluţie este
justă, în contextul în care doreşte atacarea hotărârii, identitatea sa rezultă
1 Revocarea luată prin vot deschis este nelegală, chiar dacă numirea noilor
administratori a fost luată prin vot secret (C.A. Bucureşti, Secţia comercială, decizia
nr. 1803/2000, în C.P.J.C. 2000-2001, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002,
p. 184).
2 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 386.
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din acţiunea judecătorească respectivă. Tot plecând de la caracterul acestei
dispoziţii, s-a afirmat1 că ar fi valabilă hotărârea adunării generale luată cu
un vot deschis, chiar în cazurile menţionate de art. 130 alin. (2) sau chiar
menţionarea în actul constitutiv a unei astfel de clauze; dacă referitor la
prima susţinere suntem de acord, ţinând cont că este un beneficiu al
acţionarului, un instrument prin care îşi ascunde identitatea pentru
eliminarea unor inconveniente şi exprimarea unui vot liber, totuşi, cu privire
la cea de-a doua susţinere, nu suntem de acord, tocmai pentru că acest
instrument trebuie să existe, să poată fi folosit în acele situaţii pentru care a
fost reglementat; de multe ori acţionarii, în contextul relaţiilor personale sau
de rudenie etc., nu pot să-şi exprime un vot liber, în concordanţă cu interesele lor şi ale societăţii, motiv pentru care suplinirea acestui beneficiu
contravine scopului pentru care a fost prevăzut.
63. Buletinele de vot. Deşi Legea nr. 31/19902 nu conţine nicio dispoziţie
cu privire la exprimarea în secret a votului şi a modalităţii de realizare a
acestuia, considerăm că buletinele de vot trebuie tipărite în aşa fel încât să
se asigure acest caracter, motiv pentru care nu vor conţine numele şi
prenumele acţionarului ori o altă rubrică ce poate conduce la identificarea
acţionarului (de exemplu, semnătura sau număr de acţiuni 3), ci doar
punctele de pe ordinea de zi ce trebuie votate secret şi rubricile aferente
modalităţilor de exercitare a drepturilor de vot, respectiv „pentru”,
„împotrivă” şi „abţinere”; pentru siguranţa exprimării votului, toate
buletinele de vot pot avea un element de siguranţă, cum ar fi, de exemplu,
ştampila societăţii.
1

Ibidem.
Spre deosebire de art. 140 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M., care
prevede că „fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care
poartă ştampila emitentului şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe
ordinea de zi, precum şi opţiunile „pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”.
3 Dacă pe buletinele de vot s-a menţionat numărul de acţiuni deţinute de fiecare
acţionar, rezultă că este uşor de depistat votul exprimat de fiecare acţionar, nefiind
astfel respectate dispoziţiilor privitoare la caracterul secret al votului, sancţiunea
incidentă fiind nulitatea absolută (Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa
nr.
12008/2004,
în
C.
Cucu,
M.-V.
Gavriş,
C.-G.
Bădoiu,
C. Haraga, op. cit., p. 259).
2
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Credem că acest sistem al buletinelor de vot poate fi folosit de acţionari
şi pentru situaţiile în care votul nu trebuie să fie neapărat secret; de altfel, în
materia pieţei de capital, art. 140 din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.
nu a avut în vedere în mod expres situaţia votului secret.
64. Votul prin corespondenţă. În cazul în care în actul constitutiv
s-a prevăzut expres, votul poate fi exprimat şi prin corespondenţă
(art. 122). Aşadar, această posibilitate există doar dacă sunt îndeplinite două
condiţii: acţiunile să fie nominative, iar această posibilitate să fie prevăzută
expres prin actul constitutiv. Nu credem că adunarea poate, în lipsa unei
stipulaţii în actul constitutiv, decide ad-hoc ca un vot ce a fost exprimat prin
corespondenţă să fie luat în calcul, chiar în ipoteza unanimităţii celor
prezenţi, întrucât o astfel de situaţie ar dezavantaja alţi acţionari care nu
sunt prezenţi şi nu au adresat o astfel de corespondenţă, iar, pe de altă
parte, propunerea de modificare trebuia să figureze pe ordinea de zi.
Legat de conţinutul sau forma corespondenţei, s-a afirmat1 că a vota
prin corespondenţă înseamnă a completa buletinele de vot întocmite şi
remise de societate, cu opţiunile corespunzătoare, urmând ca acestea să fie
expediate la sediul societăţii. Evident că este posibilă şi o astfel de
materializare prin buletine de vot, însă, în condiţiile în care nu se ştie cine
votează prin corespondenţă, nu se ştiu posibilii destinatari; mai mult, cum
ordinea de zi poate fi completată conform art. 117 1, termenele stabilite de
aceste dispoziţii sunt scurte şi nu credem că este posibilă comunicarea unor
noi buletine. De remarcat că legiuitorul nu a prevăzut o dată limită pentru
primirea voturilor prin corespondenţă, termenul maxim fiind cel al datei şi
orei la care adunarea a fost convocată.
Considerăm că, pentru a fi luat în calcul respectivul vot prin corespondenţă, este suficient ca textul respectiv să conţină poziţia personală faţă
de punctele de pe ordinea de zi, prin folosirea cuvintelor „pentru”,
„împotrivă” sau „mă abţin” sau sinonime care să fie explicite şi din care să
rezulte intenţia de vot; ori de câte ori corespondenţa conţine referiri
neclare, exprimări dubioase etc., fără a se putea stabili cu certitudine
intenţia de vot a expeditorului, urmează ca votul să fie considerat nevalabil

1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 365.
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exprimat. Corespondenţa trebuie să poarte semnătura expeditorului pentru
a exista un element de siguranţă cu privire la persoana acestuia.
Votul prin corespondenţă presupune, în lipsa unei limitări, că se poate
face şi prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată,
ataşată sau logic asociată semnătura electronică extinsă; această concluzie
se desprinde prin simetrie cu art. 117 alin. (4), care dă posibilitatea
convocării în aceste condiţii dacă s-a prevăzut expres în actul constitutiv. În
cazul votului prin corespondenţă, din motive tehnice evidente, acţionarul nu
participă la dezbateri.
Însă mijloacele tehnice actuale, cum ar fi videoconferinţa, permit
nemijlocit exprimarea votului; chiar dacă o astfel de posibilitate nu este
permisă explicit de Legea nr. 31/1990, odată ce aceasta face referire la
corespondenţă, totuşi, dacă ţinem cont că persoana respectivă participă în
mod direct, poate observa şi asculta cele ce se dezbat, dar şi, spre exemplu,
preşedintele sau secretarul poate verifica cu uşurinţă exprimarea votului,
totuşi, această ipoteză nu trebuie, evident, încadrată la votul prin
corespondenţă; aşadar, Legea nr. 31/1990 recunoaşte posibilitatea
exprimării votului direct sau prin mandatar ori prin corespondenţă, astfel că
situaţia videoconferinţei trebuie încadrată la exprimarea directă a votului1,
astfel că nu vedem de ce o astfel de posibilitate trebuie prevăzută în actul
constitutiv sau acceptată de acţionarii prezenţi fizic în şedinţă.
Exprimarea votului în acest mod (videoconferinţă), ca de altfel şi în cazul
votului prin corespondenţă, ridică problema asigurării secretului votului,
când acesta este obligatoriu, neexistând tehnic posibilităţi de realizare a
acestuia; s-a propus ca soluţie neutilizarea votului prin corespondenţă când
votul secret este obligatoriu 2.
Formularea art. 122 ne prilejuieşte o altă întrebare: dacă acesta precizează că „se poate conveni ţinerea adunărilor generale şi prin corespondenţă”, nu cumva întreaga adunare se poate ţine în acest mod 3?
1

S. David, op. cit., p. 369.
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 364.
3 În doctrină s-a făcut distincţie între dispoziţiile ce autorizează posibilitatea
stabilirii în actul constitutiv, ca modalitate de exercitare a votului, şi votul prin
corespondenţă, iar, pe de altă parte, prevederile referitoare la posibilitatea desfăşurării adunării generale şi prin corespondenţă, iar dispoziţiile art. 122 trebuie
interpretate în sensul că, în cazul acestor societăţi, votarea prin corespondenţă nu
2
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Articolul 122 ar fi trebuit să menţioneze posibilitatea exprimării votului şi
prin corespondenţă (alături de votul direct sau prin mandatar), context în
care, nelimitându-se numărul acţionarilor ce pot să-şi exprime astfel votul,
considerăm că este posibil ca toţi acţionarii să procedeze în acest mod.
Adunarea se ţine în condiţiile exprimate de către preşedintele consiliului de
administraţie, respectiv al directoratului (aceştia devenind şi cei care
prezidează şedinţa), care va desemna secretarii şi va consemna toate
condiţiile, inclusiv modul de vot prin corespondenţă. Corespondenţa se va
ataşa la procesul-verbal al şedinţei.
65. Titularii dreptului de vot. Titularul dreptului de vot este, de obicei,
acţionarul care îşi exercită acest drept fie personal, fie prin mandatar. Când
o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, acestea
trebuie să-şi desemneze un reprezentant care să exercite drepturile
rezultate din acţiune, în caz contrar, societatea poate refuza înscrierea
transmiterii [art. 102 alin. (2)].
Dacă acţiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot
conferit de aceste acţiuni aparţine uzufructuarului în adunările generale
ordinare şi nudului proprietar în adunările generale extraordinare
[art. 124 alin. (1)].
Dacă asupra acţiunilor sunt constituite garanţii reale mobiliare, dreptul
de vot aparţine proprietarului acţiunilor [art. 124 alin. (2)], iar dacă s-a
început executarea silită, dreptul de vot aparţine tot proprietarului
acţiunilor până la momentul la care sunt adjudecate. S-a susţinut că există
posibilitatea încheierii între debitorul proprietar al acţiunilor şi creditorul
gajist a unei convenţii privitoare la modul de exercitare a dreptului de vot, în
sensul acordării unui mandat creditorului gajist 1; cu referire la acest aspect,
s-a precizat că „titularul dreptului individual intangibil poate în principiu
renunţa la dreptul său, în afară de cazul când acesta are în acelaşi timp şi
funcţia de drept social”2, opinie la care nu putem achiesa, odată ce dreptul
de vot nu poate fi exercitat distinct de acţiune.
este admisibilă decât dacă întreaga procedură de dezbatere şi votare are loc prin
corespondenţă (R.N. Catană, op. cit., p. 46).
1 S. David, op. cit., p. 375.
2 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 305.
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Instituirea unui sechestru judiciar conform art. 600 alin. (3) C. proc. civ. face
ca dreptul de vot să fie exercitat de către administratorul-sechestru.
În cazul încheierii unui contract de depozit având ca obiect acţiunile,
dreptul de vot aparţine proprietarului.
66. Societate aflată în insolvenţă. O situaţie specială este cea a
exercitării dreptului de vot de către acţionarii unei societăţi faţă de care s-a
deschis procedura insolvenţei. Legea nr. 85/2006 nu conţine vreo dispoziţie
expresă în acest sens, însă din modul de redactare a anumitor instituţii
specifice vom formula următoarele concluzii:
a) pe parcursul procedurii, acţionarii pot cel mult să hotărască anumite
aspecte legate de activităţile curente, plăţi numai în condiţiile şi limitele
permise de legea specială (art. 49);
b) ca urmare a ridicării dreptului de conducere şi administrare asupra
averii debitorului, implicit sunt afectate drepturile de vot ale acţionarilor,
întrucât aceasta presupune pierderea dreptului de administrare şi de
dispoziţie asupra bunurilor societăţii, cu privire la toate actele juridice ale
debitorului, precum şi la acţiunile în justiţie;
c) o singură atribuţie prevede Legea nr. 85/2006 după deschiderea
procedurii, în sensul că adunarea generală a acţionarilor debitorului,
persoană juridică, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant,
persoană fizică sau juridică, administrator special, care să reprezinte
interesele societăţii şi ale acestora şi să participe la procedură, pe seama
debitorului; după ridicarea dreptului de administrare, mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele acţionarilor (art.
18).
Cu privire la numirea administratorului special, s-a susţinut în doctrină1,
în lipsa unei dispoziţii în Legea nr. 85/2006, că revine competenţa adunării
generale extraordinare, ţinând cont de criteriul importanţei atribuţiilor ce
revin unei astfel de adunări în comparaţie cu adunarea generală ordinară.
Nu împărtăşim acest punct de vedere, exemplificând cu argumentele avute
în vedere anterior la stabilirea competenţelor adunărilor generale, în sensul
că, ori de câte ori o atribuţie nu se încadrează în enumerarea prevăzută de
1 I. Turcu, Legea procedurii insolvenţei. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2007, p. 155.
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art. 111 şi art. 113, iar această atribuţie nu priveşte modificarea actului
constitutiv, competenţa va reveni adunării ordinare. Mai mult, important
este în această calificare a considera că acea atribuţie nu conduce la
modificarea actului constitutiv, deci să nu afecteze nici direct, nici indirect
„fiinţa” societăţii. Aşadar, vom considera că are competenţă în numirea
administratorului special adunarea generală ordinară, care va decide în
condiţiile art. 112. Soluţia se justifică şi prin prisma atribuţiilor acestuia, dar
şi a faptul că interesele protejate de acesta sunt, mai ales după ridicarea
dreptului de administrare, ale acţionarilor.
S-a considerat că termenul de atacare a hotărârii adunării generale de
numire a administratorului special este incompatibil cu principiul celerităţii
procedurii insolvenţei şi că termenul prevăzut pentru promovarea acţiunii în
anulare este incompatibil cu termenul de nominalizare a acestuia de 90 de
zile calculat începând cu deschiderea procedurii1. Considerăm fără temei
scindarea regimului stabilit de art. 132 din Legea nr. 31/1990 prin
introducerea în Legea nr. 85/2006 a unui termen mai scurt. De lege lata,
regimul promovării unei acţiuni în anularea hotărârii adunării de numire a
unui
administrator
special
este
cel
stabilit
de
art. 132 din Legea nr. 31/1990, astfel că, respectându-se condiţiile de convocare şi desfăşurare a adunării generale şi ţinând cont de specificul
atribuţiei supuse la vot, respectarea termenului de nominalizare este
posibilă; problema nu este scurtarea termenului de atacare, căci, promovând o acţiune în anulare, există posibilitatea legală a suspendării sau
soluţia anulării unei hotărâri luate cu încălcarea legii. Aceste „garanţii” ar
exista şi dacă termenul ar fi mai scurt; oricum, temeiul acţiunii şi procedura
de urmat sunt cele ale Legii nr. 31/1990, specifice actului ce se doreşte a fi
cenzurat,
iar
nu
legea
specială
–
Legea
nr. 85/2006 –, o modificare în acest sens neavând fundamente teoretice.
Oricum, legiuitorul, dorind „împăcarea” dispoziţiilor de convocare ale Legii
nr. 31/990 cu principiul celerităţii, nu a redus termenele speciale ale legii
societăţilor comerciale, ci a stabilit în sarcina administratorului special,
respectiv a lichidatorului un termen de 20 de zile pentru a dispune
formalităţile de convocare.

1

Ibidem.
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67. Reprezentarea în A.G.A. Conform art. 125 alin. (1), acţionarii pot
participa şi pot vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei
împuterniciri acordate pentru respectiva adunare. Actuala formulare a art.
125 alin. (1) nu mai conţine interdicţia, înlăturată prin Legea nr. 441/2006,
potrivit căreia acţionarii nu puteau fi reprezentaţi în adunările generale
decât prin alţi acţionari; chiar dacă această interdicţie a fost abrogată,
totuşi, considerăm că poate fi inserată în actul constitutiv o astfel de clauză 1,
întrucât legiuitorul nu a interzis reprezentarea prin alţi acţionari, ci a lărgit
sfera persoanelor ce pot fi mandatate, respectiv orice persoană fizică sau
juridică.
Mandatar poate fi orice persoană fizică ce are capacitate de exerciţiu
sau orice persoană juridică. Cu privire la persoanele juridice, s-a considerat
că acestea pot fi mandatare fie dacă sunt acţionari ai acelei societăţi, fie
dacă nu sunt acţionari, numai cu condiţia ca acea persoană juridică să aibă în
obiectul de activitate dreptul de a reprezenta alte persoane în adunări
generale2; nu putem fi de acord cu această opinie, chiar dacă legiuitorul a
stabilit principiul specialităţii în privinţa persoanelor juridice, însă, atât timp
cât nu există, conform C.A.E.N., un astfel de obiect de activitate, formal nu se
poate insera. Mai mult, considerăm că principiul specialităţii trebuie analizat
doar în legătură cu faptele de comerţ obiective, astfel că, în privinţa faptelor
de comerţ conexe, nu credem că trebuie menţionate expres în actul
constitutiv. În practica judecătorească s-au pronunţat soluţii în sensul că
dreptul de reprezentare sau dreptul de vot nu poate fi transmis unor
asociaţii fără scop lucrativ, chiar dacă acestea au ca obiect de activitate
apărarea intereselor persoanelor cărora li s-a reconstituit dreptul de
proprietate în acţiuni3.
Un acţionar poate împuternici mai multe persoane să participe şi să
voteze în adunarea generală, însă, în acest caz, procura fiecăruia trebuie să
menţioneze numărul de voturi pentru care este mandatat 4. Un mandatar
poate reprezenta mai mulţi acţionari, neexistând vreo limitare în acest

1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 371.
Ibidem.
3 Trib. Iaşi, sentinţa comercială nr. 853 din 19 iulie 1999, citată de
D.M. Tăbăltoc, op. cit., p. 48.
4 C. Duţescu, op. cit., p. 273.
2
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sens1; s-ar impune o limitare a numărului de acţionari pe care îl poate
reprezenta un singur mandatar, pentru a se evita simulări ale cesionării
drepturilor de vot2.
Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane,
acestea trebuie să-şi desemneze un reprezentant care să exercite drepturile
rezultate din acţiune, în caz contrar, societatea poate refuza înscrierea
transmiterii [art. 102 alin. (2)].
67.1. Forma şi întinderea împuternicirii. Legea nr. 31/1990 nu conţine
nicio referire la forma pe care mandatul trebuie să îl îmbrace, astfel că
procura nu trebuie să fie autentică, ci este suficientă forma înscrisului sub
semnătură privată3, această din urmă condiţie fiind subînţeleasă, odată ce
procurile se depun la societate. S-a considerat4 că forma autentică este
obligatorie şi pentru procură, atunci când adunarea generală extraordinară
are pe ordinea de zi majorarea capitalului social cu un aport în natură
constând într-un teren, fiind aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. (6) lit. a). Nu
suntem de acord cu această opinie, întrucât condiţia există doar pentru actul
constitutiv sau actul adiţional prin care se realizează această operaţiune şi
deci nu priveşte procura specială, care este în simetrie juridică cu hotărârea
adunării generale. Numai dacă s-ar fi prevăzut că hotărârea adunării
generale prin care se hotărăşte o astfel de operaţiune îmbracă forma
autentică, era necesară şi procura în formă autentică. Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie5 a reţinut că, în cazul încheierii unui contract de ipotecă ce a fost
decisă de A.G.A., reprezentantul persoană fizică ce semnează actul în
numele şi pe seama societăţii trebuie să aibă procură specială în formă
autentică.
Procura ce se încheie în executarea mandatului trebuie să fie specială,
fiind valabilă doar pentru respectiva adunare; o procură este valabilă şi
pentru a doua adunare, dacă cea dintâi nu s-a putut ţine, în condiţiile art.
118.
1

Spre exemplu, cu privire la adunarea constitutivă, art. 25 alin. (2) prevede că
nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanţi.
2 Codul civil italian, în art. 2372, limitează la 20 numărul societarilor ce pot fi
reprezentaţi de un mandatar.
3 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 331.
4 C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 248.
5 I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1964 din 23 mai 2007.
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Considerăm că, pentru respectarea acestui caracter special, nu trebuie să
se prevadă explicit limitele în care mandatarul va vota, eventuale astfel de
elemente putând fi menţionate în procura ce materializează mandatul1. În
practică, majoritatea procurilor nu prevăd modalitatea de vot sau prevăd
doar anumite instrucţiuni în acest sens; de altfel, în cele mai multe cazuri,
este chiar foarte greu de precizat. Totuşi, din modul de redactare a procurii
trebuie să rezulte caracterul său special. Procura în alb nu este valabilă 2.
O procură este valabilă chiar dacă are menţiunea că mandatarul va vota
în adunarea generală după cum va crede de cuviinţă 3. S-a exprimat şi
punctul de vedere contrar 4, considerându-se că acordarea unei puteri
discreţionare de vot atrage nulitatea procurii, care însă nu afectează validitatea hotărârii, în măsura în care majoritatea necesară s-ar fi obţinut şi
fără votul acţionarului reprezentat. Nu putem fi de acord cu obligativitatea
menţionării limitelor în care se va vota 5; menţiunea „procură specială”
trebuie interpretată în legătură cu adunarea pentru care mandatarul are
puterea de reprezentare6. A admite că este obligatorie precizarea limitelor
este, aşa cum am spus, şi foarte greu în practică, dar şi în contradicţie cu
modul de realizare/direcţionare a voturilor. Pe de o parte, stabilind anumite
limite sau instrucţiuni, se îngreunează exercitarea dreptului de vot, dar se
pot naşte şi abuzuri, întrucât astfel de procuri trebuie interpretate dacă sunt
mai puţin clare. Pe de altă parte, dacă procura conţine explicit sau implicit
1

În acelaşi sens, a se vedea C. Duţescu, op. cit., p. 219.
Spre deosebire de legislaţia franceză, care recunoaşte valabilitatea mandatului
în alb, ce reprezintă o procură semnată de acţionar fără a se indica numele
mandatarului şi modul în care se votează; un astfel de mandat este pus la dispoziţia
preşedintelui adunării generale a acţionarilor. Codul civil italian, în art. 2372 alin. (3),
interzice procura în alb.
3 Cu totul alta este situaţia societăţilor listate, reglementările speciale prevăzând
inclusiv precizarea exactă a posibilităţii de vot: „pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”
[art. 139 alin. (1) pct. 5 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006]; a se vedea, pentru
detalii, C. Duţescu, op. cit., p. 217-218.
4 S. David, op. cit., p. 379.
5 Este adevărat că un mandat în alb poate să ascundă o convenţie de cesionare a
votului prohibită de art. 128 alin. (1), însă o astfel de convenţie trebuie probată şi
este lovită de nulitate absolută.
6 În sensul valabilităţii mandatului în alb asupra sensului votului, atât timp cât el
se limitează la ordinea de zi a adunării, a se vedea R.N. Catană, op. cit., p. 45.
2
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votul şi acesta se depune la sediul societăţii, nu cumva este afectat întreg
echilibrul pe care legea doreşte a-l institui cu privire la exprimarea votului?
Mai mult, dacă acţionarul reprezentat are şi o pondere importantă din
capital, nu prin această precizare expresă a mandatului se dă posibilitatea
acţionarilor să încheie convenţii de vot, prohibite le lege?
Răspunderea pentru modul în care a votat/depăşit limitele revine
mandatarului, dacă procura este generică, neputându-se invoca nulitatea
hotărârii, ci doar atrage răspunderea mandatarului conform art. 1539 şi urm.
C. civ.1; dacă însă mandatul conţine explicit modul de vot în care s-a dat
procura, considerăm că în procesul-verbal de şedinţă se va menţiona votul
aşa cum a fost precizat în procură de către mandant.
În materia pieţei de capital, art. 139 din Regulamentul nr. 1/2006 al
C.N.V.M. prevede că procura specială trebuie să conţină:
– numele/denumirea acţionarului şi precizarea deţinerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeaşi clasă şi la numărul total
de drepturi de vot;
– numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură
specială);
– data, ora şi locul de întrunire a adunării generale la care se referă;
– data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au
ca efect revocarea procurilor datate anterior;
– precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acţionarilor, cu
posibilitatea ca acesta să voteze „pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”;
– în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor,
fiecare candidat pentru consiliul de administraţie va fi trecut separat,
acţionarul având posibilitatea să voteze pentru fiecare candidat „pentru”,
împotrivă” sau „abţinere”;
– numele în clar şi semnătura acţionarului.
67.2. Reprezentarea incapabililor şi a persoanelor juridice. Acţionarii
care nu au capacitatea legală, precum şi persoanele juridice pot fi
reprezentate/reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care, la rândul lor,
pot da procură specială altor persoane împuternicite pentru respectiva
adunare [art. 125 alin. (2)].Textul reglementează două aspecte.

1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 6482/2001, în C.J. nr. 8/2002, p. 40.
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Pe de o parte, prevede că reprezentarea acţionarilor ce nu au capacitate
legală se face de către reprezentanţii lor legali, adică prin părinţi, tutori sau
curatori, după caz. Legat de reprezentarea acestora, s-a reţinut1 că nu este
necesară încuviinţarea autorităţii tutelare pentru a vota în numele şi pe
socoteala acestora, decât dacă pe ordinea de zi sunt propuneri care pot
conduce la mărirea obligaţiilor acţionarului sau reducerea drepturilor
acestuia. Făcând o paralelă şi ţinând cont de atribuţiile celor două adunări,
respectiv că atribuţiile adunării generale sunt specifice actelor de conservare
şi administrare, în timp ce atribuţiile adunării extraordinare pot fi asimilate
actelor de dispoziţie, în doctrină2 s-a considerat că acţionarii persoane fizice
cu capacitate de exerciţiu restrânsă pot vota neasistaţi în cadrul adunărilor
generale ordinare.
Pe de altă parte, art. 125 alin. (2) prevede şi posibilitatea pentru reprezentanţii legali ai persoanelor fizice sau juridice să-şi substituie alte
persoane pentru adunarea respectivă. În privinţa persoanelor juridice,
acestea în primul rând sunt reprezentate de reprezentanţii lor legali, însă
aceştia au dreptul să-şi substituie o altă persoană; pentru ca substituirea să
fie posibilă, trebuie ca ea să nu fie interzisă de actele constitutive ale
societăţii. Mai mult, dacă actul constitutiv prevede că societatea are un
consiliu de administraţie, respectiv directorat, reprezentarea într-o altă
societate sau substituirea va fi decisă pe baza votului acestora 3. Se impune
verificarea conform actelor constitutive sau a altor acte, spre exemplu,
certificat emis de oficiul registrului comerţului sau decizia consiliului de
administraţie, din care să rezulte că persoana respectivă are calitatea de
reprezentant al societăţii4, nefiind suficientă simpla afirmaţie. S-a considerat
că lipsa valabilităţii împuternicirii persoanei fizice care reprezintă societatea
într-o adunare generală atrage nulitatea hotărârii astfel luate5, însă
considerăm că această sancţiune intervine doar dacă, fără votul acţionarului
1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 372.
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 248.
3 În sensul că este necesar acordul tuturor, a se vedea I.L. Georgescu,
op. cit., vol. II, p. 331.
4 C.A. Cluj, Secţia comercială, decizia nr. 185/2000, în R.D.C. nr. 3/2002,
p. 155-156.
5 I. Turcu, Teoria şi practica dreptului comercial român, vol. I, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 1998, p. 354.
2
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reprezentat, nu s-ar fi realizat cvorumul şi majoritatea legală pentru
respectiva adunare1. Dacă însă din verificările făcute rezultă calitatea
persoanei fizice de reprezentant legal al persoanei juridice, nu mai este
necesară o împuternicire pentru participarea la adunare 2, acest drept
rezultând din lege.
67.3. Interdicţia legală de reprezentare. Conform art. 125 alin. (5),
membrii consiliului de administraţie, directorii, respectiv membrii directoratului şi ai consiliului de supraveghere ori funcţionarii societăţii nu îi pot
reprezenta pe acţionari, sub sancţiunea nulităţii hotărârii, dacă, fără votul
acestora, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută3. Interdicţia se justifică,
întrucât „a permite administratorilor să cumuleze funcţia de mandatar şi de
gestionar înseamnă a-l face judecător al propriei sale cauze”4.
Administratorii nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le posedă, nici
personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în
care persoana sau administraţia lor ar fi în discuţie; aceştia nu au calitatea
procesuală activă pentru atacarea hotărârii adunării privitor la aceste
probleme5.
Ei pot vota însă situaţia financiară anuală dacă, deţinând cel puţin
jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea
legală fără votul lor.
67.3.1. Jurisprudenţă. Interdicţia reprezentării acţionarilor de către
administratorii şi funcţionarii societăţii. Prin sentinţa nr. 1651 din 10
noiembrie 2005, Tribunalul Dâmboviţa, Secţia comercială şi de contencios
administrativ, a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanţii
F.G. şi C.I.F. în contradictoriu cu pârâta SC S.E. SA Fieni, având ca obiect
constatarea nulităţii absolute a hotărârilor A.G.A. ale societăţii pârâte nr. 1
din 25 aprilie 2003 şi nr. 1 din 22 aprilie 2005.
Prin aceeaşi sentinţă, s-au respins şi excepţiile privind inadmisibilitatea
acţiunii, a lipsei de interes legitim, a lipsei calităţii procesuale active şi a
prescripţiei dreptului la acţiune invocate de pârâtă, în raport cu prevederile
art. 132 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată.
1

S. David, op. cit., p. 378.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 3099/2001, în P.R. nr. 3/2002, p. 93.
3 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 688/2001, în P.R. nr. 4/2001, p. 118.
4 D.D. Gerota, op. cit., p. 145.
5 C.S.J., decizia nr. 2371/2000, în Juridica nr. 3/2001, p. 137.
2
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În ceea ce priveşte cauza de nulitate absolută privind încălcarea prevederilor art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 şi ale art. 126 din lege, instanţa de
fond a reţinut că pârâta a făcut dovada cu actele depuse, şi anume copia
procesului-verbal din 25 aprilie 2003 şi extrasul din Registrul Comerţului al
Camerei Comerţului şi Industriei din Limbourg-Nord, că la adunarea din 25
aprilie 2003, dl. J.H., administratorul societăţii pârâte, a participat în calitatea
sa de acţionar unic al acţionarului majoritar, firma olandeză O.B.V, care
deţinea 65,9% din capitalul social al pârâtei, iar nu în calitate de
administrator la societatea pârâtă, iar fără votul acestuia nu se întrunea
majoritatea statutară de 51% din capitalul social.
S-a apreciat ca neîntemeiată cererea reclamanţilor de a se constata
nulitatea absolută a hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor din
22 aprilie 2005, dat fiind faptul că numita A.T. a participat la adunarea
generală în calitate de acţionar şi mandatar al acţionarului majoritar, potrivit
procurii autentificate la 18 aprilie 2005, situaţie permisă de dispoziţiile art.
125 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, mandatul fiind dat pentru a prezenta
votul prin corespondenţă al acţionarului majoritar şi de a vota pentru
„diverse”, acest ultim punct neputând atrage nulitatea întregii hotărâri din
22 aprilie 2005.
Curtea de Apel Ploieşti, Secţia comercială şi de contencios administrativ,
a admis apelul declarat de reclamanţii F.G. şi C.I.F. împotriva sentinţei, pe
care a schimbat-o în parte, în sensul admiterii acţiunii reclamanţilor şi
constatării nulităţii absolute a hotărârilor A.G.A. nr. 1 din 25 aprilie 2003 şi
nr. 1 din 22 aprilie 2005, menţinând restul dispoziţiilor.
Instanţa de apel a reţinut că doamna A.T., ca funcţionar al societăţii,
votând pentru acţionarul majoritar, a încălcat dispoziţiile imperative ale art.
125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, fapt ce atrage nulitatea
hotărârii din 22 aprilie 2005. În ceea ce priveşte A.G.A. din 25 aprilie 2003, sa reţinut încălcarea aceloraşi dispoziţii legale de către administratorul unic
J.H.
şi
a
prevederilor
art.
126
alin.
(1)
din
Legea
nr. 31/1990, în dublu sens, deoarece adunarea a hotărât realegerea sa în
funcţia de administrator.
Cu privire la caracterul imperativ al prevederilor art. 117 alin. (4) din
Legea nr. 31/1990, s-a statuat în sensul realizării procedurii convocării numai
prin scrisoare recomandată în cazul societăţilor cu acţiuni nominative,
procedură nerespectată în speţă, precum şi dispoziţiile art. 117 alin. (3),
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punctul „diverse” (demiterea apelanţilor) fiind introdus pe ordinea de zi în
afara convocării.
Împotriva acestei decizii pârâta a declarat recurs, pentru motivele
prevăzute în art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
Criticile formulate prevăd următoarele aspecte:
– nepronunţarea instanţei de apel asupra excepţiilor invocate prin
întâmpinare, respectiv a lipsei interesului legitim în anularea hotărârilor
A.G.A., neexistând dovada unei vătămări cauzate reclamanţilor. Aceştia nu
au atacat hotărârile în perioada 2001-2005, când îndeplineau funcţia de
directori executivi; a inadmisibilităţii acţiunii în anulare, întrucât aceasta are
drept scop doar constituirea de dovezi în litigiile de muncă în raport cu
dispoziţiile art. 111 C. proc. civ.; a lipsei calităţii procesuale active a
reclamanţilor faţă de hotărârea din 25 aprilie 2003, în condiţiile în care ei au
participat la adunarea generală şi nu s-au opus hotărârii de alegere a
administratorului unic;
– greşita aplicare a dispoziţiilor art. 125 alin. (5) şi art. 126 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990, în condiţiile în care, fără participarea acţionarului
majoritar, nu se întrunea majoritatea statutară de 51% din capitalul social;
– greşita aplicare a prevederilor art. 117 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, faţă
de faptul că, prin art. 14.1. din actul constitutiv, s-a prevăzut modalitatea de
convocare prin Monitorul Oficial şi în două ziare de largă circulaţie naţională,
cu cel puţin 15 zile înaintea datei stabilite pentru adunare, iar nu prin
scrisoare recomandată, societatea pârâtă fiind şi tranzacţionată pe piaţa de
capital, perspectivă din care trebuia să se aprecieze şi respectarea
dispoziţiilor art. 117 alin. (9) din lege, punctul „diverse” figurând pe ordinea
de zi.
Recurenta a depus hotărârea A.G.A. nr. 1/2006, prin care s-a hotărât
aprobarea revalidării hotărârilor A.G.A. din 15 aprilie 2003 şi 12 aprilie 2005,
înregistrate la Registrul Comerţului, precum şi deciziile nr. 958 din 30
noiembrie 2006 şi nr. 570 din 5 iulie 2006 pronunţate de Curtea de Apel
Ploieşti, Secţia conflicte de muncă şi asigurări, prin care au fost respinse
recursurile declarate de contestatorii C.I.F. şi F.G. împotriva sentinţelor nr.
1388 din 12 decembrie 2005, respectiv nr. 1389 din 12 decembrie 2005
pronunţate de Tribunalul Dâmboviţa. Astfel, soluţiile de respingere a
contestaţiilor la deciziile de desfacere a contractelor de muncă ale celor doi
directori executivi au fost menţinute irevocabil.
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Recursul este fondat. Reclamanţii au solicitat să se constate nulitatea
absolută a hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor SC S.E. SA
Fieni nr. 1/22 aprilie 2003 şi nr. 1/22 aprilie 2005, în baza art. 125 alin. (5)
din Legea nr. 31/1990, republicată, întemeiată pe dispoziţiile art. 132 alin.
(3) din lege.
Reclamanţii au arătat că interesul lor în a declara nulă hotărârea din 25
aprilie 2003 rezultă din faptul că au atacat deciziile de desfacere a
contractelor de muncă semnate, în numele administratorului unic J.H., de
mandatarul lui, salariata A.T., şi în apărare au invocat lipsa actului de
administrare, iar, în ceea ce priveşte hotărârea nr. 1 din 22 aprilie 2005,
interesul de a declara nulă hotărârea rezultă din faptul că administratorul
unic, introducând pe ordinea de zi punctul „diverse”, a încercat să transfere
răspunderea pentru desfacerea disciplinară a contactelor de muncă în
sarcina adunării generale.
Astfel configurat, vizând numai relaţia cu administratorul unic al
societăţii, interesul reclamanţilor în promovarea acţiunii de constatare a
nulităţii absolute a hotărârilor adunării generale a fost unul particular, iar nu
un interes social, în beneficiul societăţii şi al acţionarilor ei, care trebuie să
caracterizeze orice acţiune în anulare întemeiată pe dispoziţiile Legii
societăţilor comerciale, materie în care nulitatea nu prezintă caracterul
distructiv din dreptul comun, fiind remediabilă.
Faţă de faptul că litigiile de muncă în care reclamanţii vroiau să aducă
drept probă hotărârea judecătorească pronunţată în cauza de faţă au fost
soluţionate irevocabil şi având în vedere că existenţa interesului este o
condiţie ce se cere a fi îndeplinită atât în promovarea acţiunii în justiţie, cât
şi pe parcursul judecării ei şi constatând lipsa actualităţii interesului, curtea1
a admis recursul declarat de pârâtă, în raport cu prevederile art. 304 pct. 9
C. proc. civ., a modificat decizia atacată, în sensul că a respins acţiunea
promovată de reclamanţi ca lipsită de interes, menţinând restul dispoziţiilor
deciziei.
67.4. Reprezentarea ocultă. În anumite situaţii, acţionarii, pentru atingerea unui scop, nu dau mandat unui reprezentant, ci transmit formal
acţiunile către o altă persoană, aceasta urmând a exercita dreptul de vot
fără restricţiile legale ce interveneau faţă de cedent. Dacă există situaţii în
1

I.C.C.J., decizia nr. 537 din 5 februarie 2007.
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care o astfel de operaţiune nu are un caracter ilicit, cum ar fi situaţia unui
acţionar ce doreşte a ascunde această calitate moştenitorilor1, există cazuri
în care cesionarea acţiunilor se face într-un scop ilicit, cu scopul de a frauda
dispoziţiile imperative ale Legii nr. 31/1990. Spre exemplu, ar avea un astfel
de interes acţionarii care au calitatea de administrator pentru a eluda
dispoziţiile art. 126, care stabilesc că nu pot vota nici direct, nici prin
mandatar descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau
administraţia lor ar fi pusă în discuţie. Tot cu titlu de exemplu, va avea
acelaşi interes acţionarul pentru eludarea dispoziţiilor art. 127, care, într-o
anumită operaţiune, are un interes contrar aceluia al societăţii şi în mod
normal ar trebui să se abţină de la vot. În toate cazurile în care scopul este
ilicit, nulitatea va afecta hotărârea, în măsura în care fără votul acţionarului
respectiv nu s-ar fi realizat condiţiile de cvorum şi majoritate legale. Articolul
279 alin. (1) pct. 1 prevede că se pedepseşte cu închisoare sau cu amendă
acţionarul care trece acţiunile pe numele altor persoane în scopul formării
unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor acţionari.
68. Limitări ale dreptului de vot. Articolul 101 alin. (2) prevede o
limitare convenţională, în sensul că prin actul constitutiv se poate limita
numărul voturilor aparţinând acţionarilor care posedă mai mult de o
acţiune2. După cum pe bună dreptate s-a observat3, o astfel de clauză nu
este suficientă dacă nu este însoţită şi de o clauză care să interzică
cesionarea de acţiuni peste un anumit procent sau dacă au fost cesionate
pentru a fi înstrăinate într-un termen determinat; s-a dat ca exemplu
situaţia în care numărul maxim de voturi este de 5% din totalul drepturilor
de vot, astfel că achiziţionarea unui număr de acţiuni peste procentul de 5%
nu îi conferă drepturi de vot suplimentare, însă îi lipseşte pe ceilalţi acţionari

1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 332.
În practica interbelică s-a reţinut că nu se poate admite înmatricularea unei
societăţi pe acţiuni dacă prin actul constitutiv al acesteia se limitează dreptul la vot
numai pentru acţionarii care au un număr de minim 5 acţiuni, deoarece, dacă s-ar
admite o asemenea derogare, ar fi acţionari care ar fi excluşi de la orice control al
administrării societăţii (C.A. Bucureşti, Secţia a IV-a comercială, decizia din 30
ianuarie 1921, în Practică judiciară în materie comercială, vol. II, op. cit., p. 128).
3 C. Duţescu, op. cit., p. 286.
2

IV. Desfă ş urarea adună rii generale a acţ ionarilor

177

de drepturile respective şi, indirect, are un control superior pragului stabilit
în actul constitutiv.
69. Votul plural. Plecând de la redactarea alin. (2) al art. 101, care
permite limitarea numărului de voturi aparţinând unui acţionar, s-a analizat 1
posibilitatea menţionării în actul constitutiv a unei clauze potrivit căreia o
acţiune dă dreptul la mai multe voturi; această analiză se circumscrie
problematicii votului plural, denumit şi vot multiplu2. Ţinându-se cont de
inexistenţa unei restricţii în acest sens, majoritatea doctrinarilor 3 au
considerat legală o astfel de clauză statutară, odată ce aceasta nu poate fi
considerată a fi o clauză leonină. Atât timp cât acţionarii pot să prevadă că
beneficiază de o cotă de profit mai mare decât cota corespunzătoare
participării la capitalul social, cu atât mai mult pot stabili o astfel de regulă şi
în privinţa dreptului de vot care are un caracter nepatrimonial. De
asemenea, s-au dat ca exemplu în susţinerea acestei posibilităţi aşanumitele „acţiuni de aur” deţinute de stat la societăţile privatizate şi care
confereau acestuia drepturi suplimentare.
Au fost exprimate şi rezerve4 privind legalitatea unei astfel de clauze,
invocându-se efectele negative asupra activităţii societăţii, odată ce printr-o
astfel de clauză s-a urmărit acordarea unor avantaje în favoarea fondatorilor,
situaţie ce a condus la blocarea activităţii organelor societăţii, observându-se
că nu se mai pot forma majorităţile, deoarece puterea decizională nu mai este
în corelaţie cu puterea dată de deţinerea capitalului.
Este cert că legiuitorul a observat efectele negative ale unei astfel de
clauze, motiv pentru care, în reglementările mai noi şi, mai ales, în domenii
în care factorul economic este decisiv, cum este domeniul bancar, le-a
interzis; în acest sens, art. 12 alin. (2) din O.U.G. 99/2006 prevede interdicţia
pentru instituţiile de credit, persoane juridice române, de a stabili în actele
constitutive excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un
singur vot.

1

C. Predoiu, op. cit., p. 308.
C. Duţescu, op. cit., p. 284.
3 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 306-307; C. Duţescu, op. cit., p. 284-285; C.
Predoiu, op. cit., p. 308.
4 R.N. Catană, op. cit., p. 28-29.
2
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70. Suspendarea dreptului de vot. În anumite cazuri, dreptul de vot
poate fi suspendat în cadrul adunărilor generale.
Uneori, o astfel de suspendare are natura unei sancţiuni, având o natură
legală, alteori, este rezultatul voinţei părţilor sau dispusă pe cale
judecătorească.
Cazuri în care suspendarea este prevăzută de lege:
a) exerciţiul dreptului de vot este suspendat pentru acţionarii care nu
sunt la curent cu vărsămintele [art. 101 alin. (3)].
Două aspecte urmează a le analiza cu privire la art. 101 alin. (3),
respectiv dacă această sancţiune se răsfrânge asupra tuturor drepturilor de
vot ale unui acţionar sau numai cu privire la acţiunile neplătite şi ajunse la
scadenţă, iar, pe de altă parte, în ce măsură poate acţionarul exercita
drepturile de vot dacă a achitat doar o parte.
Cu privire la primul aspect, dacă acţionarul deţine şi acţiuni achitate
integral, sancţiunea nu se aplică decât în privinţa acţiunilor neachitate1,
această soluţie justificându-se prin faptul că legiuitorul a dorit să stimuleze
plata acţiunilor, iar soluţia contrară ar conduce la situaţii inechitabile2. Dacă
acţionarul deţine acţiuni şi din emisiuni anterioare, acesta va putea să
exercite drepturile de vor aferente; de altfel, în cazul unor majorări
consecutive, art. 92 alin. (3) interzice posibilitatea unei noi majorări, în
măsura în care nu au fost „complet plătite” cele din emisiunea precedentă.
În ceea ce priveşte posibilitatea, în cazul achitării în parte a vărsămintelor ajunse la scadenţă, a exercitării drepturilor de vot corespunzător
acţiunilor plătite, în doctrină3 s-a afirmat că într-o astfel de ipoteză acţionarii
nu devin proprietarii unui număr de acţiuni corespunzător aportului vărsat, în
realitate, până la achitarea integrală, subscriitorul cumpărând doar o cotă
ideală din fiecare acţiune subscrisă. Deşi faţă de această soluţie s-ar putea
susţine că fiecare acţiune fiind un titlu distinct, achitarea acesteia dă dreptul
la un vot, totuşi, considerăm opinia exprimată ca fiind corectă, pe de o
parte, prin interpretarea gramaticală a dispoziţiilor art. 92 alin. (2) şi art. 220
alin. (1), care fac referire la acţiunile „neplătite integral” sau „achitate
1 V. Mircea, Suspendarea dreptului de vot în cazul acţiunilor neplătite, în R.D.C.
nr. 2/2003, p. 85.
2 C. Predoiu, op. cit., p. 308.
3 R.N. Catană, op. cit., p. 25.
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integral”, legiuitorul înţelegând a stabili anumite efecte prin raportate la
achitarea integrală, iar nu şi în cazul unor plăţi parţiale; pe de altă parte, a
recunoaşte exercitarea drepturilor de vor în situaţia unor plăţi parţiale
înseamnă şi a nu da eficienţă sancţiunii suspendării care are, în esenţă, şi un
caracter stimulator pentru acel acţionar, dar, mai mult, s-ar putea ajunge la
situaţia unor abuzuri care nu se justifică prin prisma art. 101 alin. (3), odată
ce anumiţi acţionari, pentru atingerea unui prag superior, cel puţin momentan, ar fi tentaţi să achite doar o parte din acţiuni. Totodată, nu trebuie uitat
şi efectul anulării acţiunilor în cazul neachitării vărsămintelor, prevăzut de
art. 100, astfel că, neadmiţând opinia însuşită şi de noi, s-ar ajunge la
situaţia ca un acţionar care nu este la curent cu vărsămintele să influenţeze
hotărârile adunării generale, iar ulterior adoptării să-i fie anulate acele
acţiuni în baza cărora a votat; evident, am fi în situaţia unei contradicţii între
aceste texte de lege şi am înfrânge finalitatea dorită de legiuitor.
Suspendarea are un caracter temporar, producându-şi efectele până la
data efectuării plăţii. Cu privire la acest aspect, unii doctrinari 1 au afirmat că
dreptul de vot poate fi exercitat de la data înregistrării acţiunilor subscrise în
registrul acţionarilor, iar nu de la data vărsării integrale, spre deosebire de
alţii2, care au exprimat un punct de vedere contrar, în sensul că sancţiunea
suspendării încetează pe data achitării integrale, aceasta fiind o consecinţă
legală subînţelesă; înclinăm a accepta această din urmă opinie, chiar dacă
prima are în vedere o argumentaţie justă întemeiată pe principiul menţionat
în art. 123 alin. (3), potrivit căruia acţionarii îndreptăţiţi să exercite orice alte
drepturi sunt cei înscrişi în evidenţele societăţii corespunzător datei de
referinţă; aplicarea acestui principiu, fără a ţine cont de specificul sancţiunii
şi de scopul avut în vedere de legiuitor, şi anume de a încuraja achitarea
acţiunilor, nu poate fi primită, cu atât mai mult cu cât s-ar ajunge poate la
situaţii abuzive, când înregistrarea formală să fie amânată intenţionat;
b) dreptul de vot este suspendat pentru acţiunile proprii dobândite de
societate (art. 105); dreptul de vot este suspendat pe perioada deţinerii
acţiunilor de către societate;
1 S. Dumitrache, Consideraţii despre momentul când se naşte dreptul de vot în
cazul acţiunilor subscrise şi neliberate integral, în R.D.C. nr. 10/2001, p. 65-70.
2 M.N. Costin, C.M. Costin, Cu privire la corecta interpretare a art. 100 şi
art. 101 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, în R.D.C. nr. 2/2002, p. 63.
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c) dreptul de vot este suspendat şi când o societate subscrie, dobândeşte sau deţine acţiuni ale acţionarului său majoritar, tot societate pe
acţiuni, asimilându-se aceste situaţii cu situaţia dobândirii de societate a
propriilor acţiuni (art. 1071).
Suspendarea convenţională a dreptului de vot este rezultatul voinţei
părţilor, în încercarea de a împiedica exprimarea unor voturi în contradicţie
cu interesul social; s-au considerat valabile acele clauze statutare care
prevăd o suspendare a dreptului de vot în caz de cesiune de acţiuni până la
achitarea integrală a preţului. Astfel de clauze trebuie interpretate de la caz
la caz, pentru că acestea nu trebuie să afecteze dreptul fundamental al
acţionarului în lipsa unui scop menit să protejeze societatea sau pe ceilalţi
acţionari; dacă în exemplul suspendării dreptului de vot în cazul unei cesiuni
nefinalizate se are în vedere tocmai incertitudinea finalizării unor astfel de
operaţiuni, în alte situaţii s-a reţinut nulitatea unei clauze statutare potrivit
căreia dreptul de vot se dobândeşte doar după ce acţionarul are o anumită
vechime în societate1.
Suspendarea pe cale judecătoreasă s-a dispus în cazul aplicării unui
sechestru asupra unor acţiuni a căror proprietate este contestată2.
71. Răspunderea personală a acţionarului pentru votul exprimat. Ne
întrebăm dacă şi în ce măsură un acţionar poate să răspundă pentru votul
exprimat în cadrul adunării generale.
Legea nr. 31/1990 reglementează, după cunoştinţa noastră, doar un caz
care răspunde la întrebarea formulată. Este vorba de art. 127, care obligă
acţionarul ce are un interes contrar aceluia al societăţii să se abţină de la
deliberările privind acea operaţiune, în caz contrar acesta este răspunzător
de daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut
majoritatea cerută.
Observăm că încălcarea obligaţiei de a se abţine de la deliberare a
acţionarului ce are un interes contrar aceluia al societăţii nu conduce la
anularea hotărârii, ci doar atrage răspunderea acestuia pentru daune
cauzate societăţii. Promovarea acţiunii trebuie hotărâtă tot de adunarea
generală ordinară a acţionarilor.
1
2

Pentru detalii, a se vedea C. Duţescu, op. cit., p. 293-294.
D. Schmidt, op. cit., p. 94.
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S-a susţinut1 că acţionarii pot permite acţionarului care a dezvăluit
situaţia de conflict de interese să voteze în adunarea generală. Nu suntem
de acord cu această interpretare, întrucât credem că formularea din art. 127
este una imperativă, care protejează întreg sistemul de vot, care conduce la
claritatea voinţei societăţii exprimate. Cum putem considera dispoziţia din
art. 127 decât ca o cerinţă deontologică esenţială 2? De altfel, art. 1361 obligă
acţionarii să îşi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea
drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari.
Problema este însă că legiuitorul nu a prevăzut o sancţiune.
72. Sancţiuni penale privitoare la exercitarea dreptului de vot. Constituie infracţiune fapta administratorului, directorului, directorului executiv
sau reprezentantului legal care se foloseşte în adunările generale de
acţiunile nesubscrise sau nedistribuite acţionarilor (art. 273 pct. 2).
De asemenea, potrivit art. 279, constituie infracţiune fapta acţionarului
care:
– trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în
scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor
acţionari sau deţinători de acţiuni;
– votează în adunările generale, în situaţia prevăzută mai sus, ca
proprietar de acţiuni sau obligaţiuni care, în realitate, nu îi aparţin.
73. Abţinerea de la vot. Potrivit art. 127, acţionarul care, într-o anumită
operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un
interes contrar aceluia al societăţii, va trebui să se abţină de la deliberările
privind acea operaţiune.
Nu se menţionează ce se înţelege prin „interes contrar”, astfel că acesta
urmează a fi analizat de la caz la caz de către instanţele de judecată3; spre
exemplu, s-a reţinut ca fiind interes contrar şi implicită aplicabilitatea
sancţiunii nulităţii hotărârii prin care s-a aprobat constituirea unei garanţii
asupra unor active ale unei societăţi pentru un credit obţinut de o altă
1

S. David, op. cit., p. 382.
O. Căpăţînă, Societăţile comerciale, ed. a 2-a, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996,
p. 318.
3 C.S.J., decizia nr. 4595/2002, în R.R.D.A. nr. 7-8/2003, p. 156.
2
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societate, hotărâre luată ca urmare a votului a doi acţionari majoritari ce
deţineau în acelaşi timp şi calitatea de acţionari în societatea beneficiară a
creditului1.
Acţionarul care contravine dispoziţiei art. 127 este răspunzător de
daunele produse societăţii, dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. S-a observat2 că această sancţiune este diferită de sancţiunea
stabilită pentru încălcarea de către administratori a interdicţiei stabilite
conform art. 126 alin. (1), considerându-se că este fără raţiune3 ca în cazul
administratorilor să intervină sancţiunea nulităţii în cazul în care fără votul
acestora nu s-ar fi obţinut cvorumul şi majoritatea cerute, iar pentru
acţionari încălcarea dispoziţiei să atragă doar obligarea la daunele cauzate
societăţii. Acţiunea în despăgubire este o acţiune în răspundere civilă
delictuală şi va fi promovată de societate în termenul general de prescripţie,
care va începe să curgă de la data la care societatea a cunoscut sau trebuia
să cunoască prejudiciul (art. 8 din Decretul nr. 167/1958). În doctrină 4,
plecând de la principiul reparării integrale şi în natură a prejudiciului, s-a
afirmat că este admisibilă acţiunea în anulare a acelei hotărâri A.G.A. dacă ar
fi singura posibilitate de reparaţie, ţinând cont de circumstanţele speţei,
soluţie ce a fost însă respinsă de către instanţele judecătoreşti 5.
Se face distincţie între participarea la adunare şi obligaţia de abţinere:
obligaţia de abţinere de la deliberările privind acea operaţiune presupune că
se referă doar la acele puncte şi este mai mult decât obligaţia ce intervine în
cazul „abţinerii de la vot”, în primul caz acţionarul neavând nici măcar
dreptul să participe la dezbateri6.
Legat de ultima distincţie, ne întrebăm dacă acesta trebuie să se abţină
doar de la deliberare sau poate totuşi să-şi exprime punctul de vedere.
1 Trib. Bucureşti, sentinţa nr. 5253/2004, citată în C. Cucu, M.-V. Gavriş,
C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 252.
2 C. Popa, Obligaţia legală de abţinere de la deliberări în cazul în care există un
interes contrar aceluia al societăţii şi sancţiunea aplicabilă, în R.D.C.
nr. 5/2003, p. 86.
3 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 349.
4 M. Şcheaua, op. cit., p. 281.
5 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 3391/2002, în R.D.C. nr. 7-8/2002,
p. 346.
6 C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 253.
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Observăm că legiuitorul, atunci când a dorit, a făcut trimiteri exprese la
„dreptul de participare”, cum ar fi în art. 96, art. 125 etc., disociind simpla
participare de deliberarea la vot. Având un astfel de argument, odată ce
legiuitorul, prin art. 127, a prevăzut că el trebuie să se abţină de la
deliberări, per a contrario se poate implica în celelalte etape ale adunării.
Sau, dimpotrivă, odată ce nu are dreptul la deliberări, nu are nici
posibilitatea de a participa la discuţiile ce preced supunerea la vot,
legiuitorul dorind a înlătura în totalitate influenţa acţionarului interesat
asupra votului ce se exprimă. Pe de altă parte, s-a invocat1 faptul că
participarea celui interesat îmbogăţeşte dezbaterea prin discuţia
contradictorie, odată ce acel acţionar ce aduce un aport în natură încearcă
să convingă ceilalţi acţionari că valoarea este una corectă; în această zonă
apare dihotomia vot influenţat sau vot neinformat şi care este preferabilă
pentru interesul societăţii şi al acţionarilor. Majoritatea doctrinei franceze
acceptă participarea celui interesat, deşi s-a exprimat şi opinia contrară2, ce
are ca punct de sprijin interdicţia de a participa la deliberări şi că astfel nu
există interdicţie pe jumătate, atât timp cât legiuitorul a dorit să înlăture
orice influenţă asupra votului; dacă în anumite situaţii este normal să se
permită participarea uzufructuarului la discuţii, el apărând un interes la
concurenţă cu uzufructul său, pe de alta parte, cel care înţelege să se
prevaleze de un interes personal susceptibil de a fi în conflict cu acela al
celorlalţi acţionari nu apară un interes pe care îl împarte cu ceilalţi.
73.1. Jurisprudenţă. Interpretarea cazurilor ce atrag obligaţia de
abţinere de la vot. Prin acţiunea introductivă, reclamantele au solicitat ca în
cauză să se dispună anularea punctelor 2 şi 4 ale hotărârii adunării generale
extraordinare a pârâtei din 15 august 1994, în motivare arătându-se că
reclamantele sunt acţionarele pârâtei, iar adunarea generală extraordinară
din 15 august 1994 legal convocată a avut printre alte puncte la ordinea de
zi şi modificări ale statutului şi contractului societăţii, art. 10 alin. (3), în
sensul majorării capitalului social de la 90 la 150 milioane lei, iar fondatorul
principal al societăţii, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş, va putea
deţine şi păstra o valoare preponderentă de capital, dar nu mai mare de
45%.
1
2

D. Schmidt, op. cit., p. 139.
Ibidem.
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Reclamantele au votat împotrivă, considerând că majorarea proporţiei
de capital de către Camera de Comerţ şi Industrie îi conferă acesteia un
număr sporit de voturi, monopolizând astfel voturile adunării generale, care
pot determina luarea unor hotărâri care să prejudicieze interesele
acţionarilor ce deţin un număr mai mic de acţiuni.
Examinând hotărârea atacată, instanţa1 a reţinut că este legală şi
temeinică în ce priveşte punctele 2 şi 4.
Fiind vorba de majorarea capitalului şi a procentului de capital social, în
mod corect s-a convocat adunarea generală extraordinară, cu participarea
tuturor acţionarilor. Ca motive formulate în legătură cu convocarea şi
desfăşurarea şedinţei nu s-au ridicat de reclamante decât cel al necesităţii
abţinerii de la vot a acţionarei principale, Camera de Comerţ şi Industrie
Maramureş, or, o asemenea obligaţie legală nu există doar în cazul în care,
într-o operaţiune comercială concretă, un acţionar ar avea interese contrare
cu cele ale societăţii, conform art. 85 (actualmente art. 127) din Legea nr.
31/1991.
În legătură cu modalitatea de vânzare de acţiuni, adunarea putea să
creeze facilităţi şi preferinţe pentru membrii fondatori şi nimic nu le opreşte
şi este în interesul lor să dobândească acţiuni la valoarea nominală.
Împotriva sentinţei a formulat apel SC S. SA Baia Mare, solicitând
schimbarea ei, în sensul admiterii acţiunii şi anulării hotărârilor cuprinse în
pct. 2 şi 4 din procesul-verbal din 15 august 1994, care sunt nelegale. În
motivarea apelului se arată că hotărârea de la pct. 2, prin care asociatului
Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş i s-a aprobat să-şi majoreze
capitalul social la procentul de 45% este nelegală, deoarece, conform art. 85
(acum art. 127) din Legea nr. 31/1990, era exclusă de la vot şi, raportat la
voturile valabil exprimate, nu îi revine acest drept prin care îşi creează un
pachet majoritar de voturi şi astfel a dispune discriminatoriu şi contrar
interesului societăţii şi al altor acţionari. Apoi, este nelegală hotărârea
cuprinsă la pct. 4 prin care, preferenţial, s-au vândut acţiuni aceluiaşi asociat
la suma de 10.000 lei, şi nu la valoarea lor nominală.
Examinând apelul, curtea a reţinut următoarele:

1 C.A. Cluj, decizia nr. 167 din 23 noiembrie 1995, citată în I. Turcu,
op. cit., p. 356-358.
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Legea nr. 31/1991 cere acţionarului care, într-o anumită operaţiune ce
formează obiect al discuţiei şi hotărârii în adunarea generală, are un interes
personal şi contrar celui al societăţii şi produce daune societăţii să se abţină
de la vot, când numai cu votul său se obţine majoritatea cerută. În cauză,
cerinţele acestei prevederi legale nu sunt îndeplinite.
Unul dintre obiectele adunării generale din 15 august 1994 a fost
propunerea de majorare a capitalului social al societăţii pârâte la valoarea
de 150 milioane lei, drept legal conform Legii nr. 31/1990 şi prevederilor din
statutul şi contractul societăţii.
Acest drept aparţine tuturor acţionarilor şi fiecăruia în parte, deci a cere
examinarea şi soluţionarea lui este cert în interesul societăţii, iar apelanta
nici nu a contestat aceasta. Drept urmare, nu există obligaţia de abţinere de
la vot a Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.
În cadrul acestei hotărâri, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş a
cerut, ca urmare a majorării capitalului social al societăţii, să cumpere un
pachet de acţiuni prin care cota să fie de 45%, iar noile acţiuni să fie
cumpărate de ea şi acţionarii fondatori la valoarea nominală de 10.000 lei,
cereri discutate şi aprobate prin hotărârea adoptată.
Cererea privind majorarea cotei de participare la capitalul social majorat
este o cerere legală, conform art. 161 (acum art. 210 şi urm.) din Legea nr.
31/1991 şi prevederilor din statutul societăţii. Astfel, prin actul de
constituire s-a admis ca aceasta să deţină un pachet majoritar de acţiuni pe
care le posedă. Deci era în drept să obţină încă 30% din noile acţiuni, ceea ce
duce la deţinerea unei cote de 45%.
Fiind un drept legal şi hotărât prin însuşi actul de constituire al societăţii,
care nu interzice aceasta, exercitarea lui nu este făcută în dauna societăţii şi
în scopul prejudicierii ei, deci nu ar avea obligaţia să se abţină de la vot.
Hotărârea prin care acţionarilor fondatori, printre care şi apelanta, li se
permite ca, din acţiunile emise pentru mărirea capitalului social, să cumpere
acţiuni la valoarea de 10.000 lei, evident nu este în dauna societăţii, a
acţionarilor cărora li se asigură acelaşi drept, deci nici sub acest aspect nu se
impunea abţinerea de la vot. Deci nu este o hotărâre nelegală.
74. Sancţiuni penale în legătură cu abţinerea de la vot. Constituie
infracţiune fapta acţionarului care, deşi într-o anumită operaţiune are, fie
personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al

186

Adună rile generale ale acţ ionarilor

societăţii, nu se abţine de la deliberările privind acea operaţiune [art. 275
alin. (2)].
75. Convenţii asupra votului. Potrivit art. 128 alin. (1), dreptul de vot nu
poate fi cedat, iar potrivit art. 128 alin. (2), orice convenţie prin care
acţionarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu
instrucţiunile date sau cu propunerile formulate de societate sau de
persoanele cu atribuţii de reprezentare este nulă.
Încheierea unor astfel de convenţii se poate face fie de acţionarii
majoritari care îşi propun în acest fel formarea unei majorităţi care să le
asigure un anumit control, fie chiar de acţionarii minoritari care doresc
conturarea unei minorităţi coerente 1 şi prin care să se exercite o anumită
presiune asupra acţionarilor majoritari.
Cu privire la primul alineat, dreptul de vot nu poate fi transmis decât
odată cu acţiunea, el nefiind decât un accesoriu al dreptului de proprietate
asupra acţiunilor. În unele situaţii, pentru evitarea acestei interdicţii,
acţionarii încheie diverse convenţii care ascund operaţiunea reală avută în
vedere, cum ar fi, cu titlu de exemplu, încheierea unei cesiuni fictive pe o
perioadă scurtă de timp, încheierea unui mandat pentru reprezentarea în
adunarea generală, încheierea unui uzufruct. Aşadar, ori de câte ori astfel de
acte juridice au o natură simulată şi sunt încheiate doar cu scopul de a se
exercita dreptul de vot într-un anumit fel, sunt lovite de nulitate absolută.
Aceeaşi trebuie să fie sancţiunea şi în cazul unui contract de mandat în care
mandantul „abandonează” dreptul de vot mandatarului său, astfel fiind
depăşită sfera unei reprezentări, ci doar se deghizează operaţiunea reală a
cedării dreptului de vot prin folosirea unui contract de mandat 2.
Cu privire la al doilea alineat care reglementează convenţiile de vot, în
primul rând trebuie să lămurim dacă şi în ce măsură astfel de convenţii sunt
legale.
În analiza admisibilităţii convenţiilor asupra votului vom avea în vedere
redactarea art. 128 alin. (2) din Legea nr. 31/990 înainte şi după modificarea
acestuia prin Legea nr. 441/2006. Până la modificarea adusă prin această din
urmă lege, era exclusă valabilitatea convenţiilor asupra votului, formularea
1
2

E. Cârcei, op. cit., p. 221.
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 380.
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fiind una generică: „orice convenţie privind exercitarea într-un anumit fel a
dreptului de vot este nulă”1. Totuşi, erau permise înţelegerile ad-hoc, adică
acele înţelegeri realizate în cadrul adunării, fără a exista o înţelegere
anterioară de a se vota într-un anumit fel.
Ceea ce legiuitorul a urmărit prin interzicerea convenţiilor de vot a fost
exercitarea în mod liber a votului, urmare a judecăţii acţionarului respectiv,
independent de eventualele presiuni ori îngrădiri pe care le-ar implica
existenţa unei convenţii.
S-a considerat că legiuitorul a ignorat realităţile mediului de afaceri, iar
exprimarea votului ca urmare a încheierii unei convenţii nu se face orbeşte,
ci în mod liber, întrucât este rezultatul exercitării libertăţii contractuale2;
„convenţiile de vot presupun restrângerea libertăţii de vot, dar aceasta se
face prin exercitarea altei libertăţi, a libertăţii contractuale!”3
Însă, odată cu modificările aduse prin Legea nr. 441/2006, şi articolului în
cauză i s-a adus o modificare, considerăm noi importantă, odată ce a
identificat prin criteriul introdus care convenţii sunt interzise, respectiv cele
„prin care acţionarul se obligă a exercita dreptul de vot în conformitate cu
instrucţiunile date sau cu propunerile formulate de societate sau de
persoanele cu atribuţii de reprezentare”.
Aşadar, numai dacă instrucţiunile sau propunerile provin de la societate
sau de la persoanele cu atribuţii de reprezentare convenţiile sunt nule, toate
celelalte convenţii asupra votului, cum ar fi, spre exemplu, cele încheiate
între simpli acţionari, sunt valabile4; evident că şi convenţiile astfel încheiate,
pe lângă condiţia legală prevăzută de art. 128 alin. (2), trebuie să
îndeplinească celelalte condiţii privitoare la validitatea oricărei convenţii (art.
948 C. civ.), să fie încheiate conform art. 1361, adică cu respectarea
drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi a celorlalţi acţionari.

1

În materia pieţei de capital, s-a recunoscut legalitatea unor astfel de convenţii,
în art. 2 pct. 22 din Legea nr. 297/2004 definindu-se „persoanele implicate” ca fiind
persoanele care participă direct sau indirect la încheierea unor acorduri în vederea
obţinerii sau exercitării în comun a drepturilor de vot.
2 R.N. Catană, op. cit., p. 34.
3 Ibidem.
4 În acest sens, şi I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 381.
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Pe de altă parte, în privinţa efectelor, observăm că încălcarea acestei
dispoziţii atrage nulitatea convenţiei, nu şi nulitatea hotărârii adunării
generale a acţionarilor.
76. Sancţiuni penale privitoare la convenţiile asupra votului. Constituie
infracţiune, potrivit art. 279 alin. (1), fapta acţionarului sau deţinătorului de
obligaţiuni care:
– trece acţiunile sau obligaţiunile sale pe numele altor persoane, în
scopul formării unei majorităţi în adunarea generală, în detrimentul altor
acţionari sau deţinători de acţiuni;
– votează, în adunările generale, în situaţia prevăzută la pct. 1, ca
proprietar de acţiuni sau de obligaţiuni care în realitate nu îi aparţin;
– în cazurile nepermise de lege, îşi ia – în schimbul unui avantaj material
– obligaţia de a vota într-un anumit sens în adunările generale sau de a nu
lua parte la vot.
De asemenea, constituie infracţiune fapta persoanei care determină un
acţionar sau un deţinător de obligaţiuni ca, în schimbul unei sume de bani
sau a altui avantaj material, să voteze într-un anumit sens.
77. Calcularea majorităţii. Hotărârile adunărilor generale a acţionarilor
trebuie luate cu majorităţile stabilite de art. 112 şi art. 115 pentru fiecare
categorie de adunări. Hotărârile sunt valabil luate numai în măsura în care,
pe lângă condiţiile de cvorum, sunt îndeplinite şi cerinţele minime de
majoritate stabilite de legiuitor sau cerinţele mai ridicate prevăzute în actul
constitutiv. Majoritatea reprezintă numărul minim de voturi necesar
adoptării unei hotărâri.
Raportarea cerinţelor de majoritate se face la drepturile de vot, iar nu la
capitalul social. Prin „majoritatea” menţionată de legiuitor în art. 112 şi art.
115 se înţelege votul a jumătate plus unu din numărul drepturilor de vot.
Sunt cazuri în care legiuitorul a dorit un prag superior, cum este cazul art.
115 alin. (2) teza finală, când pentru modificarea obiectului principal de
activitate, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a
formei juridice, de fuziune, de divizare sau de dizolvare a prevăzut o
majoritate de cel puţin două treimi din drepturile de vot deţinute de
acţionarii prezenţi sau reprezentaţi.
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La calculul majorităţii se vor avea în vedere doar drepturile de vot
exercitate în mod valabil în adunare, nefiind incluse acţiunile al căror
exerciţiu al dreptului de vot este suspendat conform art. 101 alin. (3); nu vor
fi incluse nici voturile celor ce s-au abţinut.
În cazul aplicării art. 127, respectiv când un acţionar trebuie să se abţină
de la deliberări privind acea operaţiune, dacă are un interes contrar
societăţii, drepturile de vot aparţinând acestuia se iau în calcul doar la
stabilirea cvorumului, nu şi a majorităţii; acest acţionar trebuie „să se abţină
de la deliberări privind acea operaţiune”, astfel că acesta participă la
adunare şi poate vota alte puncte de pe ordinea de zi, motivaţia art. 127
fiind de a înlătura orice influenţă pe care o persoană interesată ar putea să o
exercite asupra votului, astfel că, pentru identitate de raţiune, drepturile
acestuia nu trebuie luate în calcul1.
În caz de paritate a voturilor, propunerea de pe ordinea de zi se
consideră respinsă. În actele constitutive ale societăţii se poate prevedea că,
în caz de paritate, decisiv este votul preşedintelui adunării generale 2.
Potrivit art. 139 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2006 al C.N.V.M.,
persoana care reprezintă mai mulţi acţionari pe bază de procuri speciale
exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de
voturi „pentru”, „împotrivă” sau „abţinere”, fără a le compensa (de
exemplu, la punctul X din ordinea de zi reprezintă „a” voturi „pentru”, „b”
voturi „împotrivă şi „c” „abţineri). Voturile astfel exprimate sunt validate pe
baza exemplarului al treilea al procurilor speciale, de către secretariatul
adunării generale.

Secţ iunea a 3-a. Formalită ţ i ulterioare
exercită rii dreptului de vot
1
2

În acelaşi sens, S. David, op. cit., p. 338.
I.L. Georgescu, op. cit., p. 346.
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78. Enumerare. După exprimarea voturilor de către acţionarii prezenţi,
urmează anumite operaţiuni tehnice, precum1: numărarea voturilor,
constatarea eventualelor voturi nule (spre exemplu, s-au tipărit buletine de
vot, însă acţionarii nu au marcat nicio porţiune sau au marcat opţiuni
contradictorii), verificarea raportului de proporţionalitate, constatarea
voturilor exprimate pe fiecare categorie de opţiuni („pentru”, „împotrivă”
sau „abţinere”), stabilirea numărului total de voturi pe categorii de opţiuni,
stabilirea majorităţii, menţionarea de către preşedinte dacă propunerea
supusă votului a fost aprobată sau respinsă.
79. Procesul-verbal al şedinţei adunării generale. Întocmirea procesului-verbal este esenţială, legiuitorul prevăzând obligativitatea formei scrise a acestuia,
precum şi conţinutul său. Lipsa procesului-verbal atrage nulitatea respectivei
hotărâri.
Unul dintre secretari întocmeşte procesul-verbal al şedinţei adunării
generale. Acest proces-verbal poate fi întocmit şi de secretarul tehnic [art.
129 alin. (5)], dar sub supravegherea secretarilor, având în vedere că
răspunderea pentru corectitudinea şi fidelitatea celor menţionate revine
secretarilor2.
Procesul-verbal va conţine:
– constatarea îndeplinirii formalităţilor de convocare;
– data şi locul adunării generale;
– acţionarii prezenţi şi numărul acţiunilor;
– dezbaterile în rezumat;
– hotărârile luate;
– declaraţiile făcute de acţionari în şedinţă, dar numai dacă ei solicită
menţionarea în procesul-verbal.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum
şi listele de prezenţă a acţionarilor.
Procesul-verbal va fi semnat de preşedinte şi de secretari şi va fi trecut
în registrul adunărilor generale; procesul-verbal poate fi semnat şi de toţi
acţionarii.

1
2

M. Bratiş, op. cit., p. 483.
S. David, op. cit., p. 388.
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Referitor la valoarea juridică a procesului-verbal, există mai multe
situaţii: în primul rând, poate fi înscris autentic, în măsura în care formalităţile au fost îndeplinite şi constatate de un notar public, caz în care
produce efectele specifice actelor autentice1, putându-se formula faţă de
conţinutul său doar înscrierea în fals (art. 1173 C. civ.); în al doilea rând,
dacă este semnat de toţi acţionarii prezenţi, procesul-verbal are valoarea
înscrisului sub semnătură privată, fiind opozabil celor ce l-au semnat, iar
contestaţia
acestuia
se
face
prin
verificarea
de
scripte
2
(art. 1176 C. civ.) ; în fine, când nu se îndeplineşte decât condiţia minimală
impusă de lege, anume procesul-verbal este semnat doar de preşedinte şi
de secretari, s-a considerat3 că acest înscris va avea un caracter sui generis,
faţă de care se poate face proba contrară conform art. 46 C. com.
79.1. Alte menţiuni în procesul-verbal. Pe lângă menţiunile mai sus
arătate, legiuitorul, cu ocazia reglementării altor situaţii, a prevăzut, explicit
sau implicit, menţionarea anumitor aspecte, după cum urmează:
a) în cazul în care se realizează o majorare de capital prin aporturi în
natură, hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea
aporturilor în natură, numele persoanelor ce le efectuează şi numărul
acţiunilor ce se vor emite în schimb [art. 215 alin. (4)];
b) menţionarea în procesul-verbal al şedinţei prin care a fost revocat
administratorul a motivelor ce au stat la baza acestei hotărâri.
Din analiza art. 1371 observăm că legiuitorul a încercat o limitare a
eventualelor abuzuri în revocarea administratorilor, introducând obliga1 S-a susţinut cu privire la acest aspect că un proces-verbal nu poate fi înscris
autentic, întrucât notarul public, chiar dacă participă la adunare, nu are calitatea de
secretar, Legea nr. 31/1990 stabilind cine are această calitate; notarul public,
neavând această calitate, nu întocmeşte şi nu semnează procesul-verbal de şedinţă
(E. Cârcei, op. cit., p. 212). Nu suntem de acord cu această opinie, considerând că
legiuitorul, prin art. 129 alin. (3) stabilind posibilitatea de a supraveghea sau îndeplini
operaţiunile ce revin secretarilor conform art. 129 alin. (2), implicit a stabilit
posibilitatea, în măsura realizărilor lor de către notar, ca acel proces-verbal să
producă efectele specifice actelor autentice, în caz contrar negăsind o explicaţie
pentru rolul notarului.
2 C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 1290/2003, în C.P.J.C. 2003
Ed. Brilliance, Piatra Neamţ, 2005, p. 230.
3 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 353.
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tivitatea existenţei „justei cauze”, în caz contrar administratorul fiind
îndreptăţit la a primi daune-interese.
În doctrină1 s-a susţinut că acţionarii trebuie să-şi motiveze hotărârea
prin invocarea unei juste cauze ce a determinat revocarea. Deşi în principiu
suntem de acord că acţionarii trebuie ca la momentul votului să analizeze
activitatea administratorului şi să aibă cunoştinţă că exprimarea votului
pentru revocare este urmarea activităţii defectuoase a administratorului,
totuşi, avem rezerve în privinţa identificării „justei cauze”, dar şi în privinţa
sensurilor noţiunii de „justă cauză”.
Astfel, este greu de stabilit în ce măsură acţionarii, în unele cazuri în
număr foarte mare, pot analiza şi motiva o astfel de revocare, ce implică
această analiză a justei cauze, odată ce este suficient pentru revocare ca
administratorului să i se reţină pasivitatea în activitate sau potenţiala
expunere a societăţii, astfel că nu este necesar a şi exista urmări directe ale
activităţii defectuoase a administratorului. În multe cazuri, între societate şi
administrator nu se stabilesc la momentul numirii şi anumite condiţii sau
indicatori economici de profitabilitate, astfel că este cu atât mai greu a se
stabili conţinutul noţiunii de „justă cauză”.
Considerăm că nu este necesar ca, luându-se hotărârea de revocare, să
se identifice „justa cauză”, ci este suficient a rezulta din procesul-verbal al
şedinţei că, fie urmare a discuţiilor din şedinţă, fie a rapoartelor întocmite
de cenzori, a poziţiei luate de un administrator faţă de măsurile întreprinse
de altul etc., activitatea administratorului a constituit obiect de discuţie,
context în care s-a propus şi votat revocarea acestuia. Instanţa de judecată
urmează a stabili în funcţie de context dacă a existat sau nu o cauză justă
care să conducă la revocarea administratorului şi, totodată, să aprecieze
daunele-interese.
79.1.1. Jurisprudenţă. Cererea de constatare a nulităţii absolute a
procesului-verbal al adunării generale a acţionarilor este inadmisibilă în
condiţiile nedesfiinţării hotărârilor acelei adunări. Acţiunea a avut ca obiect
mai multe capete, respectiv constatarea nulităţii procesului-verbal al A.G.A.
din 16 aprilie 1998, a hotărârii A.G.A. din 6 aprilie 1999 şi a actelor
subsecvente înregistrate la Registrul Comerţului.

1

R.N. Catană, op. cit., p. 19.
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Prin urmare, cu respectarea principiului disponibilităţii în procesul civil,
instanţele au analizat acţiunea în limitele învestirii, având a se pronunţa expres
asupra nulităţii procesului-verbal din 16 aprilie 1998, şi nu asupra hotărârii
A.G.A. de la aceeaşi dată, nefiind vorba de unul şi acelaşi act în sensul Legii nr.
31/1990, care le dă o semnificaţie juridică deosebită.
Aşa fiind, indiferent de valenţele pe care recurenţii-reclamanţi încearcă să
le confere procesului-verbal ce se întocmeşte cu ocazia adunărilor generale,
potrivit art. 131 alin. (1) din Legea nr. 31/1990. aceasta are rolul de a constata
îndeplinirea formalităţilor de convocare, data şi locul adunării generale,
acţionarii prezenţi, numărul acţionarilor, dezbaterile, hotărârile luate şi, după
caz, declaraţiile acţionarilor făcute în şedinţă.
Procesul-verbal este un înscris întocmit ad probationem, aspect reţinut
corect de instanţa de apel şi, în consecinţă, procesul-verbal ce constată
modul de desfăşurare a şedinţei nu poate fi anulat de instanţa
judecătorească pe calea acţiunii în anulare prevăzută de art. 131 din Legea
nr. 31/1990, nici în situaţia în care s-ar dispune anularea hotărârii A.G.A. –
ceea ce a şi concluzionat, în esenţă, instanţa de apel.
Or, reclamanţii au solicitat expres anularea procesului-verbal de şedinţă,
motiv pentru care instanţa de fond şi apoi ce a de apel au apreciat o
asemenea cerere ca inadmisibilă pentru toate motivele de nulitate invocate.
Aşadar, numai hotărârile adunării generale contrare legii sau actului
constitutiv pot fi atacate în justiţie în temeiul Legii nr. 31/1990, iar nu şi
separat procesele-verbale ale şedinţelor1.
80. Registrul adunărilor generale. Procesul-verbal este menţionat în
registrul adunărilor generale, registru ţinut potrivit art. 177 alin. (1)
lit. b); obligaţia ţinerii registrului revine consiliului de administraţie,
respectiv directoratului.
Cu privire la acest registru, două aspecte ne interesează. În primul rând,
dacă procesul-verbal al şedinţei se menţionează în registrul adunărilor, de ce
nu se consideră că acesta are valoarea juridică specifică registrelor
comerciale, aspect cu privire la care s-a susţinut că, atât timp cât redactarea
şi semnarea acestuia nu se face de către organele societăţii, nu se poate

1 I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 2576 din 15 septembrie 2004, în R.D.C. nr.
7-8/2006, p. 246-247.

194

Adună rile generale ale acţ ionarilor

reţine că emană de la societate1; procesul-verbal este rezultatul voinţei
acţionarilor.
În
al
doilea
rând,
din
formularea
art. 131 alin. (3) rezultă că separat avem un proces-verbal al şedinţei semnat
de acţionari şi separat acesta este transcris în registrul adunărilor generale
prin grija consiliului de administraţie, respectiv directoratului. În registrul
adunărilor nu vor semna preşedintele şi secretarul, chiar dacă transcrierea
se face pe loc, odată ce legiuitorul nu a prevăzut o astfel de condiţie. Nu se
prevede un termen pentru menţionarea procesului-verbal în registrul
adunărilor, însă credem că această operaţiune trebuie realizată în termenul
de 15 zile stabilit pentru celelalte forme de publicitate. De multe ori nu se
redactează un proces-verbal separat, ci se menţionează direct în registrul
adunărilor generale, situaţie pe care nu o considerăm a fi susceptibilă de
vreo sancţiune, singura condiţie fiind ca redactarea direct în registru să se
facă de un secretar, iar semnarea acestuia să fie făcută de preşedinte şi
secretari.
Dacă societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor
publica şi pe această pagină în termen de 15 zile de la data adunării
generale. Observăm că această formă de publicitate este obligatorie dacă
societatea deţine o pagină proprie de internet. Este o modalitate rapidă şi
facilă pentru a aduce la cunoştinţa celor interesaţi hotărârile luate. Această
modalitate nu face opozabilă hotărârea faţă de terţi şi nici nu începe să
curgă termenul pentru atacarea hotărârilor prevăzute de art. 132 alin. (2).
Subliniem faptul că, făcându-se această publicitate, acţionarii pot formula
acţiune în anulare, neexistând motive să se considere acţiunea prematur
introdusă.
La cerere, fiecare acţionar va fi informat cu privire la rezultatele votului
pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale.

1

Ibidem.

Capitolul al V-lea. Hotă rârea adună rii
generale a acţ ionarilor
81. Principiu. Hotărârile luate de adunarea generală a acţionarilor în
limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra [art. 132 alin. (1)].
Acest principiu are la bază manifestarea de voinţă a acţionarilor în cadrul
adunării generale ca urmare a exercitării dreptului de vot de către cei
prezenţi. Voinţa societăţii este rezultatul voinţelor individuale ale
acţionarilor exprimate în adunarea generală pe baza majorităţii de voturi;
voinţa societăţii nu este un simplu cumul aritmetic al voinţelor individuale 1.
Formarea voinţei societăţii este rezultatul aplicării principiului majorităţii
în adunarea generală, astfel că voinţa societăţii, într-un anumit moment,
este dată de acţionarii ce deţin majoritatea în acel moment. Operăm în acest
caz cu o ficţiune juridică, astfel că voinţa majorităţii constituie voinţa
societăţii, chiar dacă există acţionari care nu sunt de acord cu cele votate în
A.G.A., aceştia din urmă putând ataca hotărârile contrare legii sau actului
constitutiv.
82. Natura juridică a hotărârii A.G.A. În doctrină, cu privire la natura
juridică a hotărârii adunării generale, au fost exprimate mai multe opinii:
unii autori consideră că are o natură contractuală2 explicată prin reunirea
într-un summum, distinct de părţile componente, cu o individualitate
proprie, a unor acte juridice unilaterale de voinţă, în timp ce alţi autori3
1 Cu privire la acest subiect, a se vedea C. Gheorghe, Societăţile comerciale.
Voinţa asociaţilor şi voinţa socială, Ed. All Beck, Bucureşti, 2003, p. 70-76.
2 Gh. Piperea, Societăţile comerciale. Piaţa de capital. Acquis comunitar,
Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 116-117.
3 D.D. Gerota, op. cit., p. 140; S. David, op. cit., p. 390.
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consideră că are o natură juridică aparte, respectiv un act juridic sui generis
ce nu se încadrează în clasificarea tradiţională sau, în fine, unii doctrinari
califică hotărârea ca un act juridic colectiv, avându-se în vedere
aplicabilitatea principiului colegialităţii1, chiar dacă în practică s-a considerat
valabilă hotărârea „adunării” luată de un singur acţionar2.
Considerăm, aşa cum s-a apreciat şi în doctrina interbelică3, faptul că
hotărârea adunării generale este un act juridic complex ce constituie un
izvor de obligaţii, specific dreptului comercial, a cărui natură juridică nu
poate fi asimilată contractelor. Dacă privim hotărârea în faza imediat
următoare votului, vom observa lipsa de contrarietate a intereselor,
hotărârea fiind luată în baza principiului majorităţii (când poate fi revocată
chiar de societate), însă, dacă analizăm perioada următoare executării
hotărârii, vom observa că efectele sunt specifice actelor juridice unilaterale,
adică hotărârea devine irevocabilă. Tocmai reunirea acestor aspecte a
conturat opinia conform căreia hotărârea este un act juridic complex.
Ceea ce deosebeşte actul juridic complex de contracte este lipsa
contrarietăţii intereselor. Astfel, în cazul contractelor comerciale, părţile au
interese contrare, iar scopul mediat şi imediat diferă; spre exemplu, în cazul
contractului de vânzare-cumpărare, vânzătorul are interesul să vândă bunul
cu un preţ cât mai mare, chiar inducând pe cumpărător în eroare prin
exagerarea în scop publicitar a calităţilor bunului (dolus bonus), iar
cumpărătorul are interesul să obţină un preţ cât mai mic şi condiţii de plată
mai bune.
Dimpotrivă, în cazul actului juridic complex, părţile au interese
concordante, întrucât scopul urmărit de acestea este unic: participarea
acţionarilor într-o societate pe acţiuni atât la momentul asocierii, cât şi
ulterior, când adoptă o hotărâre în cadrul adunării generale, are la bază
affectio societatis, adică intenţia lor de a se asocia pentru a desfăşura în
comun o activitate comercială, în scopul de a obţine beneficii şi de a le
împărţi; acest scop nu exclude ca anumiţi acţionari să urmărească alte
1

P. Le Cannu, op. cit., p. 501-502.
C.A. Paris, 11 iunie 1981, în Rev. Sociétés 1982, citată de P. Le Cannu,
op. cit., p. 502.
3 I.L. Georgescu, Drept comercial român. Teoria generală a obligaţiilor
comerciale. Probele. Contractul de vânzare-cumpărare comercială, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 1994, p. 17.
2
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scopuri, străine sau nu societăţii; ceea ce contează este voinţa cristalizată în
urma votului.
Din analiza poziţiei pe care se află părţile decurg şi principiile ce domină
fiecare categorie de acte: în cazul contractelor, principiul unanimităţii,
contractul fiind încheiat în momentul realizării acordului de voinţă al
părţilor, neputând să producă efecte împotriva persoanei care nu îşi
manifestă consimţământul în sensul încheierii lui, pe când în cazul actului
juridic complex, funcţionează principiul majorităţii, acesta producând efecte
chiar faţă de cei ce s-au opus.
Fac parte din categoria actelor juridice complexe 1: a) hotărârile adoptate
de asociaţii în societăţile în nume colectiv, societăţile în comandită simplă şi
societăţile cu răspundere limitată şi de acţionarii în societăţile pe acţiuni şi în
comandită pe acţiuni; b) hotărârile adunării creditorilor în procedura
prevăzută de Legea nr. 85/2006 privind insolvenţa, cum ar fi, spre exemplu,
hotărârea creditorilor pentru acceptarea sau nu a planului de reorganizare;
c) în cazul coproprietăţii unui vas, art. 505 C. com. stabileşte că „pentru tot
ce se atinge de interesul comun al proprietarilor unui vas, deciziile
majorităţii sunt obligatorii şi pentru minoritate”. Legiuitorul comercial a
derogat în acest caz de la regula dreptului comun aplicabilă coproprietarilor,
care nu pot încheia acte de dispoziţie decât cu acordul tuturor
coproprietarilor.
83. Materializarea voinţei sociale. Votul exprimat ca urmare a complexului proces al desfăşurării adunării generale trebuie să beneficieze, pe
de o parte, de recunoaştere ca voinţă socială în raport de acţionarii societăţii
şi, pe de altă parte, ca voinţă juridică autonomă în raport cu terţii 2.
Recunoaşterea voinţei sociale în raport cu acţionarii presupune exprimarea voinţei sociale ca urmare a votului printr-un înscris (procesul-verbal al
adunării) şi depunerea hotărârii la oficiul registrului comerţului, spre a fi
menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României.
În raport cu terţii, voinţa socială conturată ca urmare a votului exprimă
voinţa juridică a societăţii, respectiv capacitatea sa de exerciţiu. Această
1

I. Dogaru, L. Săuleanu, Teoria generală a obligaţiilor comerciale,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, p. 64-65.
2 M. Bratiş, op. cit., p. 484.
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voinţă juridică este condiţionată de respectarea formalităţilor de publicitate
ale hotărârii, conform art. 131 alin. (4), şi de exteriorizarea sa prin încheierea
actului juridic corespunzător1.
84. Publicitatea hotărârilor. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile
adunării generale se depun în termen de 15 zile la oficiul registrului
comerţului, spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a [art. 131 alin. (4)]. Aşadar, acest articol instituie
regula dublei publicităţi legale2 pentru a deveni opozabilă terţilor:
menţionarea în registrul comerţului şi publicarea acesteia în Monitorul
Oficial.
Legiuitorul a prevăzut această obligaţie de publicitate în cazul în care
hotărârile produc efecte faţă de terţi. Pe de altă parte, în anumite cazuri,
pentru o protecţie sporită, legiuitorul a prevăzut obligativitatea acestor
formalităţi de publicitate şi pentru hotărâri care nu produc efecte faţă de
terţi. Spre exemplu, potrivit art. 441, dobândirea de către societate, într-un
interval de cel mult 2 ani de la constituire sau de la autorizarea începerii
activităţii societăţii, a unui bun de la fondator ori acţionar, contra unei sume
sau a altor contravalori reprezentând cel puţin o zecime din valoarea
capitalului social subscris, va fi supusă aprobării prealabile a adunării
generale
a
acţionarilor,
precum
şi
prevederilor
art. 38 şi art. 39, va fi menţionată în registrul comerţului şi va fi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar cu largă
răspândire.
85. Executarea hotărârilor. S-a considerat în doctrină că neefectuarea
formalităţilor de publicitate echivalează cu neproducerea de efecte faţă de
acţionari şi terţi3. Până la modificarea art. 131 prin Legea nr. 441/2006,
neefectuarea publicităţii, într-adevăr, conducea la imposibilitatea punerii în
executare a hotărârii.
Observăm că prin actuala formulare a art. 131 această opinie nu mai
poate fi împărtăşită în totalitate, impunându-se analizarea distinctă a
1

Idem, p. 486.
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 389.
3 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 354.
2
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executării hotărârii în privinţa acţionarilor faţă de situaţia executării
hotărârii faţă terţi; odată ce sancţiunea expresă prevăzută în forma
anterioară a textului a fost abrogată, implicit există posibilitatea punerii în
executare a acesteia faţă de acţionari, dacă efectele îi vizează pe aceştia, cu
atât mai mult cu cât publicitatea faţă de acţionari se face şi pe pagina
proprie de internet a societăţii. Raportat la obiectul hotărârii luate, organele
societăţii pot trece la executare mai înainte de publicarea acesteia1; o
astfel de posibilitate există mai ales când s-au hotărât aspecte cu caracter
intern, cum ar fi efectuarea unei anumite evaluări sau expertize,
împuternicirea administratorilor în identificarea unor oferte de creditare,
conturarea unei anumite strategii de marketing etc.
Cu privire la executarea hotărârii, practica judiciară, până la modificarea
adusă prin Legea nr. 441/2006, aprecia că depunerea hotărârii adunării
generale la Oficiul Registrului Comerţului spre a fi menţionată în registru şi
publicată în Monitorul Oficial asigură nu numai opozabilitatea faţă de terţi a
hotărârii, ci şi caracterul ei executoriu.
85.1. Jurisprudenţă. Îndeplinirea acestor formalităţi asigură nu numai
opozabilitatea faţă de terţi a hotărârii, ci şi caracterul executoriu. În speţă2,
este adevărat că la momentul adoptării hotărârii A.G.E.A. nr. 2 din 21 iulie
1999, art. 205 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată (în vechea formă),
permitea ca diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului social să fie
incluse în rezerve şi utilizate pentru majorarea capitalului social, însă
hotărârea nu a fost depusă în termen de 15 zile (şi nici până la apariţia Legii
nr. 161/2003) la Oficiul Registrului, spre a fi menţionată în registru şi
publicată în Monitorul Oficial.
Conform art. 130 alin. (4) şi (5) (în prezent art. 131) din Legea
nr. 31/1990, republicată, îndeplinirea acestor formalităţi asigură nu numai
opozabilitatea faţă de terţi a hotărârii, ci şi caracterul executoriu, din
moment ce nu poate fi executată mai înainte de aducerea la îndeplinire a
cestor formalităţi.
Prin Legea nr. 161/2003, art. 203 alin. (3) a fost modificat, în sensul că
diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve,
1

În acelaşi sens, M. Bratiş, op. cit., p. 507.
C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 1770 din 24 mai 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 116-119.
2
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fără a majora capitalul social. Noile dispoziţii trebuie avute în vedere în
cauză, fără a se considera încălcat principiul neretroactivităţii legii, întrucât,
la data formulării şi soluţionării cererii de înscriere a menţiunilor în Registrul
Comerţului, legea modificatoare era în vigoare, iar anterior acestei date
hotărârea A.G.E.A. nu putea fi executată în mod legal.
În prezent, legea nu mai permite majorarea capitalului social în această
formă şi o asemenea hotărâre nu mai poate fi executată. Dovezile privind
publicitatea faţă de terţi invocate de recurentă, respectiv depunerea
bilanţurilor contabile în care s-au înregistrat operaţiunile de reevaluare la
Administraţia Financiară şi la Oficiul Registrului Comerţului, nu au nicio
relevanţă
în
cauză.
Faţă
de
cele
arătate,
conform
art. 312 C. proc. civ. şi art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, curtea a
respins recursul ca nefondat.
86. Excepţii. Chiar dacă îndeplinirea condiţiilor de publicitate stabilite de
art. 131 alin. (4) face hotărârile opozabile faţă de terţi, legiuitorul a prevăzut
suplimentar, pentru protejarea acestora din urmă, anumite condiţii sau
termene ce trebuie respectate, după cum urmează, cu titlu exemplificativ:
– potrivit art. 208 alin. (1), reducerea capitalului social va putea fi făcută
numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată
în Monitorul Oficial;
– reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul
acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor
sau garanţii adecvate [art. 208 alin. (4)];
– hotărârea adunării generale privind majorarea de capital social
produce efecte numai în măsura în care este adusă la îndeplinire în termen
de un an de la data adoptării (art. 219);
– dizolvarea societăţii înainte de expirarea termenului fixat pentru
durata sa are efect faţă de terţi numai după trecerea unui termen de 30 de
zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
Nu putem să nu semnalăm şi un caz în care caracterul executoriu al unei
hotărâri după îndeplinirea formalităţilor de publicitate este înfrânt chiar de
acţionari; este cazul art. 231 alin. (1), care prevede posibilitatea revenirii
asupra unei hotărâri de dizolvare printr-o altă hotărâre, dacă nu s-a făcut
nicio repartiţie de activ.
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87. Caracterul obligatoriu al hotărârilor A.G.A. Caracterul obligatoriu al
hotărârilor adunării generale, chiar faţă de acţionarii care nu au luat parte la
adunare sau au votat împotrivă, este consfinţit de art. 132 alin. (1).
Menţionarea expresă a acestui caracter este expresia principiului majorităţii,
fără de care nu se pot concepe existenţa şi funcţionarea unei structuri
societare. Totuşi, pentru a nu transforma voinţa societăţii într-o „temniţă”
pentru toţi acţionarii, dar şi plecând de la premisa că votul profită atât
interesului social, cât şi interesului acţionarilor, legiuitorul a prevăzut o
excepţie a obligativităţii hotărârilor, stabilind, în anumite cazuri, exercitarea
dreptului de retragere din societate (art. 134).
De asemenea, caracterul obligatoriu al unei hotărâri este înfrânt în
măsura în care o altă adunare generală adoptă o hotărâre contrară; legiuitorul chiar a prevăzut expres această posibilitate în art. 231
alin. (1), potrivit căruia, în caz de dizolvare a societăţii prin hotărârea asociaţilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru modificarea
actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a făcut nicio
repartiţie de activ.
88. Excepţii de la caracterul obligatoriu. Deşi art. 132 alin. (1) stabileşte
caracterul obligatoriu al hotărârilor, există anumite cazuri când executarea
acestora este subordonată îndeplinirii altor condiţii sau termene.
În acest sens, cu titlu exemplificativ:
– art. 116 alin. (1) stabileşte că hotărârea unei adunări generale de a
modifica drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu
produce efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea
specială a deţinătorilor de acţiuni din acea categorie;
– hotărârea asupra fuziunii/divizării în temeiul art. 113 lit. h), când
acţiunile sunt din mai multe categorii, este subordonată rezultatului votului
pe categorii, dat în condiţiile art. 115 [art. 239 alin. (2)].
89. Sancţiuni penale privitoare adoptarea hotărârilor A.G.A. Potrivit art.
274, se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la un an sau cu amendă
administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al
societăţii care:
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– îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la schimbarea
formei juridice, la fuziunea ori divizarea acesteia sau la reducerea capitalului
social înainte de expirarea termenelor prevăzute de lege;
– îndeplineşte hotărârile adunării generale referitoare la reducerea
capitalului social fără ca asociaţii să fi fost executaţi pentru efectuarea
vărsământului datorat ori fără hotărârea adunării generale care îi scuteşte
de plata vărsămintelor ulterioare.
Constituie infracţiune fapta persoanei care a acceptat sau a păstrat însărcinarea de cenzor contrar dispoziţiilor art. 161 alin. (2) sau persoana care a
acceptat însărcinarea de expert cu încălcarea dispoziţiilor art. 39.

Capitolul al VI-lea. Exercitarea abuzivă a
dreptului de vot. Abuzul de majoritate ş i
abuzul de minoritate
Secţ iunea 1. Identificarea exercită rii abuzive a
dreptului de vot
90. Definiţii. Modalitatea şi condiţiile în care acţionarii exercită dreptul
de vot sunt cenzurate pe calea acţiunii formulate în temeiul
art. 132, ocazie cu care este verificată concordanţa acesteia cu dispoziţiile
legale sau ale actului constitutiv. După cum vom observa în secţiunea
dedicată
acestei
acţiuni,
nerespectarea
condiţiilor
Legii
nr. 31/1990 privitoare la convocarea, desfăşurarea şi luarea hotărârilor
adunării generale ale acţionarilor atrage, în cele mai multe cazuri, anularea
ori nulitatea acesteia.
Există anumite situaţii în care, deşi nu se poate susţine că o hotărâre a
adunării generale a acţionarilor contravine vreunei dispoziţii legale ori
statutare, prin cele hotărâte sunt favorizaţi anumiţi acţionari în dauna
celorlalţi; la o primă analiză, această situaţie nu este altceva decât
consecinţa firească a aplicării principiului majorităţii, însă, în măsura în care
o astfel de hotărâre este contrară interesului societăţii, iar scopul este doar
de a favoriza acţionarii ce au votat în acest sens, vom fi în prezenţa unui
abuz de majoritate. Vom fi în prezenţa unui abuz de minoritate ori de câte
ori se încearcă a se întârzia luarea ori executarea unor hotărâri ale adunării
generale prevalându-se de diverse dispoziţii legale ori statutare menite
protecţiei unor astfel de acţionari, însă exercitate nu cu respectarea
finalităţii acestora, ci doar cu scopul de a proteja propriile interese în dauna
celorlalţi acţionari. În doctrină s-a conturat şi noţiunea de abuz de egalitate;
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spre exemplu, a fost sancţionat abuzul constant al unui asociat egalitar de a
vota transformarea societăţii în societate pe acţiuni şi majorarea de capital
social cu scopul de a îmbunătăţi situaţia financiară a societăţii1.
91. Temeiul juridic. Dreptul subiectiv trebuie să fie exercitat potrivit cu
scopul său economic şi social (art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la
persoanele fizice şi persoanele juridice). De asemenea, exercitarea dreptului
subiectiv trebuie să fie în acord cu legea şi morala (art. 5 C. civ.) şi să fie
făcută cu bună-credinţă [art. 970 alin. (1) C. civ.], în caz contrar se poate
angaja răspunderea civilă, fără însă a se confunda cu răspunderea civilă
delictuală2, întrucât natura răspunderii generate de săvârşirea unui abuz de
drept va fi determinată de însăşi natura dreptului exercitat abuziv 3.
Principiul exercitării cu bună-credinţă a drepturilor subiective rezultă
din interpretarea logică a art. 57 din Constituţie: ,,Cetăţenii români, cetăţenii
străini şi apatrizii trebuie să-şi exercite drepturile şi libertăţile
constituţionale cu bună-credinţă, fără să încalce drepturile şi libertăţile
celorlalţi”. Totodată, dreptul subiectiv trebuie să fie exercitat în limitele sale.
În dreptul comercial nu a existat o dispoziţie legală care să sancţioneze
abuzul de majoritate ori de minoritate, însă, prin modificările aduse Legii
nr. 31/1990 prin Legea nr. 441/2006, s-a prevăzut expres în art. 1361 că
acţionarii trebuie să-şi exercite drepturile cu bună-credinţă, cu respectarea
drepturilor şi intereselor legitime ale societăţii şi ale celorlalţi acţionari.
92. Poziţia doctrinei. Cu dorinţa doar de a configura noţiunea de abuz de
drept, menţionăm că aceasta a parcurs în doctrină un lung drum, de la
negarea existenţei acestei instituţii, continuând cu conturarea celor două

1

C.A. Dijon, decizia din 16 noiembrie 1983, în Recueil Dalloz, I R, 394, apud Gh.
Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 724.
2 D. Gherasim, Buna-credinţă în raporturile juridice civile, Ed. Academiei,
Bucureşti, 1981, p. 232.
3 V. Pribac, Abuzul de drept şi contractele de muncă, Ed. Wolters Kluwer,
Bucureşti, 2007, p. 33.
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mari teorii, teoria subiectivă şi cea subiectivă, şi până la doctrina
contemporană, care face o aplicare, un mixaj al celor două teorii 1.
Dacă teoria subiectivă are în vedere aspectul subiectiv constând în
intenţia de a vătăma, teoria obiectivă se centrează pe finalitatea drepturilor
subiective, a căror exercitare trebuie să fie în acord cu scopul avut în vedere
de norma juridică ce le recunoaşte.
Recunoaşterea drepturilor subiective are menirea de a permite
titularului să tindă spre anumite finalităţi, să-şi satisfacă anumite interese
particulare, cu respectarea intereselor celorlalţi şi cu grija de a nu îi vătăma
pe ceilalţi decât în măsura în care acest rezultat negativ este consecinţa
necesară a satisfacerii unui interes legitim2.
Deturnarea dreptului de la raţiunea sa intrinsecă, exprimată în scopul
pentru care a fost recunoscut şi garantat sau, într-o altă formulare, utilizarea
dreptului în alte scopuri decât cele avute în vedere prin norma juridică ce îl
recunoaşte reprezintă nu uzul, ci abuzul de drept3.
Exercitarea drepturilor subiective devine abuzivă ori de câte ori acestea
fie nu sunt exercitate cu bună-credinţă, ci, dimpotrivă, exercitarea lor se
face într-un scop contrar finalităţii lor, fie când exercitarea lor afectează
drepturile şi interesele societăţii şi ale celorlalţi acţionari. Aceste două
situaţii ce se desprind din art. 1361 nu sunt altceva decât expresia
concepţiilor doctrinei privitoare la abuzul de drept, respectiv concepţia
obiectivă ce implică deturnarea drepturilor de la scopul socio-economic avut
în vedere de legiuitor şi concepţia subiectivă ce presupune exercitarea
drepturilor cu scopul de a prejudicia pe ceilalţi.
93. Criterii de apreciere a exercitării abuzive a drepturilor de către
acţionari. În conturarea principiilor de exercitare a drepturilor subiective4,
au fost identificate mai multe posibile criterii, reţinându-se că exercitarea

1

Cu privire la dezvoltarea acestor teorii, a se vedea V. Pribac, op. cit., p. 18 şi

urm.
2

M. Eliescu, Răspunderea civilă delictuală, Ed. Academiei, Bucureşti, 1972, p.

163.
3

I. Deleanu, Drepturile subiective şi abuzul de drept, Ed.
Cluj-Napoca, 1988, p. 51; V. Pribac, op. cit., p. 13.
4 V. Pribac, op. cit., p. 34 şi urm.

Dacia,
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drepturilor subiective constituie un abuz de drept ori de câte ori se
realizează:
– cu nesocotirea legii şi a moralei;
– cu rea-credinţă;
– cu depăşirea limitelor acestuia;
– cu nesocotirea scopului social şi economic pentru care a fost
recunoscut.
Au fost considerate ca esenţiale două elemente definitorii: un element
subiectiv – exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor – şi un element
obiectiv – exercitarea drepturilor în conformitate cu finalitatea economică şi
socială urmărită de legiuitor prin acea normă juridică.
Buna-credinţă, condiţie a exercitării drepturilor, are menirea „reechilibrării raporturilor contractuale afectate de inegalitatea juridică, economică
şi informaţională dintre părţi”1, recunoscându-se acesteia „vocaţia
universală de a completa normele legale” 2.
Exercitarea cu bună-credinţă a drepturilor a fost interpretată prin prisma
unei obligaţii de loialitate ce incumbă acţionarilor atât faţă de alţi acţionari,
cât şi faţă de societate şi care este consecinţa intenţiei comune a
acţionarilor de a desfăşura o activitate comercială cu scopul obţinerii de
beneficii (affectio societatis).
Cu privire la exercitarea dreptului de vot, jurisprudenţa a reţinut drept
criterii generice de apreciere a abuzului de drept cele două direcţii
doctrinare, respectiv contrarietatea deciziei faţă de interesul general al
societăţii şi adoptarea hotărârii cu scopul favorizării acţionarilor majoritari în
dauna celorlalţi3.
Interesul general al societăţii, recunoscut a fi o „noţiune de neevitat în
dreptul societăţilor comerciale şi greu de circumscris într-o definiţie”4, îşi
găseşte temeiul în art. 1361, care face trimitere la existenţa unui interes
legitim al societăţii, dar şi într-o serie de aplicaţii ce conturează obligaţia
exercitării sau încheierii unor acte în concordanţă cu interesul societăţii.
1 R.N. Catană, Manifestarea şi consecinţele exercitării abuzive a prerogativelor
asociaţilor sau acţionarilor societăţilor comerciale, în R.R.D.A. nr. 1/2007, Supliment, p.
143.
2 I. Popa, Reprimarea clauzelor abuzive, în P.R. nr. 2/2004, p. 196.
3 R.N. Catană, op. cit., p. 141.
4 I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 293.
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De altfel, încălcarea acestor dispoziţii particulare constituie premise de
apreciere a încălcării interesului societăţii; în acest sens, există limite
privitoare la:
– exercitarea mandatului administratorilor, cum ar fi, cu titlu de exemplu,
în îndeplinirea obiectului de activitate [art. 70 alin. (1)], fără depăşirea
limitelor operaţiunilor obişnuite [art. 78 alin. (1)] sau exercitarea mandatului
cu prudenţă şi diligenţa unui bun administrator (art. 1441);
– obligaţia de abţinere de la deliberări şi decizii a acţionarului care are
interese contrare acelora ale societăţii (art. 79, art. 127) sau obligaţia
administratorului în cazul în care are interese contrare intereselor societăţii
(art. 1443);
– conturarea abuzului de bunuri ale societăţii [art. 272 alin. (1)
pct. 2].
94. Interesul social. Formularea des întâlnită „interes general al societăţii” conduce la a analiza existenţa unui interes particular al societăţii,
probabil pentru a se evita confuzia desprinsă din utilizarea acestei formulări,
unii autori1 preferă raportarea la „interesul social”. Vom reţine că interesul
social este unic, neputând susţine cu argumente juridice caracterul general
ori particular; ceea ce interesează este conţinutul acestui interes social;
ştiindu-i compoziţia, putem aprecia şi când există încălcări ale sale;
dificultatea constă, aşadar, în determinarea elementelor ce compun
noţiunea.
În doctrină2 s-a apreciat că interesul social coincide cu interesul comun
al acţionarilor de a-şi mări patrimoniul personal prin prisma prosperităţii
societăţii în care sunt acţionari; cu alte cuvinte, interesul social este expresia
intereselor acţionarilor subsumate noţiunii de affectio societatis, astfel că
intenţia comună acţionarilor de a se asocia şi de a desfăşura în comun o
activitate comercială pentru a obţine profit se metamorfozează ca direcţie,
scop al societăţii; din acest scop comun îşi extrage fundamentul şi ideea
sancţionării acelor cazuri în care, ca urmare a votului, sunt favorizaţi anumiţi
acţionari.

1
2

Idem, p. 144 şi urm.
R.N. Catană, op. cit., p. 145.
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Analiza interesului social trebuie să pornească de la două premise: pe de
o parte, voinţa societăţii este rodul aplicării principiului majorităţii şi, în al
doilea rând, prin definiţie, o hotărâre a adunării este luată în contextul unui
conflict de interese; existenţa celor două premise nici nu poate fi contestată,
nici înlăturată.
Acţionarii votează în interesul lor şi realizează acest lucru prin
intermediul prosperităţii societăţii; evident că ei iau o hotărâre pentru că le
satisface interesul. Plecând de la această realitate, s-a reţinut că de aici
decurge, în primul rând, că o hotărâre este conformă interesului social
pentru că este adoptată de adunarea acţionarilor şi, în al doilea rând, că
acţionarii o adoptă pentru că ea este conformă interesului lor 1, de unde şi
concluzia autorului că interesul social şi interesul acţionarilor sunt în mod
evident confundate. O astfel de concluzie este mai clară în cazul în care nu
ar fi nici conflict de interese, când hotărârea se ia cu unanimitate, toţi fiind
de acord cu acea hotărâre. Pe de altă parte, trebuie să avem în vedere că
interesul social este unic. Putem considera că o hotărâre nu este rezultatul
unui abuz de majoritate dacă aceasta este luată în considerarea unui interes
distinct de acela al acţionarilor? Dacă am admite o astfel de posibilitate, am
avea două ipoteze: hotărâri normale, ce sunt în concordanţă cu interesul
social pentru că sunt în interesul acţionarilor, şi hotărâri luate cu unicul scop
de a favoriza majoritarii în detrimentul minoritarilor, care nu sunt abuzive
pentru că satisfac de altfel un interes distinct de acela al acţionarilor. O
astfel de distincţie nu poate fi primită, tocmai pentru că nu există două
interese sociale, unul în situaţie normală (exprimând interesul acţionarilor),
altul în situaţie de conflict (exprimând un interes distinct de acela al acţionarilor). Nu există decât un interes social, acela al acţionarilor2.
În Franţa, Curtea de Casaţie, în mod constant, a apreciat că abuzul de
majoritate există atunci când o hotărâre a fost luată contrar interesului
general al societăţii şi în unicul scop de a favoriza membrii majorităţii în
detrimentul minorităţii3. Prin această definiţie jurisprudenţială
s-a pus în lumină conflictul de interese dintre acţionari, astfel că principiul
de guvernare majoritară, menit a servi interesului tuturor acţionarilor, este
1

D. Schmidt, op. cit., p. 318.
Ibidem.
3 D. Schmidt, op. cit., p. 314, nota 12.
2
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deturnat, fiind folosit „în unicul scop de a favoriza membrii majorităţii în
detrimentul minorităţii”.
S-a considerat că teoria abuzului de majoritate răspunde nevoii de a
înăbuşi conflictele de interese dintre acţionari, care produc o ruptură
deliberată a comunităţii de interes între acţionari. Definiţia jurisprudenţială
a abuzului nu se mulţumeşte cu singura constatare a acestei rupturi, ci s-a
considerat drept criteriu suplimentar ca hotărârea să fie luată „contrar
interesului general al societăţii”.
S-a susţinut că noţiunea de interes social se compune din două
elemente1, iar dacă unul dintre acestea lipseşte, interesul social nu este
realizat:
– interesul acţionarilor, care exprimă scopul urmărit de gruparea
societară, astfel că îmbogăţirea acţionarilor rezultă din îmbogăţirea
patrimoniului social;
– comunitatea de interes care există între acţionari, exprimată prin
legătura care îi uneşte pe aceştia, fiecare având drept la partea sa exactă din
îmbogăţirea socială.
Din perspectiva acestor două elemente ce ar da consistenţă noţiunii de
interes social, există trei posibilităţi:
– fie interesul social este dat numai de primul element, şi anume
îmbogăţirea patrimoniului social, astfel încât ar fi contrară interesului social
orice hotărâre ce sărăceşte societatea sau care nu aduce o sporire a
patrimoniului;
– fie interesul social este dat numai de al doilea element, şi anume
împărţirea justă a beneficiului, context în care orice hotărâre este în unicul
scop de a favoriza acţionarii majoritari în detrimentul celor minoritari;
– fie a considera că interesul social se identifică cu altceva decât
îmbogăţirea societăţii şi a acţionarilor, 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, clienţii, salariaţii etc.
Critica definiţiei jurisprudenţiale are în vedere necesitatea unui astfel de
criteriu pentru aprecierea abuzului de majoritate. S-a susţinut că definiţia
pune într-o parte interesul social şi în alta egalitatea de tratament a
acţionarilor, astfel că se pune întrebarea cum acestea pot fi conciliate prin
1

Idem, p. 315-316.
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aceeaşi hotărâre a adunării generale, motiv pentru care s-a considerat că ar
fi de ajuns, pentru a caracteriza abuzul, să se reţină că majoritatea a decis în
unicul scop de a-i favoriza pe membrii săi în detrimentul minorităţii; a
adăuga ca o condiţie suplimentară atentarea la interesul social apare
inoportun şi inutil1. În concluzie, autorul citat reţine că interesul social
reuneşte două elemente, respectiv căutarea îmbogăţirii sociale şi împărţirea
sa cinstită. Prin acestea sunt legaţi acţionarii, adică printr-un interes care le
este comun. Pentru a caracteriza abuzul de majoritate, este de ajuns să se
constate că o decizie majoritară deturnează regulile împărţirii în favoarea
unora şi în detrimentul celorlalţi.
94.1. Consecinţele imposibilităţii definirii noţiunii de interes social. Cum
majoritatea este cea care determină politica socială, a recunoaşte
posibilitatea instanţelor de a analiza dacă o hotărâre a adunării este
conformă cu interesul general al societăţii în lipsa unei definiţii înseamnă a
utiliza un element (criteriu) nedeterminabil pentru a interveni în viaţa unei
societăţi şi a-i devia cursul. Această insecuritate juridică, favorizează
acţiunile în anularea hotărârilor adunării, cu consecinţa slăbirii puterii
acţionarilor majoritari, erodării principiului majorităţii. Interpretarea
hotărârilor adunării acţionarilor prin prisma unui interes social
nedeterminat, iar nu prin prisma comunităţii de interes a acţionarilor,
subminează principiul majorităţii, temelie a procesului de formare a voinţei
sociale, fiind „rezultatul necesităţii” 2. Această interpretare3 are ca efect
reducerea puterii acţionarilor majoritari prin interpunerea unei puteri
judiciare. Aşa cum o să observăm şi din deciziile pe care le vom cita, rolul
justiţiei nu este nici să definească o politica socială, nici să-i aprecieze
pertinenţa sau eficacitatea în comparaţie cu criteriile nedefinite, ci doar să
vegheze ca acţionarii majoritari să nu abuzeze. Abuzul de putere se
apreciază în comparaţie cu interesele tuturor acţionarilor, adică şi al celor
majoritari, dar şi al celor minoritari. Y. Reinhard observa că „trebuie atunci
să ne hotărâm a considera că interesul social nu face decât să reflecte, la un

1

D. Schmidt, op. cit., p. 319.
I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 293.
3 D. Schmidt, op. cit., p. 336.
2
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moment dat, voinţa unui magistrat şi (...) să hotărască în echitate, dând
impresia că face dreptate”1.
Cu privire la sancţionarea abuzului, rămân supuse dezbaterii limitele
până la care instanţele de judecată pot determina existenţa abuzului. În
Franţa, Curtea de Casaţie recunoaşte că politica socială este rodul voinţei
acţionarilor şi, sub acest aspect, instanţele nu pot cenzura gestiunea
societăţii. Cu titlu de exemplu, prin hotărârea din data de 16 octombrie
19632 privitoare la un recurs în care se invoca drept motiv faptul că instanţa
nu se poate substitui adunării generale pentru a aprecia gestiunea de
ansamblu a unei întreprinderi, Curtea de Casaţie a reţinut 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 puţin hotărârile acestei adunări luate în condiţii care riscă să
denatureze, în folosul câtorva acţionari, regulile stabilite pentru protecţia
tuturor”. Cu privire la acest subiect, P. Bézard, preşedintele Secţiei
comerciale a Curţii de Casaţie din Franţa, a precizat că „judecătorii nu
trebuie să aprecieze gestiunea, ci abuzul de gestiune”3.

Secţ iunea a 2-a. Abuzul de majoritate
95. Precizări prealabile. Existenţa unui interes bine conturat al
acţionarilor ce deţin o pondere importantă sau majoritară conduce la
adoptarea unor hotărâri în cadrul adunărilor generale care, în anumite
cazuri, lezează interesele acţionarilor minoritari. De aceea, se manifestă, la
nivel legislativ şi doctrinar, o preocupare în identificarea măsurilor necesare
protejării şi a intereselor acţionarilor minoritari, în conturarea unui climat
economic la nivel societar satisfăcător şi în concordanţă cu participarea
fiecăruia la formarea capitalului social.

1 Y. Reinhard, Abuzul de drept în contractul de societate, în JCPE 1999, p. 9, apud
D. Schmidt, op. cit., p. 334.
2 Bull. III, nr. 423, apud D. Schmidt, op. cit., p. 332.
3 P. Bézard, Legea majorităţii, p. 74, apud D. Schmidt, op. cit., p. 334.
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S-a apreciat1 că acest concept de protecţie a acţionarilor minoritari, al
cărui unic scop este asigurarea egalităţii de tratament între acţionari 2, este
rezultatul a două principii fundamentale ale dreptului comercial: pe de o
parte, necesitatea asigurării echităţii şi evitării dictatului între acţionari, iar,
pe de altă parte, riscul asumat este direct proporţional cu suma subscrisă şi
vărsată pentru formarea capitalului social. Trecând peste aceste aspecte ce
se subsumează abordării clasice a intereselor acţionarilor minoritari, s-a
subliniat3 poziţia actuală complexă a acţionarilor minoritari, influenţată în
special de dispoziţiile legale din domeniul burselor sau al protecţiei
consumatorilor, ce au condus la statutul acestora nu de simpli acţionari, ci
de investitori.
Acţionarul minoritar a fost considerat 4 a fi persoana fizică sau juridică ce
deţine un procent insuficient pentru a-i permite să-şi exercite controlul
asupra luării deciziilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor sau
asupra administrării societăţii.
96. Cazuri frecvente. Putem grupa manifestările abuzive, în funcţie de
frecvenţa cazurilor supuse analizei în doctrină 5 şi în practica judecătorească,
după cum urmează:
a) constituirea de rezerve excesive. Curtea de Casaţie din Franţa, prin
decizia din 22 aprilie 19766, a reţinut că, „având în vedere că societatea, fără
a distribui timp de douăzeci de ani niciun dividend, a pus în rezerve sume
considerabile, a căror acumulare atinge în fiecare an începând din 1968 o
cifră superioară celor două treimi din cifra de afaceri, şi că, în lipsa unor
veritabile investiţii, aceste sume au fost de-a dreptul depuse în conturile
1

V. Mircea, Protecţia acţionarilor minoritari în dreptul românesc şi comparat, în
R.D.C. nr. 11/1999, p. 58.
2 P.I. Demetrescu, Protecţia acţionarului şi minorităţilor în societăţile pe acţiuni,
în Revista de drept comercial şi de studii economice, vol. III, 1936,
p. 161.
3 C.I. Stoica, A. Crai, Protecţia drepturilor acţionarilor minoritari în noua
reglementare a societăţilor comerciale, în R.R.D.A. nr. 1/2007, Supliment,
p. 124.
4 V. Mircea, op. cit., p. 57.
5 R.N. Catană, op. cit., p. 136-146.
6 Rev. sociétés 1976, p. 479, apud D. Schmidt, op. cit., p. 334.
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bancare, această direcţionare sistematică a totalităţii beneficiilor către
rezerva extraordinară a constituit o simplă tezaurizare, ea a făcut ca toate
aceste sume, de care societatea nu se folosea, să suporte consecinţele
fluctuaţiilor monetare şi că astfel ea nu a răspuns nici obiectului, nici
intereselor societăţii”. Prin această decizie s-a reţinut că simpla tezaurizare,
în lipsa folosirii acestor sume, conduce la o pierdere pentru societate, iar
operaţiunea este interpretată ca fiind abuzivă. Hotărârile adunărilor
generale au fost considerate ca abuzive1 ori de câte ori nedistribuirea de
dividende şi constituirea de rezerve cu beneficiile realizate s-a făcut în acest
sens, deşi societatea avea rezerve ce depăşeau cu mult nivelul rezervelor
legale, astfel că operaţiunea este o simplă tezaurizare ce nu justifică
nedistribuirea de dividende sau hotărârile de reinvestire în lipsa unui plan
managerial concret ori folosirea acestora pentru acoperirea unor pierderi
din exerciţiile financiare anterioare.
Totuşi, când constituirea de rezerve este consecinţa unei politici
prudente de dezvoltare a societăţii, fundamentată şi aprobată la nivelul
societăţii, hotărârea nu a fost considerată ca fiind rezultatul unui abuz de
majoritate. Aşa cum s-a reţinut şi în doctrină2, judecătorul are dificila sarcină
de a distinge între abuzul de majoritate şi actele necesare pe care le implică
conducerea şi administrarea societăţii; criteriul cel mai important într-o
astfel de apreciere îl constituie mediul economic şi financiar al societăţii,
criteriu ce presupune analiza de către judecător a oportunităţii actului
respectiv, a lămuririi destinaţiei fondurilor constituite în rezerve, dacă nu
cumva acestea sunt menite să mărească indemnizaţiile administratorilor etc.
Deşi poziţia iniţială a doctrinei româneşti cu privire la acest subiect a fost
în sensul recunoaşterii posibilităţii de a ataca hotărârea doar pentru motive
de fraudă, acum accentul se pune şi pe justificarea acestor reinvestiri sau
constituiri de rezerve peste limitele legale; astfel, se recunoaşte, în cazul în
care se hotărăşte nedistribuirea de dividende, deşi nu există un interes
social care să justifice acest lucru, că acţionarii pot avea o acţiune în

1 R.N. Catană, Manifestarea şi consecinţele exercitării abuzive a prerogativelor
asociaţilor sau acţionarilor societăţilor comerciale, în R.R.D.A. nr. 1/2007, Supliment,
p. 148.
2 Ibidem.
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anularea hotărârii adunării generale, contestând modul în care a fost
întocmit bilanţul şi contul de profit şi pierdere1.
Suntem de acord cu existenţa unei astfel de posibilităţi, care pune în
discuţie rolul judecătorului (control de legalitate - control de oportunitate),
întrucât acesta trebuie să aprecieze în ce măsură se justifică reinvestirea
prin raportare la patrimoniul societăţii, investiţiile anterioare, posibile alte
surse de finanţare, raportat la periodicitatea şi cuantumul dividendelor
acordate anterior etc.
În doctrină se consideră că prin promovarea unei acţiuni în anulare se
realizează un control de legalitate, dar nu şi un control de opozabilitate,
întrucât în acest ultim caz instanţa ar interveni în funcţionarea societăţii în
locul organelor sale, ceea ce este inadmisibil 2. Or, analiza temeiniciei cererii
reclamantului care solicită anularea unei hotărâri A.G.A., care (poate) va
avea ca efecte indirecte distribuirea de dividende, presupune o analiză a
activităţii societăţii, a condiţiilor economice ale acesteia şi a influenţei
hotărârii atacate, adică a oportunităţii acesteia; necesitatea şi a unui control
de oportunitate este dovedită de cele întâlnite în activitatea comercială.
Instanţa de judecată nu fixează ea cuantumul dividendelor, ci doar se
pronunţă asupra temeiniciei hotărârii prin care beneficiile au fost reinvestite
în lipsa unei justificări suficiente; cuantumul, modalitatea de plată şi data
plăţii vor fi stabilite tot de către adunarea generală;
b) devalizarea societăţii sau golirea de substanţă a patrimoniului social 3
se realizează de către acţionarii majoritari prin favorizarea nejustificată a
unei alte societăţi în care aceştia au interese prin diverse operaţiuni:
închirierea la preţuri modice, vânzarea bunurilor la preţuri subevaluate,
garantarea unor împrumuturi obţinute de terţe societăţi etc.;
c) majorările abuzive de capital se caracterizează prin intenţia
acţionarilor semnificativi de a deveni majoritari sau a celor care deja sunt
majoritari de a atinge un prag superior cu ajutorul unor majorări de capital
forţate, ce nu sunt în interesul societăţii; în cele mai multe cazuri, majorarea
se realizează prin aducerea de aporturi în natură, cu bunuri supraevaluate
sau care nu au nicio legătură cu activitatea curentă a societăţii, cu încălcarea
1

S. David, op. cit., p. 332.
Idem, p. 398.
3 R.N. Catană, op. cit., p. 143.
2
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dreptului de preferinţă etc. S-a observat1 în acest sens tendinţa acţionarilor
care au cumpărat pachete de acţiuni de la F.P.S. de a proceda la majorări ale
capitalului social, succesive şi abuzive, prin aporturi în natură 2;
d) filializarea nejustificată/forţată a societăţii. Cu scopul de a evita
vigilenţa acţionarilor minoritari, dar şi de a obţine beneficii suplimentare,
acţionarii majoritari au tendinţa constituirii de către societatea mamă a unei
filiale, eventual în participare cu terţe persoane cointeresate. Verificarea
caracterului abuziv se face prin analizarea tuturor operaţiunilor desfăşurare
de societatea mamă şi de filiale, stabilind dacă şi în ce măsură acestea au
afectat negativ activitatea, fără existenţa unor contraprestaţii rezonabile
pentru cealaltă societate. Astfel, Curtea de Casaţie din Franţa, în cazul unui
acţionar majoritar care era şi administratorul filialei, a constatat că există
abuz, odată ce nu s-a dovedit niciun avantaj pentru societatea mamă 3; într-o
altă speţă a fost respinsă cererea acţionarilor minoritari, constatându-se
sprijinul financiar al filialei concretizat în sporirea cifrei de afaceri a societăţii
mamă datorată clientelei oferite de filială 4.
97. Jurisprudenţa franceză în privinţa abuzului de majoritate. Din
deciziile pronunţate de Curtea de Casaţie se desprinde ideea că abuzul de
majoritate nu există:
a) când interesele tuturor acţionarilor sunt tratate în mod egalitar.
Curtea de Casaţie respinge calificarea de abuz de majoritate atunci când
hotărârea atacată produce efecte prejudiciabile nu numai intereselor
acţionarilor minoritari. Cu alte cuvinte, tratamentul egalitar exclude
existenţa abuzului. Curtea a confirmat de multe ori această poziţie:
1

C. Popa, Etica afacerilor şi protecţia acţionarului minoritar împotriva practicilor
neloiale, abuzive şi frauduloase în contextul noilor reglementări, cu referire la
majorarea capitalului social prin aport în natură, în R.D.C. nr. 4/2003, p. 102.
2 De exemplu, în scopul limitării unor astfel de situaţii, prin art. 116 din O.U.G. nr.
28/2002 (abrogată de Legea nr. 297/2004), au fost interzise aporturile în natură la
majorarea capitalului social al societăţilor deţinute public, cu excepţia aporturilor
constând în terenurile de incintă pentru care s-au eliberat certificate de atestare a
dreptului de proprietate asupra terenurilor şi majorarea de capital se efectuează de
drept conform O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale.
3 Cass. com., 29 mai 1972, apud R.N. Catană, op. cit., p. 140.
4 Cass. com., 12 noiembrie 1973, apud R.N. Catană, op. cit., p. 140.
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– prin hotărârea din 7 iulie 19801, s-a apreciat că minoritarii societăţii
absorbite, care criticau operaţiunea de fuziune, „găsiseră în aceasta un
interes sigur” şi nu demonstrau că fuziunea fusese hotărâtă în unicul scop de
a favoriza societatea acţionar majoritar în detrimentul acţionarilor
minoritari;
– într-o altă speţă, acţionarii unei societăţi care are în patrimoniu
hoteluri solicitaseră anularea unei hotărâri prin care se suprimase
posibilitatea acţionarilor de a beneficia de locuri de cazare şi se hotărâse
închirierea acestora, considerând că prin aceasta se săvârşeşte un abuz de
majoritate; în susţinerea acţiunii, reclamanţii au scos în evidenţă situaţia
financiară bună a societăţii, care nu justifica o astfel de hotărâre. Curtea de
apel a respins acţiunea şi a treia cameră civilă a Curţii de Casaţie, la data de
8 octombrie 19972, a respins recursul extraordinar, reţinând că „hotărârile
adoptate se aplicau tuturor acţionarilor, fără deosebire”.
Reţinându-se temeinicia unei astfel de soluţii, nu mai puţin adevărat este
că se impune a se verifica dacă sub aparenţa unui tratament egalitar nu se
ascunde o discriminare, cu alte cuvinte, necesitatea verificării existenţei
unor posibile efecte indirecte pentru acţionarii minoritari; chiar dacă în
aparenţă o hotărâre îi afectează pe toţi, efectele se pot răsfrânge diferit.
Prin hotărârea din 21 noiembrie 1974, Curtea de Apel din Paris3 a reţinut
sub acest aspect că, „dacă deliberările prevăzute în adunările generale
începând din 1970 au, în această singură calitate, consecinţe identice pentru
toţi, nu înseamnă mai puţin că ele au, în realitate, o semnificaţie cu totul
diferită, dacă ţinem cont de situaţia respectivă a acestora în societate”;
b) dacă nu există un scop unic urmărit de majoritari. Curtea de Casaţie a
reţinut ca abuzivă acea hotărâre luată „în unicul scop” de a favoriza
acţionarii majoritari în dauna celor minoritari. Se observă că dintr-o astfel de
hotărâre trebuie să răzbată caracterul intenţionat al abuzului.
Dovada este una indirectă, prin dovedirea existenţei unui interes al
majorităţii, căci lipsa unui astfel de scop nu presupune caracterul abuziv;
interesul trebuie să fie exclusiv în folosul acţionarilor. Curtea de Casaţie a
1 Cass com., 7 iulie 1980, Bull. IV, nr. 287, apud D. Schmidt, op. cit.,
p. 325.
2 R.J.D.A. 1998, nr. 58, apud D. Schmidt, op. cit., p. 326.
3 R.J. com. 1975, p. 60, apud D. Schmidt, op. cit., p. 326.
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respins recursurile formulate împotriva hotărârilor prin care s-a reţinut
existenţa abuzului de majoritate, cu motivarea că societatea sau grupul
majoritar a fost incapabil să justifice hotărârea adunării criticată în
comparaţie cu interesul social, prezumându-se că imposibilitatea justificării
dovedea că unicul scop era de a avantaja1.
Nu este suficient, aşadar, ca adunarea generală să se prevaleze de
caracterul de organ suprem de decizie, ci justificarea hotărârilor luate
trebuie să se regăsească într-un scop ce poate fi probat, scop care, de altfel,
trebuie să existe şi să fie prezentat adunării generale.
Tocmai ţinând cont de astfel de premise, instanţele franceze au reţinut 2
că modificarea statutară care restrânge libertatea de a cesiona acţiunile prin
menţionarea unui drept de preemţiune, cu fixarea anuală a preţului de către
adunarea generală, nu este justificată printr-un interes ce trebuie ocrotit al
acţionarilor, ci este doar rezultatul atribuţiei adunării generale de a modifica
actul constitutiv.
În acelaşi sens, la data de 11 octombrie 1967, Secţia comercială a respins
recursul extraordinar formulat împotriva unei decizii care anula o fuziune,
pentru abuz de majoritate; în recursul formulat se susţinea că acţionarii
majoritari „nu trebuiau să justifice în faţa judecătorilor de fond interesul
fuziunii” şi că „întrebarea de a şti dacă această operaţiune era sau nu
avantajoasă pentru societate (…) ridica o problemă de pură oportunitate, pe
care adunarea generală extraordinară era singura care avea calitatea de a o
rezolva, fără ca judecătorii de fond să poată exercita un drept de control în
acest domeniu”. Din această speţă se observă evidenţa refuzului şi
imposibilitatea probării existenţei unui interes al acţionarilor.
De asemenea, anularea unei hotărâri a adunării pe baza votului
acţionarilor majoritari, prin care s-a închiriat fondul de comerţ al societăţii
către o altă societate pe care tot ei o controlează, s-a considerat a se impune
atât timp cât „motivele date de aceşti asociaţi nu aduc nicio justificare a

1

D. Schmidt, op. cit., p. 327.
Hotărârea Camerei comerciale din 20 februarie 1957, Bull. III, nr. 67, apud D.
Schmidt, op. cit., p. 327.
2
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deciziilor luate”1 sau, într-o altă speţă, s-a considerat abuzivă tezaurizarea
fără nicio justificare ce ar dovedi o politică în acest sens a societăţii 2;
c) când contrarietatea hotărârii atacate cu interesul societăţii nu este
constatată. Curtea de Casaţie consideră că, pentru ca o hotărâre să fie
rezultatul unui abuz de majoritate, trebuie „luată contrar interesului general
al societăţii”. Ca exemplu edificator, este citată decizia pronunţată la 5
decembrie 2000 de Curtea de Casaţie3; în speţă, un asociat minoritar care
deţine 25% din părţile sociale a cerut anularea pentru abuz de majoritate a
două deliberări, una referitoare la un aport la profitul unei filiale şi alta
referitoare la o mărire de capital urmată de o reducere de capital, care au
avut ca efect reducerea participaţiei sale la 0,2%. Curtea de Apel din Aix-enProvence nu a admis acţiunea, pe motivul că „nu era probat că actele şi
deliberările criticate erau contrare interesului social”. Curtea de Casaţie a
respins recursul, motivând că este inutil să se întrebe dacă operaţiunea
criticată le este de folos unora şi le dăunează celorlalţi, ci este suficient să
verifice opoziţia acesteia faţă de interesul social, întrucât, în lipsa unei astfel
de opoziţii, nu există abuz.
În concluzie, din jurisprudenţa Curţii de Casaţie rezultă că nu este
suficient ca o hotărâre a adunării să fie luată în unicul scop de a favoriza
acţionarii majoritari în detrimentul celor minoritari, ci, pe lângă această
condiţie, mai trebuie ca hotărârea A.G.A. să fie contrară unui interes social
ce urmează a fi apreciat de instanţă şi care se distinge de interesul
acţionarilor.
Evident că, odată ce acţionarii au interese proprii, există şi un conflict
permanent, însă abuzul de majoritate nu sancţionează acest conflict de
interese, care este normal într-o societate, ci sancţionarea intervine numai
în măsura în care, urmare a acestui conflict, hotărârea luată profită numai
majorităţii şi este contrară interesului social.
S-a propus, pentru restabilirea drepturilor acţionarilor şi atenuarea
conflictelor şi întoarcerea la relaţiile normale în sânul grupării societare,

1

Hotărârea din 8 ianuarie 1973, Bull. IV, nr. 13, apud D. Schmidt, op. cit., p. 328.
Hotărârea din 22 aprilie 1976, Bull. IV, nr. 164; Bull. Joly 1972, p. 563, apud D.
Schmidt, op. cit., p. 328.
3 Bull. IV, nr. 192; Bull. Joly 2001, parag. 171, p. 262, apud D. Schmidt,
op. cit., p. 330.
2
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revenirea la principiile contractului de societate care postulează interesul
comun al asociaţilor şi să se sancţioneze încălcarea sa 1.
98. Măsuri de protecţie a acţionarilor minoritari. Până la identificarea
posibilităţilor de sancţionare a abuzului de majoritate, credem că se impun
câteva precizări generale cu referire la măsurile concrete de protecţie a
acţionarilor minoritari. Măsurile de protecţia a intereselor acestora sunt de
natură fie legală, fie contractuală, astfel că aceştia, fie prin folosirea
dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, fie a clauzelor contractuale, pot preîntâmpina
sau limita efectele abuzului de majoritate2.
Dintre dispoziţiile legale3 ce protejează direct sau indirect interesele
acţionarilor minoritari menţionăm, în afara drepturilor esenţiale 4, care nu
constituie obiectul analizei noastre, următoarele mecanisme 5: posibilitatea
formulării cererii de convocare a adunării în condiţiile art. 119, dispoziţiile ce
reglementează pragurile minime de cvorum şi majoritate pentru adunările
generale ale acţionarilor (art. 112 şi art. 115), dreptul acţionarilor de a
reclama cenzorilor faptele despre care cred că trebuie verificate (art. 164 1),
solicitarea instanţei, în condiţiile art. 136, de a desemna unul sau mai mulţi
experţi care să analizeze anumite operaţiuni din gestiunea societăţii, dreptul
de a introduce noi puncte pe ordinea de zi (art. 1171), punerea la dispoziţia
acţionarilor spre a fi consultate a situaţiilor financiare anuale, raportul anual
al consiliului de administraţie, inclusiv posibilitatea solicitării unor copii după
aceste acte (art. 1172), exercitarea dreptului de preferinţă (art. 216) etc.
Dintre cele mai importante clauze prin care se pot proteja interesele
acţionarilor minoritari, enumerăm6:
– clauza de ieşire comună (drag along) din societate, prin care acţionarul
majoritar, dacă primeşte o ofertă de cesionare a acţiunilor, se obligă să
vândă aceste acţiuni numai împreună cu acţionarul minoritar;

1

D. Schmidt, op. cit., p. 339-340.
Pentru dezvoltare, a se vedea V. Mircea, op. cit., p. 58-60.
3 P.I. Demetrescu, op. cit., p. 161 şi urm.
4 În acest sens, a se vedea C. Duţescu, Drepturile acţionarilor, ed. a 2-a,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007.
5 A se vedea, cu privire la acestea, şi C.I. Stoica, A. Crai, op. cit., p. 129 şi urm.
6 Pentru dezvoltări, a se vedea V. Mircea, op. cit., p. 65-69.
2
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– clauza de limitare a drepturilor de vot ale acţionarilor ce deţin mai
multe acţiuni;
– clauza de preemţiune în cazul cesionării acţiunilor;
– clauza de agrement, prin care cesionarea către terţe persoane să se
realizeze cu acordul celorlalţi acţionari sau dacă terţele persoane îndeplinesc
anumite condiţii.
Astfel de clauze sunt menţionate de cele mai multe ori chiar în actul
constitutiv, asigurându-se astfel opozabilitatea faţă de toţi acţionarii şi faţă
de terţi, dar şi în convenţii extrastatutare încheiate fie de toţi acţionarii, fie
numai de unii, cu scopul protejării confidenţialităţii conţinutului acestora,
dar a căror valabilitate ori opozabilitate urmează a fi apreciată de la caz la
caz în funcţie de conţinut1.
99. Sancţionarea abuzului de majoritate. Promovarea acţiunii în anulare
în temeiul art. 132 este calea verificării respectării tuturor condiţiilor în care
s-a luat hotărârea respectivă, aceasta fiind şi modalitatea de sancţionare a
eventualelor abuzuri. Consecinţa directă a admiterii de către instanţele de
judecată a acţiunii este anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Însă o astfel de hotărâre are o eficienţă limitată 2, întrucât soluţia instanţei
nu poate consta în obligarea adoptării unei hotărâri în sensul dorit de
minoritate, cum ar fi, în cazul nedistribuirii de dividende, obligarea la luarea
unei hotărâri prin care să se distribuie dividende; dacă, spre exemplu, s-a
considerat abuzivă hotărârea de nedistribuire a dividendelor şi folosirea
beneficiilor pentru constituirea de rezerve, nimic nu împiedică acţionarii
majoritari, în contextul condiţiilor economice respective, să hotărască
ulterior reinvestirea acestora.
Chiar dacă legiuitorul a prevăzut anumite dispoziţii menite să protejeze
drepturile acţionarilor minoritari, nu există posibilitatea directă a conturării,
a
impunerii
voinţei
acestora;
spre
exemplu,
chiar
dacă
art. 119 stabileşte posibilitatea convocării adunării la cererea acţionarilor ce

1 A se vedea, pentru convenţiile extrastatutare, V. Mircea, Convenţiile extrastatutare ale acţionarilor în dreptul românesc, în R.D.C. nr. 3/2002, p. 66-72.
2 R.N. Catană, Manifestarea şi consecinţele exercitării abuzive a prerogativelor
asociaţilor sau acţionarilor societăţilor comerciale, în R.R.D.A. nr. 1/2007, Supliment,
p. 153.
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deţin 5%, însă această procedură de convocare, chiar cu ajutorul instanţei
de judecată, nu asigură şi un vot satisfăcător pentru respectivii acţionari.
Cum acţiunea în anulare face obiectul unui capitol separat, ne vom
rezuma în cele ce urmează la analizarea altor sancţiuni ce pot interveni în
cazul unui abuz de majoritate.
Soluţiile indicate în practică pornesc de la măsura complementară de
acordare a daunelor-interese1 şi până la soluţia radicală prin a-i da
posibilitate judecătorului să impună voinţa pe care majoritarii nu au vrut să
o ia din cauza conflictului de interese2, cum ar fi în cazul refuzului de
distribuire a dividendelor, anularea hotărârii prin care se constituiseră în
mod abuziv rezerve şi obligarea societăţii să distribuie dividende. Am fi în
situaţia în care instanţele ar putea pronunţa hotărâri opuse celor a căror
anulare s-a dispus.
S-a considerat3 că o astfel de soluţie îndrăzneaţă ar avea două puncte de
sprijin: pe de o parte, puterea pe care o are instanţa în a aprecia interesul
social; după cum am observat anterior, noţiunea de interes social nu este
determinată, astfel că, dacă instanţa poate aprecia conţinutul acesteia şi
poate stabili caracterul abuziv, nu există argumente pentru a merge cu
raţionamentul până la capăt şi a da o finalitate celor constatate de instanţa
de judecată; adică se recunoaşte că hotărârea este abuzivă, că este contrară
interesului societăţii, constatându-se efectiv aspectele contradictorii, dar
fără a restabili echitatea dintre acţionari. În unele situaţii, chiar motivarea
conduce către o astfel de soluţie; spre exemplu, în cazul constituirii de
rezerve, se recunoaşte că acestea nu se justifică, fiind o simplă tezaurizare
făcută în detrimentul acţionarilor minoritari şi că oricum condiţiile
economice ale societăţii nu impuneau aceste rezerve, context în care,
indirect, printr-o astfel de motivare, se recunoaşte că s-ar impune stabilirea
şi distribuirea de dividende; însă, ţinând cont de optica actuală a
jurisprudenţei, o atare soluţie nu este posibilă, astfel că acţionarii majoritari,
în cazul dat, vor putea foarte bine să nu stabilească dividende, ci să
reinvestească beneficiile conform unui plan de investiţii. Observăm că, în
ciuda constatărilor instanţei, conflictul dintre acţionari persistă, iar puterea
1

Idem, p. 154.
D. Schmidt, op. cit., p. 351.
3 Ibidem.
2

222

Adună rile generale ale acţ ionarilor

majorităţii este canalizată într-o altă direcţie, prin adoptarea unei noi
hotărâri ce va putea fi atacată pentru alte motive ce se încadrează (sau nu)
în abuzul de majoritate.
Pe de altă parte, al doilea punct de sprijin se regăseşte în anumite
hotărâri judecătoreşti care, constatând un abuz de minoritate, impun
hotărârea adunării generale care nu a fost adoptată din lipsa reunirii
majorităţii calificate1. Însă o astfel de soluţie nu este primită, întrucât, în
primul rând, judecătorul nu participă la adunări şi nu votează, iar, pe de altă
parte, puterea instanţei se limitează la sancţionarea abuzului de gestiune,
neputându-se întinde şi la gestiunea societăţii.
Instanţa nu se poate substitui voinţei asociaţilor. Într-o speţă2, un asociat
ce deţinea 30% din părţile sociale a cerut dizolvarea societăţii cu răspundere
limitată pe motivul neîndeplinirii condiţiei nivelului minim al capitalului
social, context în care asociatul majoritar a obţinut de la tribunalul comercial
o sentinţă care este echivalentă cu adoptarea unei hotărâri de majorare de
capital. Această din urmă sentinţă a fost infirmată de către Curtea de
Casaţie3, reţinând că, „pentru a sancţiona abuzul de minoritate reţinut,
curtea de apel a decis că decizia sa era echivalentă cu adoptarea hotărârii
care tindea la mărirea de capital cerută, care nu fusese votată din lipsa
majorităţii calificate; având în vedere că hotărând astfel, în timp ce
judecătorul nu putea să se substituie organelor sociale competente din
punct de vedere legal (…) curtea de apel a încălcat textele vizate (…)”.
Aşadar, instanţa nu se poate substitui voinţei părţilor, însă nici nu poate
autoriza unul dintre asociaţi să procedeze la majorarea de capital în lipsa
unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor; cu toate acestea, instanţa
poate, la cerere, să dispună convocarea unei adunări generale, însă nu există
nicio garanţie juridică în sensul adoptării unei hotărâri conforme care să
înlăture abuzul existent.

1 C.A. Besançon, 5 iunie 1957, D. 1957, p. 610; Trib. com. Pointe-à-Pitre, 9
ianuarie 1987, Rev. sociétés 1987, p. 285; C.A. Pau, 21 ianuarie 1991, Rev. sociétés
1992, p. 46; C.A. Paris, 25 mai 1993, Bull. Joly 1993, p. 852, apud
D. Schmidt, op. cit., p. 352.
2 C.A. Paris, 17 decembrie 1991, Bull. Joly 1992, p. 297.
3 Cass., decizia din 9 martie 1993, Bull. IV, nr. 101.
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Recunoscându-se inexistenţa unor măsuri legislative care să surmonteze
astfel de situaţii, s-a propus1 ca soluţie fixarea de către instanţă, în cazul
formulării unei acţiuni în nulitate, a unui termen pentru acoperirea
nulităţilor, argumentându-se astfel: „Atunci când instanţa constată că o
hotărâre dictată de un conflict de interese rupe interesul comun al
acţionarilor şi apreciază că se riscă anularea, ea poate invita părţile să
acopere nulitatea. Atunci este de datoria societăţii să convoace o adunare
care va delibera din nou. Pentru a acoperi nulitatea, majoritarii vor trebui să
ia în considerare numai interesele lor în societate, ceea ce trebuie să îi
conducă la corectarea hotărârii litigioase şi adoptarea unei noi hotărâri
conforme interesului comun. În caz de refuz de a proceda în acest fel,
judecătorul va putea trage concluziile, anulând hotărârea abuzivă şi
pronunţând, de asemenea, alte sancţiuni corespunzătoare obiectului şi
intensităţii diferendului între acţionari, în special obligarea la despăgubiri” 2.
100. Obligarea la plata de daune-interese. Condiţiile de exercitare a
acţiunii. Revenind la stabilirea de daune-interese ca sancţiune, se impun a fi
lămurite câteva aspecte privitoare la temeiul juridic al acordării acestor
daune, calitatea procesuală activă, calitatea procesuală pasivă etc.
O primă întrebare este legată de temeinicia unei astfel de acţiuni. În
principiu, oricine vatămă o altă persoană poate fi obligat la repararea
prejudiciului. Însă, raportat la cele ce ne interesează, trebuie să analizăm
această posibilitate prin prisma modului de formare a voinţei societăţii, căci
în aparenţă aceste noţiuni se exclud.
Am pornit în demersul nostru de la modul de formare a voinţei societăţii,
recunoscând că este rezultatul aplicării principiului majorităţii, iar voinţa
societăţii, într-un anumit moment, este dată de acţionarii ce deţin
majoritatea de capital în acel moment.
Nu cumva, stabilind că voinţa majorităţii constituie voinţa societăţii,
implicit subminăm posibilitatea obligării majorităţii abuzive de a fi
sancţionată? Până la urmă, este firesc să existe o majoritate care este în
conflict cu ceilalţi acţionari. Existenţa unui „conflict” între acţionari este
normală, necesitatea principiului majorităţii rezultând, pe de o parte, din
1
2

D. Schmidt, op. cit., p. 353.
Ibidem.
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starea de pasivitate a unor acţionari care nu participă la adunările generale,
iar, pe de altă parte, luarea unor hotărâri cu unanimitate de voturi nu este
posibilă. Răspunsul la aceste întrebări este dat de „interesul societăţii”,
acesta fiind hotarul în funcţie de care analizăm abuzul acţionarilor, instituţie
ce nu mai necesită explicaţii, fiind analizată în paginile anterioare. Sub acest
aspect, considerăm că promovarea unei acţiuni pentru obligarea la dauneinterese nu intră în contradicţie cu mecanismul ce stă la baza realizării
voinţei sociale, iar temeiul acţiunii îl constituie dispoziţiile art. 998-999 C. civ.
Calitate procesuală activă o au doar acţionarii, întrucât societatea nu
poate ataca, potrivit art. 132, hotărârile adunării generale a acţionarilor. Cu
toate acestea, putem constata că, în anumite cazuri, cu certitudine sunt
prejudiciaţi acţionarii minoritari, cum este cazul nedistribuirii de dividende,
însă, în anumite situaţii, nu acţionarii minoritari sunt afectaţi, ci chiar
societatea este prejudiciată, cum ar fi în cazul în care s-a votat închirierea
unor imobile la un preţ mai mic către o societate în care interese au chiar
acţionarii majoritari; de altfel, şi în acest ultim caz, acţionarii minoritari sunt
afectaţi, însă indirect, odată ce stabilirea unei chirii mai mari are influenţă
asupra indicatorilor economici ai societăţii, iar influenţa este una eventuală,
nepresupunând neapărat lipsirea de un beneficiu ca urmare a distribuirii de
dividende, întrucât societatea poate să aibă pierderi mari, context în care
chiria majorată nu conduce direct la obţinerea de beneficii şi ulterior la
dividende suplimentare. Însă considerăm că prin acţiunea în nulitate
promovată de acţionari pârâţii pot fi obligaţi la plata de daune-interese către
societate.
Cu privire la calitatea procesuală pasivă, nu societatea este cea care
trebuie să fie obligată la plata acestora, ci acţionarii care se fac vinovaţi de
exercitarea abuzivă a drepturilor. Aceasta însă ridică o problemă din
perspectiva art. 132 alin. (5), care stabileşte că acţiunea se judecă în
contradictoriu cu societatea.
Obligarea acţionarilor majoritari este posibilă numai în măsura în care
prin exercitarea abuzivă a drepturilor s-au creat prejudicii societăţii, fiind şi
cazuri în care hotărârea adoptată nu produce nicio pagubă societăţii; pe de
altă parte, abuzul trebuie să fie exercitat într-un context în care răspunderea
societăţii să fie cu totul înlăturată, căci, în cazul în care o adunare nu a fost
convocată potrivit dispoziţiilor legale, culpa în exercitarea chiar abuzivă a
drepturilor de către parte din acţionarii prezenţi nu poate fi reţinută exclusiv
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în sarcina acestora, odată ce contextul în care s-a exprimat votul a fost viciat
de la început.
Greutatea obligării la plata de daune-interese se observă în identificarea
acţionarilor care îşi exercită abuziv drepturile, odată ce votul în cele mai
multe cazuri se face prin ridicarea mâinii sau chiar secret. Numai în măsura
în care este dovedită existenţa unei convenţii asupra votului, sancţionată de
art. 128, sau când votul abuziv provine de la un singur acţionar majoritar,
sarcina identificării este uşoară. Pentru aceste motive, dacă sunt mai mulţi
acţionari majoritari, s-a propus obligarea tuturor la plata de daune,
invocându-se răspunderea solidară a acestora, explicată prin faptul că
fiecare dintre ei a contribuit la producerea prejudiciului1. Pe lângă
identificarea fizică a acţionarilor ce au votat, stabilirea vinovăţiei fiecărui
acţionar poate conduce la dificultăţi în stabilirea sancţiunii plăţii de dauneinterese. Este adevărat că acţionarii votează în cunoştinţă de cauză, însă, în
cazurile în care nu se poate dovedi existenţa unei convenţii asupra votului
pentru realizarea unei majorităţi abuzive, ar trebui să observăm dacă unii
dintre aceştia nu au votat într-o legătură strânsă cu ceilalţi, ci poate votul lor
este rezultatul manevrelor celorlalţi acţionari ce au contribuit la formarea
majorităţii; primii nu urmăresc exprimarea unui vot abuziv, ci doar exprimă
punctul lor de vedere, care este insuficient pentru luarea hotărârii, în timp
ce ceilalţi acţionari încalcă interesul comun şi trebuie probat că prin
manevrele lor au dorit manipularea celorlalţi acţionari 2.
101. Numirea unui mandatar judiciar. Conflictul de interese dintre
acţionari subzistă chiar şi în situaţia anulării unei hotărâri a adunării generale
şi am observat că nu în mod neapărat pronunţarea unei hotărâri
judecătoreşti pune capăt acestui conflict şi nici nu conduce la adoptarea
unei hotărâri în concordanţă cu premisele reţinute de către instanţă. Din
aceste motive, doctrina franceză3 a considerat utilă numirea unui mandatar
judiciar fie cu ocazia soluţionării acţiunii în anulare a hotărârii, fie printr-o
cerere separată. În acest sens, Curtea de Casaţie, la data de 9 martie 1993 4,
1

D. Schmidt, op. cit., p. 356.
Idem, p. 355.
3 D. Schimdt, op. cit., p. 358-363.
4 Cass., Secţia comercială, 9 martie 1993, Bull. IV, nr. 101.
2
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sancţionând abţinerea nejustificată a unui acţionar minoritar la majorarea
capitalului social la o societate cu răspundere limitată, a reţinut că „este
posibil să se desemneze un mandatar în scopul de a reprezenta asociaţii
minoritari într-o nouă adunare şi să voteze în numele lor în sensul
hotărârilor conforme interesului social, dar care să nu atenteze la interesul
legitim al minoritarilor”. Deşi raţionamentul ar putea fi folosit şi în cazul
acţionarilor majoritari, unii doctrinari1 au fost rezervaţi, întrebându-se „în
lipsa unui acord între majoritari, cum ar putea acest mandatar să impună, în
adunarea generală, o hotărâre refuzată de majoritatea votanţilor?” Întrebarea este una retorică, odată ce mandatarul judiciar poate lua o astfel de
hotărâre, însă ceea ce vrea autorul să scoată în evidenţă este imposibilitatea
acestui mandatar de a lua o hotărâre în condiţiile în care nu cunoaşte
societatea, astfel că este greu să identifice interesul societăţii şi interesul
comun al acţionarilor, demers care implică discuţii cu acţionarii.
Indiferent de discuţiile ori inconvenientele pe care le naşte numirea unui
administrator judiciar, este evident că, în situaţii excepţionale, rezultat al
unui conflict grav între acţionari, ori când hotărârile luate sunt rezultatul
unui evident abuz de majoritate, numirea unei astfel de persoane se
justifică; avem în vedere acele situaţii în care acţionarii majoritari sau
administratorii cu sprijinul celor dintâi înstrăinează sau închiriază active
importante fără justificare economică şi în profitul unor societăţi în care au
interese sau cazul blocajului ce există în cazul unei societăţi cu răspundere
limitată cu doi asociaţi ce deţin cote egale şi sunt şi administratori, iar
exercitarea activităţii curente şi fiinţa societăţii sunt ameninţate atât timp
cât litigiul de excludere dintre ei durează etc., cazuri care justifică numirea
unui mandatar judiciar care să administreze provizoriu activitatea societăţii.
102. Dizolvarea societăţii. În măsura în care acţionarii nu reuşesc
concilierea intereselor lor şi atenuarea conflictului, există posibilitatea fie a
dizolvării societăţi, fie retragerea din societate a acţionarilor nemulţumiţi.
Astfel, art. 227 alin. (1) lit. e) prevede că societatea se dizolvă prin
hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice,

1 D. Tricot, Abuz de drepturi în societăţi – abuz de majoritate şi abuz de
minoritate, în R.T.D. com. 1994, p. 625, apud D. Schmidt, op. cit., p 360.
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precum neînţelegeri grave dintre asociaţi, care împiedică funcţionarea
societăţii.
Dizolvarea societăţii este o măsură excepţională şi urmează a se
pronunţa de către instanţe cu mari rezerve şi numai în măsura în care
conflictul de interese şi abuzul de majoritate persistă şi sunt evidenţiate de
mai multe hotărâri care dovedesc că acestea nu s-au luat în scopul societăţii.
Neînţelegerile dintre acţionari implică dispariţia lui affectio societatis, adică
a intenţiei comune de a desfăşura în comun o activitate comercială; această
intenţie comună putem spune că se regăseşte într-o manieră specifică la
societăţile pe acţiuni, poate, la prima vedere, într-o măsură mai diluată, dat
fiind numărul mare de acţionari şi faptul că ei nu interacţionează zilnic, cum
este în cazul societăţilor de persoane; tocmai urmare a acestei specificităţi,
în cazul societăţilor de capitaluri, affectio societatis se manifestă la nivel de
grupuri de acţionari, doctrina1 recunoscând că lipsa lui affectios societatis
priveşte nu numai acţionarii individuali, ci şi grupurile de acţionari. În
practica judecătorească s-a reţinut că divergenţele dintre asociaţi care fac
imposibilă continuarea activităţii apar sub forma lipsei sau dispariţiei
elementului affectio societatis, atunci când interesul social ajunge să fie
încălcat sau pus în umbră de interesele personale ale asociaţilor 2 sau, în
cazul în care affectio societatis lipseşte la toţi acţionarii, este indicată
dizolvarea, iar nu excluderea din societate3.
Totodată, trebuie să se constate că nu mai există altă cale de rezolvare a
conflictului, astfel încât să se evite măsura extremă a dizolvării societăţii.
Cu privire la acest ultim aspect, relevantă este optica instanţelor
franceze, care iniţial au preferat salvgardarea fiinţei societăţii, respingând
cererea de dizolvare pe motiv că acţionarul minoritar nu a încercat
cesionarea acţiunilor sau exercitarea dreptului de retragere, însă ulterior s-a
avut în vedere doar dizolvarea ca atare şi condiţiile pe care aceasta le
presupune, sens în care Curtea de Casaţie, prin decizia din 18 iulie 1995, a
reţinut că „din momentul în care curtea de apel, sesizată cu o cerere de
dizolvare, constată că sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a art. 1844-7, ea
1 E. Cârcei, Dizolvarea şi lichidarea societăţii pe acţiuni, în R.D.C.
nr. 12/1996, p. 76.
2 C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 530/2002, în P.J.C. 2002, Ed.
Brilliance, Piatra Neamţ, 2004, p. 303.
3 C.S.J., decizia nr. 287/1996, în Dreptul nr. 1/1997, p. 124.
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pronunţă pe bună dreptate dizolvarea societăţii civile profesionale, chiar
dacă solicitantul dizolvării a prezentat, de asemenea, o cerere subsidiară de
retragere”. S-a mers până la soluţii extreme prin care s-a respins cererea de
dizolvare, dar s-a dispus excluderea acţionarului minoritar, motivarea
gravitând în jurul interesului social; Curtea de Apel din Reims a reţinut că
„această excludere nefiind prevăzută conform cu statutul şi nefăcând
obiectul niciunei dispoziţii legale precise (…), măsura de excludere despre
care este vorba, ce vizează modificarea alcătuirii societăţii şi care asigură în
acelaşi timp durabilitatea sa, este totuşi conformă cu noţiunea instituţională
a societăţii, care vrea ca o societate să nu fie un contract abandonat, ca
atare, voinţei celor care i-au dat naştere, ci mai degrabă o instituţie, adică un
corp social care depăşeşte voinţele individuale. Într-o astfel de ipoteză,
trebuie să se ia în considerare interesul social şi să se admită că asociaţii nu
au un drept intangibil de a face parte din societate” 1.
103. Retragerea din societate. Potrivit art. 134, acţionarii care nu au
votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale au dreptul de a se retrage
din societate şi de a solicita cumpărarea acţiunilor de către societate numai
dacă respectiva hotărâre a adunării generale are ca obiect:
– schimbarea obiectului principal de activitate;
– mutarea sediului societăţii în străinătate;
– schimbarea formei juridice;
– fuziunea sau divizarea societăţii.
Articolul 134 reglementează posibilitatea acţionarilor de a se retrage din
societate în măsura în care hotărârile adunării generale a acţionarilor privesc
unul dintre cazurile de mai sus. Articolul citat instituie doar un drept, o
facultate pentru acţionarul nemulţumit, iar nu o obligaţie, aşa cum este
cazul art. 206 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital 2, care
1

C.A. Reims, 24 aprilie 1989, apud D. Schmidt, op. cit., p 365.
De precizat că Legea nr. 297/2004 prevede dreptul de retragere ca posibilitate
în art. 207. potrivit căruia un acţionar minoritar. ca urmare a unei oferte publice de
cumpărare adresate tuturor deţinătorilor şi pentru toate deţinerile acestora, are
dreptul să solicite ofertantului care deţine mai mult de 95% din capitalul social să-i
cumpere acţiunile la un preţ echitabil, iar potrivit art. 242, acţionarii unei societăţi
admise la tranzacţionare, care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunarea
generală cu privire la fuziuni sau divizări, care implică alocarea de acţiuni ce nu sunt
2

VI. Exercitarea abuzivă a dreptului de vot

229

reglementează, în cazul unei oferte publice de cumpărare adresate tuturor
acţionarilor şi pentru toate acţiunile acestora, dreptul ofertantului să solicite
acţionarilor care nu au subscris în cadrul ofertei să-i vândă respectivele
acţiuni la un preţ echitabil, dacă acesta se află în una din următoarele
situaţii: deţine acţiuni reprezentând mai mult de 95% din capitalul social; a
achiziţionat, în cadrul ofertei publice de cumpărare adresate tuturor
acţionarilor şi pentru toate deţinerile acestora, acţiuni reprezentând mai
mult de 90% din cele vizate în cadrul ofertei.
Dreptul de retragere este un mecanism de protecţie pentru acţionarii
minoritari, chiar dacă, după cum vom analiza, exercitarea sa nu este
neapărat urmarea unui abuz de majoritate. S-a considerat1 că acest drept de
retragere reprezintă o excepţie de la principiul obligativităţii hotărârilor
A.G.A. chiar faţă de cei care au votat împotrivă sau s-au abţinut.
Fundamentul dreptului de retragere îl constituie „modificarea” interesului
comun, aşa cum a fost el configurat la momentul asocierii.
Se recunoaşte acest drept de retragere fie doar acţionarilor care au
votat împotrivă şi au cerut să se insereze acest lucru în procesul-verbal al
şedinţei şi acţionarilor care nu au participat la adunare2, fie numai
acţionarilor care au votat împotrivă3. Din formularea art. 134 credem că au
posibilitatea exercitării acestui drept „acţionarii care nu sunt de acord cu
hotărârile”, adică cei care fie expres au votat împotrivă, fie care nu au fost
de acord, respectiv cei ce s-au abţinut sau nu au participat la adunare.
Lărgirea sferei titularilor şi cu cei ce au votat împotrivă credem că se
justifică, dacă avem în vedere finalitatea normei juridice, respectiv
salvgardarea fiinţei sociale, combinat cu protejarea şi despăgubirea
acţionarului nemulţumit; interpretarea trebuie să fie restrictivă, odată ce se
face referire doar la cei care nu au fost de acord, excluzându-i aşadar pe toţi
ceilalţi, iar legiuitorul, în alte situaţii când a urmărit o exprimare exactă, a
identificat ca atare acţionarii, cum este în art. 132 alin. (2), stabilind că pot
formula acţiune în anulare acţionarii care nu au luat parte sau care au votat
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, au dreptul de a se retrage din
societate şi de a obţine de la aceasta contravaloarea acţiunilor potrivit art. 134 din
Legea nr. 31/1990.
1 S. David, op. cit., p. 413.
2 S. David, op. cit., p. 416.
3 I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 402.
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contra; legiuitorul ar fi putut folosi o formulare restrictivă şi să prevadă că
exercită acest drept doar „cei ce au votat împotriva hotărârii”, însă, tocmai
datorită finalităţii acestui drept, a preferat o formulă prin folosirea negaţiei
prin raportare la hotărârea A.G.A.
O problemă importantă în configurarea dreptului de retragere o
constituie cazurile în care acesta poate fi exercitat. Constatăm din analiza
art. 134 că dreptul de retragere este reglementat doar pentru cele patru
situaţii. Aceste situaţii privesc, într-adevăr, elemente esenţiale ale societăţii,
stabilite de acţionari la momentul constituirii sau acceptate ulterior de
fiecare la momentul dobândirii acţiunilor, a căror modificare poate
nemulţumi anumiţi acţionari; acţionarii s-au asociat la un moment dat fiind
în cunoştinţă de cauză şi agreând elementele de structură ale societăţii; la
momentul asocierii, acţionarul respectiv ştia comerţul principal pe care
urmează a-l desfăşura societatea, îi convenea forma juridică de asociere,
nefiind de acord cu transformarea acesteia în societate cu răspundere
limitată sau în nume colectiv, care presupun alte reguli de funcţionare sau
altă formă de răspundere etc. Schimbarea acestor elemente esenţiale îl
poate determina pe acţionar să nu mai aibă affectio societatis1; dreptul de
retragere are scopul de a proteja organismul social în condiţiile diluării sau
dispariţiei lui affectio societatis.
Având în vedere că în practică s-au conturat mai multe situaţii ce ar
putea genera nemulţumiri ale acţionarilor, dar şi tendinţa legiuitorului de a
spori numărul acestor cazuri, fiind de observat că prin modificările aduse
prin Legea nr. 441/2006 s-a mai adăugat cazul fuziunii şi divizării, s-a propus2
extinderea sferei cazurilor în care acţionarii să poată exercita dreptul de
retragere din societate, dându-se ca exemplu transformarea acţiunilor
nominative în acţiuni la purtător sau mutarea sediului în altă localitate, iar
nu doar în străinătate, cum este actuala formulare a art. 134, odată ce
stabilirea sediului în localitatea iniţială a avut ca scop şi un acces facil la
informaţii, participarea constantă la adunările generale etc., astfel că
mutarea chiar în altă localitate din ţară afectează premisele avute în vedere
de acţionar la momentul asocierii.

1
2

Idem, p. 401.
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 401.
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În doctrină1 a fost exprimat şi punctul de vedere contrar, în sensul că un
acţionar se poate retrage din societate şi în alte cazuri decât cele stabilite
de art. 134, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
– actul constitutiv să prevadă restricţii în legătură cu transferul acţiunilor,
împiedicând cesiunea lor liberă;
– acţionarul are motive temeinicie să părăsească societatea;
– ceilalţi acţionari, prin atitudinea lor, împiedică acţionarul să înstrăineze
acţiunile.
Fiind îndeplinite aceste condiţii, acţionarul poate sesiza instanţa cu o
acţiune în rezilierea actului constitutiv, dar numai în ceea ce-l priveşte,
instanţa, în măsura în care admite acţiunea, urmând a stabili şi modalitatea
de despăgubire a acţionarului, eventual aplicând prin analogie dispoziţiile
art. 134.
Nu putem fi de acord cu această opinie, actuala formulă a art. 134 fiind
de strictă interpretare, iar cazurile de modificare, de „reziliere” a actului
constitutiv fiind reglementate într-un mod diferit de cel al contractelor; chiar
dacă societatea are la bază un contract, nu putem înlătura efectele teoriei
instituţionale, astfel că modalităţile de încetare ori modificare sunt specific
societare (dizolvarea, retragerea, excluderea etc.).
Pe de altă parte, dreptul de retragere nu este într-o legătură directă cu
abuzul de majoritate, astfel că prin simpla adoptare a unei hotărâri A.G.A.
ce are pe ordinea de zi unul dintre cazurile enumerate se naşte dreptul de
retragere al acţionarului, cu condiţia ca acţionarul respectiv să nu fi votat în
favoarea acelei hotărâri. Sunt situaţii care impun astfel de modificări, cum ar
fi schimbarea obiectului de activitate ca urmare a influenţei pieţei, astfel că
se urmăreşte în acest caz menţinerea organismului societar. Exercitarea
dreptului de retragere nu este condiţionată de contrarietatea cu legea ori cu
actul constitutiv, ci este legată doar de condiţiile la care am făcut referire.
Evident că, în măsura în care hotărârea este luată cu încălcarea dispoziţiilor
imperative ale Legii nr. 31/1990 sau cu nerespectarea actului constitutiv,
acţionarul nu este obligat să formuleze cerere de retragere, ci poate să
promoveze acţiune în anulare în temeiul art. 132 2.
1

S. David, op. cit., p. 414.
O discuţie s-ar impune în acest context: ce se întâmplă dacă acţionarul vrea să
promoveze şi o acţiune în anularea acelei hotărâri? Acesta nu poate depăşi termenul
2
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Constatăm, aşadar, că, în cazul adoptării unor hotărâri prin care s-au
hotărât alte aspecte decât cele prevăzute de art. 134, chiar dacă sunt rodul
unui abuz de majoritate, nu există dreptul de retragere al acţionarului
nemulţumit de respectiva hotărâre. Observăm că retragerea din societate
nu este o posibilitate reală de evitare a conflictului şi de remediu pentru
acţionarii minoritari, având o sferă restrânsă de aplicare.
104. Abţinerea de la vot. Suspendarea drepturilor de vot. În doctrină1,
în încercarea de a se găsi o soluţie potrivită, s-a propus suspendarea
judiciară în baza art. 127 a drepturilor de vot ale acţionarilor ce exercită
abuziv aceste drepturi. Asupra acestei sancţiuni urmează a face mai multe
precizări cu ocazia analizării sancţionării abuzului de minoritate.
Articolul 127 prevede obligaţia de a se abţine de la deliberări pentru
acţionarul care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar
al unei altei persoane, un interes contrar aceluia al societăţii; s-a propus o
interpretare a acestor prevederi în sensul că acţionarul care împiedică
efectuarea unei operaţiuni indispensabile societăţii se află în conflict cu
aceasta şi trebuie să se abţină de la vot, astfel că realizarea judiciară a
executării obligaţiei legale de abţinere de la vot este tocmai suspendarea
drepturilor de vot ale respectivului acţionar. După cum se observă, textul de
lege se referă la abţinerea de la vot, fără a se menţiona şi acţiunea judiciară
de 30 de zile stabilit de art. 134, caz în care nimic nu îl împiedică să promoveze
acţiune în anulare în temeiul art. 132 şi, totodată, să formuleze (dacă nu obţine
suspendarea executării hotărârii şi pentru a evita împlinirea termenului) şi o cerere
de retragere, urmând ca, în măsura în care se respinge acţiunea în anulare,
acţionarul să poată să se retragă. Nu credem că cele două se exclud, deşi în aparenţă
finalitatea proiectată este diferită, însă a admite că nu este posibilă formularea celor
două cereri (credem că mai întâi a acţiunii în anulare şi în termenul stabilit de art.
134, dar ulterior şi a cererii de retragere) înseamnă a pune acţionarul să aleagă,
pierzând unul din drepturile sale esenţiale; formularea acţiunii în anulare are tocmai
menirea de a cenzura acele hotărâri luate cu nerespectarea dispoziţiilor legale sau
ale actului constitutiv, în timp ce dreptul de retragere este conceput a fi exercitat
faţă de o situaţie creată prin-o hotărâre valabilă; dreptul de retragere trebuie
exercitat când există o hotărâre legală şi conformă cu actul constitutiv; dacă
acţionarul are dubii cu privire la această legalitate, poate exercita acţiunea în
anulare.
1 R.N. Catană, op. cit., p. 158.
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menită să protejeze acest drept, în timp ce în doctrină se propune
suspendarea judiciară a drepturilor de vot, urmând a analiza eventualele
diferenţe şi utilitatea suspendării judiciare a drepturilor de vot.

Secţ iunea a 3-a. Abuzul de minoritate
105. Configurare. Acţionarii, prin exercitarea drepturilor, au rol
important, întrucât protejarea participaţiei lor presupune o atitudine
vigilentă sporită în identificarea eventualelor pericole şi în încercarea de
evitare a acestora. Încercarea de a-şi proteja participarea minoritară şi de a
beneficia de avantaje corespunzătoare se transformă, pe fondul lipsei unor
mecanisme de control al gestiunii societăţii, într-un abuz.
Acţionarii minoritari, profitând de imposibilitatea realizării unui cvorum
superior, se folosesc de voturile pe care le deţin, cu scopul de a şicana
acţionarii semnificativi; de altfel, şi acţionarii minoritari realizează, în
esenţă, acelaşi lucru ca şi acţionarii majoritari, în sensul că doresc
impunerea voinţei lor, acordarea anumitor drepturi etc., însă, nedeţinând
decât un număr mic de acţiuni, insuficient pentru a-şi impune punctul de
vedere în formarea voinţei societăţii, recurg la un fel de război de gherilă, cu
scopul de a determina acţionarii semnificativi să ia în calcul poziţia acestora.
După cum acţionarii majoritari justifică până la un punct luarea unei
hotărâri de pe poziţia ce decurge din deţinerea unui număr superior de
voturi, tot aşa şi opunerea acţionarilor minoritari este firească. Dacă în cazul
abuzului de majoritate efectul se regăseşte în ruptura intenţionată a egalităţii
dintre acţionari1, cu scopul creării sau măririi avantajelor pentru acţionarii
majoritari, în cazul abuzului de minoritate neputându-se atinge un astfel de
scop, efectul se regăseşte nu în obţinerea unor avantaje, ci mai ales în
aspecte ce vizează fiinţa societăţii. Spre exemplu, s-a reţinut ca fiind abuz de
minoritate refuzul de a vota o majorare de capital social pentru a se evita

1 Gh. Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 723.
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falimentul, în condiţiile în care, dacă s-ar fi realizat majorarea, se evita
falimentul1.
106. Clasificare. În cele mai multe cazuri, abuzul de minoritate se
manifestă prin atacarea constată a hotărârilor adunărilor generale, refuzul
de a vota anumite modificări ale actelor constitutive etc. În doctrină2,
plecând de la motivaţia specifică a acţionarilor minoritari, s-au reţinut două
categorii de strategii: abuzul de drept de vot propriu-zis, constând în
împotrivirea faţă de hotărârile A.G.A. sau prin absenţa nejustificată la A.G.A.,
şi abuzul de drept de control şi supraveghere, constând în hărţuirea
sistematică şi nejustificată a organelor societare prin exercitarea
următoarelor drepturi: introducerea de noi puncte pe ordinea de zi (art.
1171), adresarea de întrebări scrise către consiliul de administraţie, respectiv
directorat (art. 1172), convocarea adunării în condiţiile art. 119, formularea
acţiunii în anulare (art. 132), formularea unei cereri pentru analizarea gestiunii
societăţii şi întocmirea unui raport (art. 136), formularea acţiunii în
despăgubire în condiţiile art. 1551.
107. Stabilirea caracterului abuziv. Pentru determinarea caracterului
abuziv al voturilor acţionarilor minoritari, se impune a se delimita între
cazurile în care votul acestora este legitim şi opoziţia nejustificată,
exprimată într-un mod constant cu scopul unic de a împiedica votul unor
operaţiuni esenţiale.
Diferenţierea urmează a fi făcută în special prin prisma interesului social
care trebuie să se regăsească şi în voturile exprimate de minoritari. Dacă
votul acţionarului minoritar este contrar interesului social şi împiedică
realizarea unei operaţiuni esenţiale doar pentru protejarea intereselor
personale, vom fi în prezenţa unui abuz de minoritate. S-a considerat
esenţială acea operaţiune care este prevăzută imperativ de lege, iar
neîndeplinirea ei afectează fiinţa societăţii. Curtea de Casaţie, la data de 9
martie 19933, a sancţionat abţinerea nejustificată a unui acţionar minoritar
1 C.A. Paris, decizia din 25 octombrie 1994, Rev Sociétés, 1995, p. 111, apud Gh.
Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 724.
2 R.N. Catană, op. cit., p. 148.
3 Cass., Secţia comercială, 9 martie 1993, Bull. IV, nr. 101.
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la majorarea capitalului social la o societate cu răspundere limitată, în lipsa
căreia societatea era dizolvată, motiv pentru care, pe fondul împotrivirii fără
nicio justificare la adoptarea acestei operaţiuni importante de majorare a
capitalului, curtea a reţinut că „este posibil să se desemneze un mandatar în
scopul de a reprezenta asociaţii minoritari într-o nouă adunare şi să voteze
în numele lor în sensul deciziilor conforme interesului social, dar care să nu
atenteze la interesul legitim al minoritarilor”.
Nu orice opunere este şi abuzivă, o astfel de situaţie urmând a fi
analizată de la caz la caz. Opunerea trebuie să fie nejustificată, astfel că, ori
de câte ori, dimpotrivă, acţionarul minoritar votează pentru protejarea
interesului social, votul său nu poate fi abuziv; votul este justificat în măsura
în care există deficienţe în administraţia impusă de acţionarii majoritari 1 sau
în cazul în care, opunându-se majorării de capital, falimentul ar fi intervenit
independent de această majorare2.
108. Sancţionarea abuzului de minoritate. Observăm că, atunci când
acţionarii
exercită
abuziv
drepturile
recunoscute
de
Legea
nr. 31/1990, suntem în prezenţa unui abuz de drept procesual. Dreptul de
control şi supraveghere al acţionarilor minoritari, conturat de legiuitor prin
posibilitatea acestora de a se adresa cu cereri instanţelor de judecată, face
ca presiunea exercitată de aceştia să depăşească sfera unei critici faţă de
acţionarii majoritari, exprimată cu unicul scop de a proteja interesul social.
Cu privire la sancţionarea exercitării abuzive a drepturilor de către
acţionarii minoritari, fără a reveni asupra aspectelor analizate cu ocazia
stabilirii sancţiunilor pentru abuzul de majoritate, s-a reţinut că una dintre
sancţiunile aplicabile ar fi obligarea la daune-interese. Problema eficienţei
unei astfel de măsuri se regăseşte şi în cazul abuzului de minoritate, astfel că
obligarea la daune-interese este o sancţiune complementară. Aplicarea
1 C.A. Paris, decizia din 18 decembrie 1985, Bull. Jolly, 1985, p. 91, nr. 13, apud
Gh. Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 724.
2 C.A. Lyon, decizia din 20 decembrie 1984, Recueil Dalloz, 1986, 506, apud Gh.
Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., p. 724. În acest sens, cu titlu de exemplu, Cass., decizia din 22 aprilie 1976,
Rev. sociétés 1976, p. 479; RJ com. 1997, p. 93, apud D. Schmidt,
op. cit., p. 334.
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acestei sancţiuni nu rezolvă fondul conflictului dintre acţionari şi nici nu are
eficienţă în condiţiile în care nu se adoptă respectiva hotărâre.
Este adevărat că justiţia nu se substituie voinţei acţionarilor, „judecătorul
neputând să voteze”, însă măsurile propuse pentru sancţionarea abuzului de
majoritate, în parte, se pot aplica şi la cazul analizat.
Ne referim la numirea unui mandatar judiciar pentru a suplini voinţa
acţionarului minoritar sau retragerea din societate a asociatului semnificativ
care nu este obligat să suporte consecinţele negative ale atitudinii
acţionarului minoritar şi, eventual, o expunere financiară ce poate avea
consecinţe grave. Legiuitorul, cu ocazia modificării Legii nr. 31/1990, poate să
extindă sfera cazurilor de retragere inclusiv cu aceste ipoteze.
În doctrină1, în încercarea de a se găsi o soluţie potrivită, s-a propus
suspendarea judiciară a drepturilor de vot ale acţionarului minoritar în baza
art. 127, care prevede obligaţia de a se abţine de la deliberări a acţionarului
care, într-o anumită operaţiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei
altei persoane, un interes contrar aceluia al societăţii; s-a propus o
interpretare a acestor prevederi în sensul că acţionarul care împiedică
efectuarea unei operaţiuni indispensabile societăţii se află în conflict cu
aceasta şi trebuie să se abţină de la vot, astfel că realizarea judiciară a
executării obligaţiei legale de abţinere de la vot este tocmai suspendarea
drepturilor de vot ale respectivului acţionar.
Soluţia propusă este de apreciat, cu atât mai mult cu cât are temei legal,
însă singura problemă ce trebuie lămurită este cea a mecanismului de
realizare judiciară a obligării la abţinere sau constatarea unei astfel de
obligaţii ori înlăturarea acestui vot.
În primul rând, trebuie stabilită sancţiunea pentru încălcarea obligaţiei
stabilite de art. 127, odată ce în alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că
acţionarul care contravine obligaţiei de abţinere este răspunzător de daune
dacă, fără votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. S-ar putea susţine
că legiuitorul a prevăzut expres sancţiunea, respectiv cea de plată a unor
daune-interese, astfel că este exclusă orice altă sancţiune. Nu credem că
aceasta este interpretarea corectă, căci am ajunge în situaţia tentantă ca
acţionarii să atingă un anumit interes personal prin adoptarea unei hotărâri
ce nu poate fi atacată, întrucât sancţiunea ar fi doar cea de plată a unor
1

R.N. Catană, op. cit., p. 158.
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daune, sancţiune a cărei aplicare este urmarea unui proces. Pare tentantă o
astfel de soluţie pentru acţionar, însă considerăm că interpretarea corectă
este în sensul că legiuitorul a prevăzut această sancţiune, fără a exclude alte
sancţiuni, cum ar fi anularea hotărârii A.G.A. luate cu încălcarea art. 127 alin.
(1). Referirea în art. 127 alin. (2) la sancţiunea de daune are mai mult un
caracter redundant de a-l face pe acţionar să conştientizeze efectele
încălcării obligaţiei de abţinere.
Stabilind sancţiunea aplicabilă, nu putem să nu observăm că legea se
referă la abţinerea de la vot, fără a se indica acţiunea judiciară ce s-ar
impune în caz de nerespectare, în timp ce în doctrină se propune
suspendarea judiciară a drepturilor de vot.
Modalitatea de suspendare judiciară a drepturilor de vot este greoaie,
dacă nu chiar imposibilă, odată ce ea ar fi o măsură eficace numai dacă s-ar
obţine înaintea adunării generale. Presupunând că s-a votat o hotărâre cu
încălcarea acestei obligaţii de abţinere, ce efect mai are pronunţarea unei
hotărâri de suspendare? Niciun efect, odată ce hotărârea deja s-a luat; mai
mult, ea ar fi şi nelegală în acest context. Aşadar, suspendarea judiciară a
drepturilor de vot ar fi o măsură adecvată dacă s-ar obţine înaintea adunării,
însă şi acest lucru este imposibil, întrucât, pe de o parte, nu se poate detecta
eventuala contrarietate de interese, iar, dacă totuşi ar fi uşor de anticipat, ar
fi inadmisibilă plecând de la lipsa certitudinii modului în care acel acţionar va
vota, el putând să respecte obligaţia de abţinere.
Am putea considera că suspendarea judiciară a dreptului de vot ar fi
posibilă în cazul în care, spre exemplu, formulându-se acţiune în anulare pe
temeiul art. 132 şi art. 127 alin. (1) prin aceeaşi cerere, reclamantul solicită
şi suspendarea acestui drept de vot, astfel că, admiţându-se acţiunea în
anulare pe motivul invocat, implicit s-ar suspenda şi dreptul de vot pentru o
ulterioară adunare cu aceeaşi ordine de zi. Dar şi această ipoteză este
discutabilă şi chiar periculoasă; chiar dacă se admite acţiunea în anulare,
cum se poate dispune suspendarea drepturilor de vot pentru o adunare care
nu se ştie dacă se va convoca şi care va fi ordinea de zi? Instanţa, cu ocazia
soluţionării celor două capete din acţiunea dată ca exemplu, poate să
convoace totodată o nouă adunare, întrucât această situaţie este
reglementată distinct, cu îndeplinirea anumitor condiţii, de art. 119; pe de
altă parte, orice diferenţă de context, de date economice între adunarea
anulată şi cea care s-ar convoca ar conduce la o suspendare abuzivă a
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drepturilor de vot. Din păcate, practica judiciară nu ne oferă repere
suficiente pentru o temeinică analiză a subiectului.
Revenind la mecanismul de respectare a obligaţiei de abţinere, aşa cum
am precizat, este clar că la momentul votului este puţin probabil să se
constate contrarietatea de interese a unui acţionar. În măsura în care acest
lucru se constată cu ocazia desfăşurării adunării, respectivul acţionar nu
poate fi împiedicat să-şi exercite dreptul de vot, ci cel mult să se insereze în
procesul-verbal referiri la contrarietatea de interese. Aşadar, acţionarii nu
pot impune respectarea obligaţiei de abţinere, astfel că rolul interpretării
contrarietăţii şi a sancţiunii se realizează pe cale judecătorească. Sancţiunea
va fi în cele mai multe cazuri obligarea la daune, dar şi anularea hotărârii
A.G.A., această din urmă sancţiune fiind urmarea acţiunii promovate mai
ales de acţionarii minoritari, când hotărârea este rodul abuzului de
majoritate. Sancţiunea anulării hotărârii în caz de nerespectare a art. 127
alin. (1) ni se pare a fi aplicabilă, însă ne interesează mai mult în ce măsură
instanţa, constatând contrarietatea de interese, dă eficienţă actului,
excluzând acele voturi; cu alte cuvinte, reconsiderând cvorumul de vot prin
excluderea voturilor aparţinând acţionarului ce trebuia să se abţină, instanţa
menţine actul juridic, în măsura în care acesta ar fi fost adoptat în condiţiile
de cvorum specifice şi de adunare, dacă s-ar fi respectat art. 127. Credem că
soluţia nu ar fi una greşită, instanţa practic nesubstituindu-se voinţei
părţilor, ci doar dând eficienţă unui act ce şi-ar fi produs efectele în măsura
respectării tuturor condiţiilor. Singura nelămurire ar fi cea privitoare la
cadrul procesual, căci o simplă acţiune în anulare în baza
art. 132 este în contradicţie cu scopul unei astfel de acţiuni, ce tinde, în
esenţă, la anularea, în tot sau în parte, a hotărârii A.G.A.; totuşi, ca instanţa
să dea eficienţă voturilor exprimate corect, ar trebui ca în cererea
introductivă să se solicite anularea hotărârii A.G.A. în forma votată, dar şi ca
prin hotărârea ce se pronunţă să se constate voinţa acţionarilor ce şi-au
exprimat valabil voturile; în acest context al analizei, considerăm că este
posibilă promovarea unei acţiuni pe temeiul art. 132 prin care să se tindă la
anularea hotărârii respective şi să se constate conţinutul hotărârii A.G.A. ca
urmare a nerespectării obligaţiei de abţinere că hotărârea A.G.A. prin luarea
în calcul a tuturor celorlalte voturi.

Capitolul al VII-lea. Acţ iunea
în anulare ş i acţ iunea în constatarea
nulită ţ ii absolute a hotă rârilor adună rii
generale a acţ ionarilor. Suspendarea
execută rii acestora
Secţ iunea 1. Acţ iunea în anulare ş i acţ iunea
în constatarea nulită ţ ii absolute a hotă rârilor
adună rii generale a acţ ionarilor
109. Poate societatea să constate ea însăşi nulitatea unei hotărâri
A.G.A.? Plecând de la ideea că hotărârile A.G.A. sunt acte de voinţă internă,
în doctrină1 s-a susţinut că acestea pot fi revocate sau modificate oricând de
către adunarea generală, sub condiţia respectării drepturilor terţilor
dobândite de aceştia între timp, pe baza hotărârii adunării, care a fost pusă
în executare conform legii. Ca argument în conturarea acestei opinii, s-a
avut în vedere faptul că adunarea generală este suverană să revină asupra
hotărârii, fiind unul dintre cele mai însemnate efecte ale naturii speciale a
hotărârii. Credem că opinia este criticabilă, astfel că se impun câteva
precizări care, din punctul nostru de vedere, conduc la o soluţie juridică
contrară celei arătate mai înainte.
Astfel, trebuie făcută distincţie între executarea sau nu a hotărârii
A.G.A. Potrivit art. 131 alin. (5), hotărârile A.G.A. nu vor putea fi executate
mai înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de publicitate
prevăzute de art. 131 alin. (4) pentru a fi opozabile terţilor. Din analiza
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 355; S. David, op. cit., p. 398.
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acestui text de lege, rezultă că singura posibilitate a societăţii în sensul
„revocării” propriei hotărâri este de a nu da curs formalităţilor de
publicitate. Această posibilitate nu o au administratorii societăţii, care,
dimpotrivă, potrivit art. 73 alin. (1) lit. d), răspund solidar pentru exacta
îndeplinire a hotărârilor A.G.A., ci tot acţionarii convocaţi în adunare pot
hotărî neefectuarea formalităţilor de publicitate. Se poate susţine că această
posibilitate intră în contradicţie cu termenul de 15 zile prevăzut de art. 131
alin. (4) pentru depunerea actelor la oficiul registrului comerţului, fiind greu
de crezut (deşi nu exclus, în cazul societăţilor pe acţiuni cu un număr mic de
acţionari şi când sunt prezenţi toţi) că în aceeaşi perioadă se poate convoca
şi A.G.A. Nu credem că există o contradicţie, odată ce pentru nedepunerea
actelor în termenul de 15 zile nu există o sancţiune care să conducă la
ineficacitatea hotărârii.
În concluzie, sub acest prim aspect, considerăm că puterea de anulare
de către societate a propriei hotărâri este indirectă, prin neefectuarea
formalităţilor de publicitate, astfel că terţii nu pot fi afectaţi în niciun fel 1.
Faptul că adunarea generală poate hotărî în această fază nepublicarea are la
bază principiul simetriei juridice şi principiul majorităţii pe baza căruia se
formează noua voinţă a societăţii.
Cu totul alta este situaţia ulterioară îndeplinirii formalităţilor de
publicitate necesare opozabilităţii terţilor.
Necesitatea intervenţiei instanţei judecătoreşti (sau arbitrale2) rezultă
chiar din art. 132 alin. (2), care prevede că hotărârile adunării generale
contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie. S-ar putea
susţine că posibilitatea apelării la instanţa judecătorească este prevăzută
pentru acţionarii care nu au fost prezenţi sau pentru cei prezenţi şi care au
votat împotrivă, dar că acest text nu îi include şi pe acţionarii ce au votat

1 De altfel, autorul citat (S. David, op. cit., p. 390) face o astfel de precizare,
arătând că „hotărârea este revocabilă atât timp cât nu a produs efecte faţă de terţi”.
2 Cu privire la soluţionarea pe cale arbitrală a acţiunilor în anulare a hotărârilor
organelor societăţii, a se vedea O. Caprasse, La société et l'arbitrage, L.G.D.J., Paris,
2002, p. 168. În dreptul român, această posibilitate este exclusă chiar de art. 132,
care prevede competenţa instanţelor judecătoreşti. Pentru o analiză detaliată asupra
competenţei
arbitrajului,
a
se
vedea
I.
Deleanu,
S. Deleanu, Competenţa arbitrală, în R.D.C. nr. 11/2000, p. 36-54.
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pozitiv şi ulterior doresc chiar ei să anuleze acea hotărâre A.G.A. şi care
astfel nu ar mai avea altă posibilitate.
Totuşi, nu putem să nu semnalăm o situaţie prevăzută expres de
legiuitor, când acţionarii pot să revină asupra hotărârii luate; în acest sens,
art. 231 alin. (1) prevede că, în caz de dizolvare a societăţii prin hotărârea
asociaţilor, aceştia vor putea reveni, cu majoritatea cerută pentru
modificarea actului constitutiv, asupra hotărârii luate, atât timp cât nu s-a
făcut nicio repartiţie de activ. Or, atât timp cât legiuitorul a prevăzut acest
caz, putem trage concluzia că acţionarii pot să revină asupra hotărârii şi în
alte cazuri, drepturile creditorilor fiind protejate, pentru că ei pot formula
opoziţie [art. 231 alin. (3)] sau în cazul hotărârilor cu alt obiect pot formula
chiar acţiune în anulare, dacă există motive de nulitate, în temeiul art. 132.
Pe de altă parte, tot un argument în sensul posibilităţii societăţii să
anuleze propria hotărâre este oferit chiar de Legea nr. 31/1990, respectiv de
art. 48, care prevede că, în cazul unor neregularităţi constatate după
înmatriculare, societatea este obligată să ia măsuri pentru înlăturarea lor în
cel mult 8 zile de la data constatării acestora. Observăm că în acest caz
legiuitorul a oferit dreptul societăţii să constate o neregularitate şi să o
înlăture, fără intervenţia instanţei de judecată, chiar şi în situaţia în care
neregularitatea ar atrage nulitatea societăţii 1. Considerăm că aceasta este o
situaţie distinctă de cea analizată şi, aşa cum reţine şi autorul citat, chiar
dacă această posibilitate (neregularitatea să privească un motiv de nulitate)
nu este prevăzută expres de legiuitorul, dar nici interzisă, înlăturarea ei are
la bază ideea de salvare a societăţii, nulitatea fiind soluţia extremă.
Mai mult, există anumite situaţii avute în vedere de Legea nr. 31/1990,
când adunarea poate reveni asupra celor hotărâte de principiu. S-a reţinut,
în acest sens, cazul propunerii de majorare a capitalului social cu
respectarea dreptului de preferinţă al acţionarilor, care presupune două
adunări: o primă adunare care aprobă majorarea cu o anumită sumă şi
acordă termenul minim de o lună pentru exercitarea dreptului de preferinţă
al acţionarilor în scopul de a subscrie; a doua adunare este convocată şi are
loc după expirarea termenului pentru exercitarea dreptului de preferinţă şi
va hotărî suma cu care se majorează capitalul social în funcţie de subscrierile
1 St.D. Cărpenaru, în St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea,
op. cit., p. 48.

242

Adună rile generale ale acţ ionarilor

realizate, fie reducerea majorării propuse sau oferirea acţiunilor spre
subscrierea de către public; printre posibilităţile adunării s-a considerat că
există şi aceea a revocării propunerii de majorare adoptată cu ocazia primei
adunări1.
Nu întâmplător am prezentat succint poziţia doctrinei privitoare la
natura juridică a hotărârii A.G.A., întrucât are legătură cu stabilirea cu
certitudine a puterii societăţii de a-şi anula propria hotărâre. Şi în teoria
actului juridic civil se consideră că este admisibilă invocarea nulităţii pe cale
amiabilă2 în cazul actelor juridice sinalagmatice, spre deosebire de actele
juridice unilaterale, care, în principiu, sunt irevocabile. Cum am considerat
că hotărârea este un act juridic complex, explicând diferenţele pe cele două
perioade (până la punerea în executare şi după aceea), credem că în faza
executării hotărârii, aceasta capătă un caracter irevocabil. Intenţia
legiuitorului de a conferi un caracter irevocabil hotărârii, chiar şi în caz de
existenţă a unui motiv de nulitate absolută, este dovedit de introducerea
art. 125 alin. (5), care prevede un caz de nulitate absolută, şi anume
imposibilitatea reprezentării acţionarilor de către administratori sau alţi
funcţionari ai societăţii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obţinut
majoritatea cerută. Cu alte cuvinte, chiar dacă hotărârea ca act juridic este
lovită de nulitate absolută, ea va fi considerată un act valabil dacă se
constată că oricum voturile exprimate cu încălcarea acestei interdicţii nu au
avut nicio influenţă la întrunirea cvorumului necesar luării acelei hotărâri.
În concluzie, considerăm că societatea nu poate constata nulitatea
propriilor hotărâri3, reţinând ca argumente:
a) art. 132 alin. (2), care prevede că hotărârile adunării generale contrare
legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie;
b) în anumite cazuri, în mod expres legiuitorul a prevăzut că nulitatea se
declară doar prin hotărâre judecătorească, cum este cazul nulităţii unei
fuziuni sau divizări [art. 251 alin. (1)];

1

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 353.
D. Cosma, Teoria generală a actului juridic civil, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969,
p. 333-334.
3 În acest sens, şi D. Willermain, L´annulation et le suspension des décision des
organes des sociétés, în Actualités en droit des sociétés, Ed. Bruylant, Bruxelles,
2006, p. 55 şi urm.
2
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b) menţinerea securităţii raporturilor juridice de drept comercial are la
bază instituţia aparenţei. Celeritatea operaţiunilor juridice face imposibilă
verificarea constantă, corectă şi completă a datelor necesare încheierii unei
operaţiuni comerciale, motiv pentru care legiuitorul a dat consistenţă
instituţiei aparenţei în materia dreptului comercial, tocmai pentru
protejarea terţilor;
c) scopul instituirii obligativităţii formalităţilor de publicitate a hotărârilor
A.G.A. pentru a le face opozabile terţilor a fost tocmai de a da acest caracter
irevocabil; de altfel, obligativitate a fost corelată şi cu art. 51, care prevede
că terţii pot invoca actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit
publicitatea, în afară de cazul în care omisiunea publicităţii le lipseşte de
efecte. Dacă am admite contrariul, şi anume că hotărârea poate fi anulată şi
după efectuarea publicităţii, ar fi fără sens ideea de publicitate; de ce
legiuitorul, în foarte multe cazuri, leagă producerea efectelor juridice de
formalităţile de publicitate? Tocmai pentru că scopul publicităţii este de a
stabili buna sau reau-credinţă a terţilor în funcţie de această prezumţie
absolută. Tot aşa, scopul publicităţii este de a oferi din acel moment o
protecţie sigură terţilor pentru încheierea unor acte juridice care au legătură
cu o hotărâre A.G.A., chiar legea prevăzând că aceste date sunt opozabile
terţilor; a admite contrariul ar însemna zdruncinarea ideea de securitate a
circuitului juridic, prin eliminarea acestei ficţiuni juridice, adică a „instrumentului” sau „hotarului” cu ajutorul căruia facem diferenţa între bună şi
rea-credinţă.
Plecând de la dispoziţiile art. 231, considerăm, lărgind sfera de aplicaţie,
că adunarea generală poate reveni asupra hotărârilor adoptate, drepturile
terţilor putând fi protejate prin promovarea acţiunii în anulare prevăzute de
art. 132 faţă de hotărârea prin care se revine sau pe calea opoziţie prevăzute
de art. 62.
110. Obiectul acţiunii în anulare. Hotărârile adunării generale contrare
legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiţie de oricare dintre
acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat
contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
Aşadar, pot constitui obiectul acţiunii numai hotărârile adunărilor generale
ale societăţilor comerciale.
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Nu pot face obiectul unei astfel de acţiuni hotărârile adoptate de
societăţile create de fapt sau hotărârile adoptate de asociaţii ce au încheiat
un contract de asociere în participaţie, întrucât acestea nu au personalitate
juridică, Legea nr. 31/1990 aplicându-se numai societăţilor comerciale
constituite sub una din formele prevăzute la art. 2.
Prin promovarea unei acţiuni în anulare nu se urmăreşte valorificarea
unor pretenţii ale reclamantului, care pot fi solicitate în temeiul termenului
stabilit de art. 132 alin. (2), iar nu în termenul general de prescripţie 1. Dacă
motivul de nulitate este de ordine publică, dreptul la acţiune este
imprescriptibil.
111. Calitate procesuală activă. Pentru stabilirea persoanelor care au
calitate procesuală activă, trebuie făcută distincţia între acţiunea în anulare
şi acţiunea în constatarea nulităţii absolute.
În cazul acţiunii în anulare, calitate procesuală activă o au doar acţionarii
care nu au luat parte la adunarea generală sau care au fost prezenţi şi au
votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al
şedinţei. Proba în acest ultim caz se face cu procesul-verbal al şedinţei2, iar
dacă s-a refuzat sau s-a omis menţionarea refuzului, este admisibil orice
mijloc de probă.
Totodată, se va avea în vedere că au calitate procesuală activă pentru
formularea acţiunii în anulare doar acţionarii care deţineau această calitate
la data de referinţă3. Legiuitorul a stabilit în mod absolut cine poate exercita
drepturile
ce
decurg
din
calitatea
de
acţionar
[art. 123 alin. (3)], astfel că pe lângă procesul-verbal al şedinţei, care poate
conţine erori, data de referinţă se va avea în vedere pentru stabilirea acestei
calităţi.
Dacă votul a fost secret, acţionarul care a votat împotrivă poate solicita
menţionarea refuzului în procesul-verbal al şedinţei, chiar dacă astfel se
1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 249/1997, în B.J. 1997, Ed. Argessis, Curtea
de Argeş, 1998, p. 406.
2 Calitate procesuală pasivă nu au acţionarii care au redactat procesul-verbal de
şedinţă sau alţi acţionari, ci societatea comercială (C.S.J., Secţia comercială, decizia
nr. 2142/2003, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 267).
3 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2046/2003, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G.
Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 243.
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încalcă secretul votului1. Credem că această menţiune, pentru a nu influenţa
alţi acţionari, se face după exprimarea tuturor voturilor şi anunţarea
rezultatului final. Ambele susţineri se justifică, dacă avem în vedere că votul
secret este obligatoriu în acele situaţii; votul este dat sau nu în considerarea
unei persoane sau a activităţii acestuia (numirea sau revocarea
administratorilor şi cenzorilor, răspunderea administratorilor), iar scopul
este menit de a proteja acţionarul ce votează într-un anumit fel, eliminânduse posibilele influenţe asupra sa.
Cum textul nu creează şi o altă distincţie cu privire la modul de exercitare
a votului, înseamnă că acţionarul care a fost prezent şi s-a abţinut de la vot
nu va putea formula acţiune în anulare2.
Aşa cum s-a reţinut în doctrină3, limitarea dreptului de a formula acţiune
doar la acţionarii ce au votat „contra” trebuie interpretată raportat la
contextul celor supuse aprobării, astfel că şi acţionarii care au votat
„pentru”, în anumite situaţii, pot ataca hotărârea; spre exemplu, în situaţia
în care pe ordinea de zi este formularea unei acţiuni în răspundere contra
administratorilor, iar o astfel de propunere este respinsă, cei ce au votat
„pentru”, în măsura în care au motive, pot formula acţiune în anulare.
Intenţia legiuitorului a fost de a da posibilitatea să atace hotărârile celor ce
nu sunt mulţumiţi de hotărârea luată.
În privinţa acţiunii în constatarea nulităţii absolute, art. 132 alin. (3)
precizează că acţiunea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
În primul rând, considerăm că şi acţionarii care au votat în favoarea unei
hotărâri pot formula acţiune în constatarea nulităţii absolute 4, în acest caz,
legiuitorul nu a mai limitat dreptul la anumiţi acţionari, cum a făcut în cazul
acţiunii în anulare conform art. 132 alin. (2). Soluţia se justifică având în
vedere că nulitatea priveşte nerespectarea unor dispoziţii de ordine publică,
dar şi o interpretare semantică a textului de lege, care prevede că acţiunea
poate fi formulată „şi de orice persoană interesată”. Această formulare
1

St. D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, op. cit., p. 290.
C. Duţescu, op. cit., p. 249.
3 Ibidem.
4 În susţinerea opiniei contrare se invocă principiul nemo auditur propriam
turpitudinem allegans şi că o astfel de persoană nu ar avea un interes legitim; a se
vedea C. Leaua, Societăţi comerciale. Proceduri speciale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,
2008, p. 159.
2
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presupune „şi” alte persoane interesate, care nu pot fi decât acţionarii
excluşi de alineatul anterior.
În al doilea rând, nu orice persoană poate formula acţiune în constatarea nulităţii absolute a unei hotărâri A.G.A. Această persoană, chiar dacă
este terţ, trebuie să justifice un interes. Din acest motiv, un terţ nu va putea
formula acţiune invocând ca motiv nerespectarea formalităţilor de
convocare1.
Din această perspectivă, considerăm că se impune analizarea legăturii
dintre acţiunea în nulitate şi opoziţie, putându-se afirma că nici creditorii
sociali şi nici alte persoane prejudiciate prin hotărâri ale acţionarilor nu pot
formula acţiune în anularea unei hotărâri privitoare la modificarea actului
constitutiv. Opinia are la bază dispoziţiile art. 62, care pun la îndemâna
terţilor o acţiune împotriva hotărârilor acţionarilor prin care se modifică
actul constitutiv; de aici s-ar putea trage concluzia că acţiunea în nulitate
poate fi promovată doar dacă prin hotărârea respectivă nu se aduce o
modificare actului constitutiv. Considerăm că o astfel de interpretare nu are
suport şi nu putem institui o dihotomie a regimului nulităţii absolute în
funcţie de efectele actului nul. Legătura între cele două tipuri de acţiuni
trebuie interpretă în sensul că terţii pot formula acţiune în constatarea
nulităţii absolute ori de câte ori justifică un interes, dar pot face şi opoziţie
împotriva acelor hotărâri care îi prejudiciază, având în vedere că există
hotărâri A.G.A. legale sau conforme cu actul constitutiv cu privire la care nu
pot fi invocate motive de nulitate, dar care, totuşi, îi prejudiciază pe terţi. Se
observă câteva diferenţe care dovedesc specificitatea acesteia: opoziţia
presupune o condiţie în plus: nu un simplu interes, ci să existe chiar o
vătămare, un prejudiciu cert; de asemenea, pârâţi în cazul opoziţiei pot fi
societatea sau acţionarii, iar scopul admiterii opoziţiei este repararea
prejudiciului cauzat.
Revenind la identificarea persoanelor interesate ce pot invoca motive de
nulitate absolută, considerăm că această calitate o au şi administratorii
societăţii, cu excepţia cazului în care prin hotărârea atacată au fost revocaţi
din funcţie; aceştia vor putea, dacă hotărârea conţine mai multe aspecte,
printre care şi revocarea lor din funcţie, să solicite doar anularea în parte a
hotărârii.
1

D. Willermain, op. cit., p. 95.
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Cu privire la calitatea procesuală activă a administratorilor, pe lângă
limitarea din art. 132 alin. (4), s-a considerat1 că aceştia nu pot ataca
hotărârile adunării generale privitoare la răspunderea lor, chiar dacă au şi
calitatea de acţionari, întrucât nu au drept de vot cu privire la descărcarea
gestiunii sau la probleme legate de persoana sau activitatea lor2.
Nu în ultimul rând, s-a recunoscut calitate procesuală activă şi cenzorilor,
odată ce aceştia au obligaţia de a veghea la respectarea legalităţii 3.
111.1. Jurisprudenţă. Hotărârea adunării generale a acţionarilor.
Calitate procesuală activă. Acţiune în justiţie introdusă de către alte
persoane. Tribunalul Bucureşti a respins acţiunea formulată de către
reclamanţi, pe motivul lipsei calităţii procesuale active, reţinând faptul că
reclamanţii, persoane fizice, nefiind acţionari la societatea pârâtă, nu pot
contesta hotărârile adunării generale, în conformitate cu prevederile art.
131 alin. (2) [actualul art. 132 alin. (2)] din Legea nr. 31/1990.
Împotriva sentinţei au formulat recurs reclamanţii, pe motiv de netemeinicie şi nelegalitate. Curtea de apel a considerat recursul ca fiind
nefondat, pentru următoarele motive:
Acţiunea în anulare iniţiată de reclamanţi a fost modificată ulterior, în
drept invocându-se motive legate de nerespectare a prevederilor
art. 5, art. 948 şi urm., art. 1171 şi urm. C. civ., ale Legii nr. 31/1990 şi
prevederile Legii nr. 77/1994 privind asociaţiile salariaţilor şi membrilor
conducerii societăţilor comerciale care se privatizează 4.
Instanţa de fond nu a analizat acţiunea aşa cum a fost modificată, dar a
analizat cererea raportând-o la prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la
anularea hotărârilor adunării generale a acţionarilor. Legea, deşi
reglementează anumite categorii de persoane care pot intenta acţiunea în
anulare, nu exclude reclamanţii în privinţa dreptului de a intenta acţiunea în
constatarea nulităţii absolute.
Nulitatea absolută poate fi invocată de către orice persoană interesată,
iar anularea actului poate fi cerută numai de către acţionarii/asociaţii
1

S. David, op. cit., p. 375; C. Leaua, op. cit., p. 173.
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 2371/2000, în Juridica nr. 3/2001,
p. 137.
3 M. Şcheaua, op. cit., p. 294.
4 Lege abrogată de O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor
comerciale.
2
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societăţii comerciale, aşadar, instanţa, primind cererea de modificare a
acţiunii, trebuia să ţină cont de principiul disponibilităţii părţilor şi să
pronunţe admisibilitatea sau inadmisibilitatea cererii examinând fondul
cauzei, deoarece, în raport de cererea modificatoare, reclamanţii au calitate
procesuală activă.
Pentru aceste motive, curtea1 a admis recursul, în baza art. 312
alin. (5) raportat la art. 312 alin. (1) C. proc. civ., a casat hotărârea atacată şi
a trimis cauza spre rejudecare instanţei de fond.
111.2. Invocarea motivelor de nulitate de către administratori şi
cenzori. În privinţa calităţii procesuale active a administratorilor,
art. 132 alin. (4) prevede imperativ că aceştia nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
Avându-se în vedere dispoziţiile art. 132 alin. (6), potrivit cărora dacă
hotărârea este atacată de toţi administratorii societatea va fi reprezentată în
justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei dintre acţionarii ei,
în doctrină s-a exprimat opinia2 că au calitate procesuală activă şi
administratorii care nu sunt acţionari.
Nu suntem de acord cu această interpretare, astfel că singurii care au
calitate procesuală activă de a formula acţiune în anulare sunt doar
acţionarii. Este adevărat că administratorii care nu sunt acţionari pot
formula acţiune în constatarea nulităţii în măsura în care dovedesc un
interes.
Textul art. 132 alin. (6) trebuie interpretat în sensul că legiuitorul a
prevăzut şi posibilitatea formulării acţiunii de către toţi administratorii
care sunt şi acţionari; este cazul unei hotărâri prin care s-a analizat, spre
exemplu, gestiunea administratorilor, caz în care, deşi nu au dreptul să
participe la vot conform art. 126, nu pierd dreptul de a ataca acea hotărâre.
Într-o astfel de situaţie, evident era necesară asigurarea reprezentării
societăţii şi respectarea dreptului la apărare al acesteia. Ipoteza instituirii
unei excepţii de la dreptul comun nu se justifică, odată ce avem în vedere
art. 132 alin. (2), care stabileşte cine poate formula o acţiune în anulare, iar
dreptul de a ataca hotărârile A.G.A. decurge din calitatea de acţionar.
1

C.A. Bucureşti, decizia nr. 604 din 11 aprilie 2002, în D. Lupaşcu,
A. Avram, M. Badea, A. Bucur, op. cit., p. 150-151.
2 C. Duţescu, op. cit., p. 250.
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De asemenea, nici cenzorii (care nu sunt acţionari) nu pot formula
acţiune în anulare, ci doar acţiune în constatarea nulităţii în măsura în care
justifică un interes. Punctul de vedere contrar acestuia 1 se sprijină pe
dispoziţiile art. 163 alin. (5), care prevăd printre atribuţiile acestora şi
obligaţia de a veghea asupra respectării legalităţii. Două sunt considerentele
pe care le aducem în sprijinul punctului nostru de vedere: pe de o parte, nu
trebuie uitat că rolul acestora este doar de control al gestiunii, iar, pe de altă
parte, atribuţia de a veghea la respectarea dispoziţiilor legale este bine
circumstanţiată; astfel, pot să ia parte la adunările generale ordinare şi
extraordinare, dar fără a avea drept de vot şi, chiar dacă fac o propunere
pentru ordinea de zi, au obligaţia de a veghea ca dispoziţiile legii şi ale
actului constitutiv să fie respectate de administratori, iar în cazul în care
constată anumite încălcări ale legii sau actului constitutiv, fie le aduc la
cunoştinţa administratorilor, fie, dacă ele sunt importante, le aduc la
cunoştinţa adunării generale. Aşadar, fără echivoc, legiuitorul a stabilit
mijloacele pe care le au cenzorii la îndemână în cazurile în care constată
încălcări ale legii sau ale actului constitutiv, şi anume doar de informare a
administratorilor sau a adunării generale a acţionarilor.
111.2.1. Jurisprudenţă. Acţiune în anularea hotărârii A.G.A. Fundamentul interesului legitim. Calitatea de acţionar este suficientă. Reclamantul a solicitat instanţei, prin cererea de chemare în judecată, anularea
hotărârii adunării generale a acţionarilor şi, în temeiul art. 132 alin. (1) din
Legea nr. 31/1990 [actualmente art. 133 alin. (1) – n.n.], suspendarea
executării acestei hotărâri.
Prin sentinţa pronunţată, Tribunalul Bucureşti, Secţia comercială, a
respins acţiunea ca inadmisibilă, ca urmare a admiterii excepţiei lipsei de
interes legitim invocate de societatea pârâtă. Prin urmare, cererea de
suspendare a hotărârii atacate a rămas fără obiect.
Sentinţa pronunţată de tribunal a fost motivată prin faptul că
reclamantul a solicitat anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor,
deoarece nu era de acord cu majorarea capitalului social, dar operaţiunea
nu a făcut obiectul acestei hotărâri.

1 În sensul că cenzorii au calitate procesuală activă, a se vedea M. Şcheaua, op.
cit., p. 182 şi S. David, op. cit., p. 403.
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Aşadar, reclamantul nu a făcut dovada interesului legitim necesar
intentării acestei acţiuni în anulare şi nici dovada existenţei unei vătămări
cauzate de modul de distribuire a dividendelor şi repartizarea acestora din
fondul de rezervă, aşa cum a hotărât adunarea generală a acţionarilor într-o
şedinţă anterioară hotărârii atacate.
Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul, în temeiul art.
304 C. proc. civ., arătând că în mod greşit instanţa de fond a reţinut lipsa
interesului legitim, deoarece, prin hotărârea adunării generale a acţionarilor,
s-a dispus cu încălcarea legii distribuirea de dividende în valută, iar
societatea a înregistrat o pierdere financiară datorită diferenţelor
defavorabile de curs.
Curtea de apel a decis cu privire la recurs următoarele:
Deşi recurentul a criticat sentinţa pronunţată de instanţa de fond pentru
motivul prevăzut la art. 304 C. proc. civ., deoarece instanţa a reţinut în mod
eronat lipsa interesului legitim al recurentului, acesta a mai dezvoltat şi alte
motive de recurs legate de fondul cauzei deduse judecăţii.
Curtea a reţinut faptul că „o condiţie esenţială a existenţei societăţii
comerciale o reprezintă acordul acţionarilor/asociaţilor, acel affectio
societatis necesar pentru desfăşurarea acţiunilor comerciale”.
Potrivit prevederilor art. 131 alin. (2) [actualul art. 132 alin. (2) – n.n.] din
Legea nr. 31/1990, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului
constitutiv pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre acţionarii care nu
au luat parte la adunarea generală sau au votat împotrivă, cerând să
insereze acest lucru în procesul-verbal al şedinţei.
Instanţa de recurs a mai statuat că „acţiunea în anulare are caracterul
unei acţiuni sociale, deoarece ea este exercitată exclusiv în folosul societăţii
şi al acţionarilor, şi nu pentru valorificarea unui interes personal, chiar dacă,
implicit, are consecinţe şi de această natură”.
Astfel, în mod greşit instanţa de fond a reţinut că reclamantul nu are
niciun interes în atacarea hotărârii adunării generale a acţionarilor,
deoarece interesul rezidă din calitatea sa de acţionar.
Pentru aceste motive, curtea a admis recursul, considerându-l fondat,
potrivit art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ., iar conform art. 312 alin. (5) C. proc.
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civ., instanţa de recurs a casat hotărârea atacată şi a trimis cauza spre
rejudecare la instanţa de fond 1.
112. Anularea unei decizii a consiliului de administraţie. Formularea
unei acţiuni în constatarea nulităţii absolute a unei decizii a consiliului de
administraţie este inadmisibilă, chiar dacă aceasta este nelegală şi
nestatutară, întrucât o astfel de posibilitate nu este reglementată de Legea
nr. 31/1990, ca în cazul hotărârilor A.G.A., situaţie reglementată expres de
art. 1322. De altfel, legiuitorul, când a dorit instituirea unei excepţii, a făcuto, cum este cazul deciziilor consiliului de administraţie adoptate în temeiul
art. 114, care pot fi atacate direct în justiţie.
În cazul unor decizii nelegale sau nestatutare, competentă în acest sens
este A.G.A., în baza art. 111 lit. d), aceasta având atribuţii în sensul
controlului gestiunii administratorilor (termenul gestiune neinterpretânduse doar în sensul său economic). Pe de altă parte, se are în vedere şi
principiul simetriei juridice, anume că dacă A.G.A. numeşte administratorii şi
îi revocă, tot ea poate anula actele emise de către aceştia.
Dacă A.G.A., deşi are pe ordinea de zi anularea unei decizii a consiliului
de administraţie, nu o anulează, în temeiul art. 132 şi urm. se poate formula
acţiune în anulare de către orice acţionar care nu a luat parte la adunare sau
care, deşi prezent, a votat împotrivă şi a cerut să se insereze acest lucru în
procesul-verbal al şedinţei. De asemenea, tot A.G.A. are atribuţia de a
suspenda producerea efectelor deciziei consiliului de administraţie.
112.1. Excepţie legală. Aşa cum am precizat, excepţie fac deciziile
consiliului de administraţie adoptate în temeiul art. 114, care pot fi atacate
direct în justiţie. Raţiunea unui astfel de soluţii juridice este justă, legiuitorul
stabilind că decizia consiliului de administraţie, pe baza hotărârii A.G.A. de
delegare, nu este altceva decât o hotărâre A.G.A. Din acest motiv, şi
stabilirea regimului juridic al acţiunii în anularea unor astfel de decizii s-a

1 C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia din 27 martie 2002, în
D. Lupaşcu, A. Avram, M. Badea, A. Bucur, op. cit., p. 148-149.
2 În acest sens: St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, op. cit., 2001,
p. 331-332; St.D. Cărpenaru, op. cit., 1999, p. 308; M. Şcheaua, op. cit., p. 337; G.
Ripert, R. Roblot, op. cit., p. 988-989; Ph. Merle, op. cit., p. 347-348; Fr. Galgano, op.
cit., p. 272-273.
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făcut prin trimiterea la dispoziţiile ce reglementează acţiunea în anulare a
hotărârii A.G.A., respectiv art. 132 şi art. 133.
S-a prevăzut o singură excepţie, şi anume inaplicabilitatea art. 132 alin.
(6), motiv pentru care s-a considerat că astfel de decizii nu pot fi atacate de
către administratori1. Considerăm că din prevederea expresă stabilită de
legiuitor în sensul neaplicării şi a dispoziţiilor art. 132
alin. (6) nu se desprinde o astfel de concluzie.
Legiuitorul a prevăzut-o ca situaţie generică, în sensul că nu se poate
întâlni cazul în care ar fi atacată de toţi administratorii, fapt exclus, odată ce
decizia este luată chiar de ei. În acest context, este firesc că administratorii,
chiar dacă sunt acţionari, nu pot ataca decizia consiliului de administraţie pe
care au votat-o favorabil.
Însă aceasta nu înseamnă că un administrator care este şi acţionar, dacă
nu a participat la luarea deciziei respective, nu poate formula acţiune în
anulare2. El nu a pierdut dreptul de a ataca decizia datorită faptului că este
administrator, ci, dimpotrivă, are acest drept, pentru că este administrator
şi, neparticipând la luarea deciziei cu ocazia întrunirii consiliului de
administraţie, şi-a păstrat dreptul de a ataca decizia. Pentru aceleaşi
argumente, şi acţionarul care este şi administrator, chiar dacă a participat la
luarea deciziei consiliului, dar a votat împotrivă, are dreptul să formuleze
acţiune în anulare. Acest drept derivă din calitatea de acţionar.
113. Cauzele de nulitate. Aspecte generale. Regimul juridic al nulităţii
hotărârilor adunării generale nu este clar definit. Această confuzie, în special
cu privire la cazurile de nulitate absolută şi de nulitate relativă, a fost
urmarea introducerii la art. 132 a alin. (3), care precizează expres
posibilitatea atacării unei hotărâri pentru motive de nulitate absolută,
neprevăzându-se însă un criteriu specific de distingere între cele două
nulităţi.
Interesul este dat tocmai de regimul distinct al celor două nulităţii şi al
efectelor pe care le-ar putea avea asupra vieţii societăţii.
De altfel, credem că menţionarea expresă a nulităţii absolute va avea
consecinţe nefavorabile pe termen lung, putând fi atacate după o perioadă
1
2

S. David, op. cit., p. 344.
În acest sens, a se vedea şi C. Duţescu, op. cit., p. 259.
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mare de timp hotărâri ale adunării puse în executare şi în înlănţuirea de
efecte să aibă consecinţe mult mai grave asupra societăţii: să presupunem
că printr-o hotărâre a adunării generale ordinare s-a votat încheierea unui
contract de credit de o valoare mare, cu scopul cumpărării unei instalaţii
industriale, şi, executându-se hotărârea, după o perioadă mai lungă de timp,
unul dintre acţionari invocă motive legale de neregularitate a desfăşurării
adunării1. Justificate sunt şi argumentele aduse în sprijinul tezei contrare,
care, în esenţă, vizează stoparea tendinţelor anumitor acţionari de a încălca
dispoziţiile legale ce asigură implicarea tuturor acţionarilor pentru formarea
voinţei reale. S-a motivat2 că stabilitatea societăţii comerciale nu este un
deziderat diferit de cel al stabilităţii circuitului civil şi crearea unui regim
unitar al nulităţilor ar conduce la un conflict cu principiul ocrotirii intereselor
generale.
Totuşi, trebuie cântărite efectele negative şi cele pozitive asupra
activităţii societăţii şi corelată această instituţie cu principiile generale ale
dreptului comercial, ne referim aici la celeritatea operaţiunilor comerciale.
Se pun câteva întrebări: care este măsura necesară distincţiei între
interesul societăţii şi interesul acţionarului şi cum mai explicăm natura
socială a acţiunii în anulare? Putem cenzura oportunitatea unor hotărâri?
Suntem în prezenţa unui abuz de minoritate etc.?
Necesitatea unei astfel de distincţii clare rezultă şi din unele textele de
lege şi unele opinii ale doctrinei sau practicii judecătoreşti, toate acestea
conturând existenţa unor breşe sau contradicţii la regimul juridic al nulităţii
absolute, sancţiune ale cărei consecinţe trebuie să fie invariabile.
Considerăm drept argumente în acest sens:
– art. 125 alin. (5), care prevede nulitatea hotărârii în cazul în care
administratorii sau funcţionarii reprezintă acţionari, afară de cazul în care
fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută;
– o hotărâre luată prin excluderea de la vot a unui acţionar, deşi avea
acest drept, este lovită de nulitate absolută, neavând importanţă dacă

1

În sensul existenţei unui regim unitar al nulităţilor, a se vedea şi
M. Şcheaua, op. cit., p. 291.
2 C. Leaua, op. cit., p. 159.
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aceeaşi majoritate se formează şi în prezenţa lui, acţionarii excluşi putând să
influenţeze rezultatul votului1;
– în alte cazuri, enumerându-se motive de nulitate relativă, s-a
considerat că această sancţiune intervine numai dacă voturile viciate au fost
indispensabile pentru formarea majorităţii 2;
– posibilitatea instanţei de a analiza cazul de nulitate din perspectiva
oportunităţii hotărârii sau a posibilei influenţe a reclamantului asupra
votului final etc.
114. Exclusivitatea reglementării acţiunii în anulare prin art. 132. Dacă
până la modificarea art. 132 prin Legea nr. 161/2003 nu era menţionată
expres posibilitatea invocării motivelor de nulitate absolută, astfel că poziţia
doctrinei era în sensul că terţii aveau la îndemână promovarea acţiunii în
nulitate în condiţiile dreptului comun, în prezent considerăm că acţiunea în
anulare întemeiată pe art. 132 constituie mijlocul unic şi specific de control
al legalităţii hotărârilor adunării3. Aşadar, nu mai există, sub niciun motiv,
posibilitatea alegerii între acţiunea în nulitate întemeiată pe dispoziţiile
dreptului comun şi acţiunea în anulare întemeiată pe art. 132 4. Întărind
caracterul exclusiv al reglementării acţiunii în anulare, nu suntem de acord
cu opinia exprimată în doctrină5 cu privire la posibilitatea promovării acţiunii
în nulitate potrivit dispoziţiilor dreptului comun de către acţionarul al cărui
consimţământ a fost viciat, invocându-se caracterul derogatoriu al art. 132
care priveşte exclusiv acţionarii care au fost prezenţi şi au votat fără a avea
consimţământul viciat6.
Eventual, s-ar impune modificarea unor dispoziţii într-un mod care să
asigure pe deplin acest drept de control al acţionarilor şi ne gândim în
special la termenul de 15 zile de atacare calculat de la publicarea în
1

S. David, op. cit., p. 400.
Idem, p. 401.
3 În acest sens, şi C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 761/1995, în B.J. 1995, Ed.
Proema, Baia Mare, 1996, p. 267.
4 C. Leaua, op. cit., p. 161.
5 Ibidem.
6 În sensul că hotărârea adunării generale nu poate fi anulată pe cale de
ordonanţă preşedinţială, a se vedea Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa
nr. 974/2005, în C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 274.
2
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Monitorul Oficial al României, dispoziţie ce nu este menită să asigure o reală
posibilitate de informare a acţionarului, termenul fiind scurt şi calculat de la
o dată nesigură şi diferită, dacă avem în vedere faptul că Monitorul Oficial
nu se distribuie chiar în ziua tipăririi şi nu în toată ţara în acelaşi timp.
115. Caracterul social al acţiunii în anulare. Acţiunea în anulare are un
caracter social, întrucât, chiar dacă este promovată doar de un acţionar,
efectele, în cazul în care este admisă şi rămâne irevocabilă, se răsfrâng
asupra tuturor acţionarilor, societatea fiind obligată să ia o nouă hotărâre cu
respectarea dispoziţiilor sau drepturilor încălcate. În acest sens, Tribunalul
Ilfov1 a reţinut că „acţiunea pe care o are un asociat de a ataca deciziunile ce
încalcă actul constitutiv, statutele sau legea nu este o acţiune individuală, ci
este o acţiune socială, bazată pe interesul colectiv al societăţii”.
Chiar dacă prin promovarea acţiunii reclamantul urmăreşte şi un interes
personal, cum este cazul unui terţ2, se recunoaşte caracterul social al
acţiunii în anulare, avându-se în vedere scopul formator în realizarea unei
voinţe conforme cu legea şi cu actul constitutiv.
Amplificarea caracterului social al acţiunii în anulare a avut ca rezultat
apariţia unor tendinţe fie de limitare a dreptului unui acţionar de a ataca
hotărârea A.G.A., când există un conflict de interese între reclamant şi
societate3, fie de exercitare cu prudenţă a acestui drept, astfel încât să nu
aibă un scop abuziv, ambele tendinţe negăsindu-şi un sprijin legal.
116. Control de legalitate - control de oportunitate. Se consideră că prin
promovarea unei acţiuni în anulare se realizează un control de legalitate,
dar nu şi un control de oportunitate4, întrucât, în acest ultim caz, instanţa ar
interveni în funcţionarea societăţii în locul organelor sale, ceea ce este
inadmisibil5, cu toate că se recunoaşte ca motiv de nulitate relativă luarea
unei hotărâri împotriva interesului social, prin deturnarea funcţiei sociale a
1

Trib. Ilfov, Secţia I comercială, sentinţa din 16 mai 1935, în J.G. 1935, p. 667.
În sensul că acest caracter social nu se mai justifică în toate situaţiile, a se vedea
C. Leaua, op. cit., p. 164.
3 Y. Guyon, Droit des affaires, Economica, Paris, 1998, p. 469.
4 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 6200/2001, în C.J. nr. 9/2002, p. 55; I.C.C.J.,
Secţia comercială, decizia nr. 4476/2005, în P.R. nr. 1/2006, p. 50.
5 S. David, op. cit., p. 398.
2
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votului adunării1. Or, analiza de către instanţa de judecată a unui astfel de
motiv presupune o analiză a activităţii societăţii, a condiţiilor economice ale
acesteia şi a influenţei hotărârii atacate, adică a oportunităţii sale. Aşa cum
se va observa şi din argumentele pe care le vom prezenta în continuare,
considerăm că trebuie depăşită teoria conform căreia judecătorul exercită
doar un control de legalitate, necesitatea şi a unui control de oportunitate
fiind dovedită de cele întâlnite în activitatea comercială.
117. Jurisprudenţa privitoare la aprecierea oportunităţii. S-a considerat2
că instanţa învestită cu soluţionarea legalităţii unei hotărâri A.G.A. nu poate
aprecia asupra oportunităţii acesteia, ci trebuie să verifice dacă s-au
respectat condiţiile imperative stabilite de lege privind convocarea adunării
şi luarea hotărârii.
În speţă, prin hotărârea a cărei anulare s-a solicitat, s-a pus în discuţia
acţionarilor declanşarea acţiunii în răspundere împotriva administratorilor
B.A. şi L.I., pe considerentul că aceştia sunt răspunzători pentru neluarea
măsurilor legale ce se impuneau în vederea restituirii şi/sau recuperării
acţiunilor proprii către societate şi acoperirea prejudiciilor cauzate.
Tribunalul a apreciat că hotărârea A.G.E.A. de angajare a răspunderii a
numai doi dintre cei patru administratori este nelegală şi poate diminua
posibilitatea recuperării prejudiciului pentru paguba suferită, prin
restrângerea sferei de executare de la patrimoniul a patru persoane doar la
patrimoniul celor doi administratori.
Potrivit dispoziţiilor art. 148 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată:
„administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă,
având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică
cenzorilor sau auditorilor financiari”.
Curtea a apreciat că, prin hotărârea de a se angaja răspunderea celor doi
administratori, nu se încalcă principiul răspunderii solidare a administratorilor, deci nu se încalcă nicio dispoziţie imperativă a legii. Aceasta,
deoarece, potrivit dispoziţiilor art. 1042 C. civ.: „creditorul unei obligaţii
solidare se poate adresa la acela care va voi dintre debitori, fără ca debitorul
1

Idem, p. 401.
C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 126 din 14 martie 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 364-367.
2
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să poată opune beneficiul de diviziune”. De asemenea, Codul civil prevede,
în art. 1043: „acţiunea intentată contra unuia dintre debitori nu opreşte pe
creditor de a exercita asemenea acţiune şi împotriva celorlalţi debitori”.
Potrivit înscrisurilor de la dosar, motivele acţiunii în răspundere hotărâte
de A.G.A. sunt acelea că B.A., ca preşedinte al consiliului de administraţie al
SC C. SA, în anul 2001, a ascuns acţionarilor modul în care a dobândit de la
societate acţiuni, folosindu-se de informaţii privilegiate pe care le deţinea în
calitatea pe care o avea de administrator al societăţii şi, totodată, a încălcat
şi reglementările C.N.V.M. privind cota de acţiuni ce putea fi tranzacţionată
într-o zi, tocmai pentru a putea dobândi acţiunile fără ca mişcarea să poată
fi sesizată pe piaţa de capital. Practic, există un contract de vânzare cu sine
însuşi pentru care B.A. nu a fost niciodată mandatat de societate şi de care,
datorită manoperelor sale dolosive, s-a aflat mult mai târziu. L.I., ca administrator al SC C. SA, a cunoscut şi aprobat acţiunile lui B.A.
Analizând legalitatea hotărârii a cărei anulare se cere, judecătorul nu
trebuie să analizeze existenţa elementelor răspunderii materiale a
administratorilor, ci numai dacă adunarea generală a fost convocată în
conformitate cu dispoziţiile art. 155 din Legea nr. 31/1990.
Elementele răspunderii materiale a administratorilor urmează a se
analiza efectiv în cadrul unei astfel de acţiuni în justiţie. Faţă de aceste
considerente, curtea a apreciat că în mod greşit instanţa de fond a
considerat faptul că hotărârea este nelegală, deoarece s-a pus în discuţie
răspunderea administratorilor pentru neluarea măsurilor legale doar cu
privire la doi dintre cei patru administratori, întrucât în acest fel nu a fost
încălcat principiul solidarităţii, astfel cum este statuat prin dispoziţiile art.
148 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată.
În cauză sunt perfect aplicabile regulile privind regimul codebitorilor
solidari, iar societatea a procedat legal la aprobarea formulării unei acţiuni
în răspundere asupra celor despre care aveau informaţii că au creat
prejudiciul. Instanţa de fond a făcut o interpretare eronată a dispoziţiilor art.
148 alin. (4), considerând că prezumţia de solidaritate a administratorilor
împiedică urmărirea de către societatea prejudiciată de aceştia a unora
dintre cei responsabili de prejudicii.
Faţă de aceste considerente, curtea a apreciat că A.G.E.A. a fost convocată
în conformitate cu dispoziţiile imperative ale Legii nr. 31/1990, aceasta nefiind
contrară statutului sau dispoziţiilor imperative ale legii.
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118. Teoria apreciativă. În doctrină, plecând de la premisa că voinţa
socială este un cumul de voinţe individuale, dar şi de la caracterul acţiunii în
anulare, şi anume acela de acţiune socială, s-a considerat că nulitatea
actului nu atrage întotdeauna nulitatea hotărârii, fiind elaborată în acest
sens o teorie denumită fie „proba rezistenţei” 1, fie „teoria apreciativă”2.
Potrivit acestei teorii, hotărârea nu va fi anulată dacă se constată că,
după scăderea voturilor nule, se obţine un număr de voturi suficient pentru
întrunirea cvorumului minim necesar în acel caz. Din punctul nostru de
vedere, această soluţie intră în contradicţie cu teoria elaborată în doctrină,
potrivit căreia voinţa societăţii nu este un simplu cumul al voinţelor
individuale.
Se observă că această teorie este aplicabilă numai în cazul în care
motivul de nulitate priveşte doar modul de exprimare a votului de către un
acţionar, nu şi în cazul în care nulitatea priveşte convocarea şi desfăşurarea
adunării.
Aşa cum am precizat, această teorie este consacrată legal de art. 125
alin. (5), care prevede nulitatea hotărârii în cazul în care administratorii sau
funcţionarii reprezintă acţionari, afară de cazul în care fără votul acestora nu
s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Instanţa de judecată, pe baza puterii de apreciere, trebuie să stabilească
dacă neregularitatea sau nelegalitatea poate avea o influenţă asupra
hotărârii luate. Evident că proba cade în sarcina reclamantului, care trebuie
să dovedească posibila influenţă.
Folosirea unui calcul aritmetic este suficientă în anumite cazuri pentru a
stabili dacă există sau nu o influenţă.
Însă nu credem că folosirea acestui calcul este unicul criteriu ce trebuie
avut în vedere pentru a stabili posibilul efect al votului reclamantului. Nici
art. 125 alin. (5) nu conţine o referire expresă la calculul aritmetic, precizând
doar că fără votul administratorilor sau funcţionarilor nu s-ar fi obţinut
majoritatea cerută.
Este adevărat că folosirea calculului aritmetic ar conduce la o soluţie
obiectivă, însă numai pentru acest argument nu trebuie exclusă posibilitatea
1
2

I.L. Georgescu, op. cit., p. 364.
D. Willermain, op. cit., p. 67-69.
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analizării efectelor pe care le-ar fi avut votul reclamantului. Spre exemplu,
acţionarul care nu a putut lua parte la deliberări şi nu a putut vota din cauza
nelegalităţii cu ocazia convocării sau desfăşurării adunării ar putea obţine
anularea hotărârii, chiar dacă nu dispunea de numărul de voturi necesar
pentru a influenţa direct hotărârea, însă a dovedit că argumentele sale sunt
suficient de serioase pentru a putea estima că intervenţia din dezbateri ar fi
putut influenţa votul acţionarilor prezenţi şi să-i determine să voteze diferit1
sau când hotărârea este luată fără respectarea dreptului la informare, prin
nepunerea la dispoziţie a unor documente importante şi în legătură cu
ordinea de zi, situaţie în care, în măsura prezentării lor, adunarea ar fi putut
lua o altă hotărâre. În legătură cu respectarea dreptului la informare,
greutatea aprecierii este uneori evidentă, alteori se va încerca specularea
unei astfel de situaţii, odată ce gradul de informare are legătură şi cu
ordinea de zi supusă dezbaterii, dar şi cu capacitatea intelectuală a
acţionarului care receptează informaţiile respective; în acest context, nu va
fi admisibilă acţiunea în anulare pe motiv că reclamantul nu a avut suficiente
elemente pentru a-şi forma o opinie corespunzătoare asupra problemei
dezbătute sau că nu a putut anticipa rezultatul votului2.
Aşa cum rezultă şi din exemplele date, fără îndoială că nu trebuie ca
singurul criteriu de apreciere să fie cel aritmetic, tocmai pentru că
mecanismul deliberării nu implică un simplu cumul mecanic, pur aritmetic
de voinţe, ci, dimpotrivă, presupune o armonizare de interese, uneori
divergente, în care un rol important îl au şi elementele de captaţie a
bunăvoinţei acţionarilor, modul de informare a acestora, realizarea unor
convenţii ad-hoc de vot etc.
Tocmai având în vedere că nu de multe ori interesele unui grup de
acţionari impun aplicarea unor strategii ce influenţează negativ modul de
convocare şi de desfăşurare a adunărilor generale, puterea de apreciere a
instanţei trebuie să fie deplină şi să analizeze în contextul adunării dacă
nelegalitatea are vreo influenţă asupra votului final.

1

Idem, p. 68.
Trib. Iaşi, sentinţa comercială nr. 880 din 2 iunie 1997, citată de
D.M. Tăbăltoc, op. cit., p. 49.
2
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119. Excepţii ale aplicării teoriei apreciative. Conturarea acestor excepţii
dovedeşte că se impune ca instanţă să depăşească simplul calcul aritmetic şi
să stabilească dacă şi în ce măsură neregularitatea sau nelegalitatea a avut
vreo influenţă asupra hotărârii luate.
Cu alte cuvinte, dacă suntem în prezenţa unei excepţii, instanţa nu
trebuie să dea eficienţă art. 125, ci, dimpotrivă, să constate nulitatea, chiar
dacă, scăzând voturile celor ce au încălcat dispoziţia legală, s-a obţinut
majoritatea cerută. Cu titlu de exemplu, considerăm că sunt excepţii ale
aplicării unei astfel de teorii: existenţa unei intenţii frauduloase în momentul
exercitării votului, abuzul de majoritate, cazurile în care chiar legea prevede
nulitatea absolută sau, dimpotrivă, nu prevede nicio sancţiune [spre
exemplu, art. 127 alin. (2), când sancţiunea nu este nulitatea, ci obligarea la
daune].
De asemenea, considerăm excepţii de la această teorie şi încălcarea
drepturilor intangibile ale acţionarilor, fundamentul excepţiei constituindul importanţa respectării acestor drepturi; spre exemplu, excluderea de la o
adunare generală a unui acţionar constituie o încălcare a dreptului de a
participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale, drept cu privire la care,
într-o decizie1, Curtea de Casaţie a reţinut: „Considerând că art. 176 C. com.
ardelean prevede că toate drepturile pe care le au acţionarii faţă de
operaţiunile societăţii se exercită de totalitatea acţionarilor în adunarea
generală; art. 174 dispune că fiecare acţionar poate intenta acţiune în contra
deciziei adunării generale, contrară legilor sau statutelor societăţii;
Că din cuprinsul acestor texte rezultă că la dezbaterile adunării generale
a societăţii, care se ţin în scopul ca fiecare acţionar să examineze toate
operaţiunile societăţii şi să verifice bunul mers, relevând tuturor celorlalţi
asociaţi unele lacune, greşeli sau neajunsuri, niciun acţionar sau asociat nu
poate să fie exclus de a lua parte la dezbateri şi a-şi spune cuvântul său,
pentru că printr-o asemenea măsură s-ar vicia deciziile ce s-ar lua de o
asemenea adunare generală, care ar dispune excluderea de la vot şi discuţie
a unuia dintre asociaţii săi, fiind dreptul acţionarului de a lua parte la
adunările generale, un aşa numit drept colectiv;
Că, întrucât scopul pentru care sunt convocate aceste adunări generale,
impuse de lege, este acela de a da posibilitatea ca oricare dintre asociaţi să
1

Cas., decizia 6 octombrie 1936, în R.D.C. 1937, p. 62.
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controleze toate scriptele şi operaţiunile făcute de către cei ce au
conducerea societăţii, rezultă că nu are nicio importanţă, în ceea ce priveşte
exerciţiul dreptului de verificare a operaţiunilor societăţii, numărul de
acţiuni sau cote pe care un asociat le are în societate, pentru a lua parte la
dezbaterile adunării generale, fiindcă, pe de o parte, dreptul de control
asupra societăţii în asemenea adunări îl are orice asociat de la lege, iar, pe
de altă parte, pentru că uneori chiar şi un singur asociat cu cel mai puţin
număr de acţiuni poate să convingă pe toţi ceilalţi asociaţi sau majoritatea
legală a asociaţilor să ia o decizie în sensul observaţiilor sau modificărilor
propuse de el;
Că, astfel fiind şi întrucât curtea de apel, fără nicio bază legală, a decis
contrar, că un asociat poate să fie exclus de la adunarea generală dacă nu
are decât două acţiuni, întrucât votul lui nu ar fi determinant, curtea, prin
acest mod de a judeca, a comis o violare a textelor invocate de recurent şi
deci recursul este fondat şi urmează a fi admis, casând hotărârea curţii de
apel numai în ceea ce priveşte chestiunea adunării generale de la 29
noiembrie 1931, atacată prin recurs”.
120. Criteriul clasificării. Greutatea distincţiei între cazurile de nulităţi
absolute şi cele relative apare în cazul dispoziţiilor legale care nu indică
natura nulităţii. Criteriul folosit în doctrina clasică este cel al naturii
interesului protejat de dispoziţia legală în cauză: nulitatea absolută, când
interesul protejat este de ordine publică, şi nulitatea relativă, când interesul
protejat este personal.
121. Nulităţi absolute exprese:
a) reprezentarea acţionarilor prin administratori sau funcţionari ai
societăţii în adunările generale, dacă fără votul acestora nu s-ar fi adoptat
hotărârea respectivă [art. 125 alin. (5)];
b) majorarea capitalului social fără acordarea dreptului de preferinţă
acţionarilor existenţi [art. 216 alin. (2)];
c) împiedicarea accesului unui acţionar ce îndeplineşte condiţiile legii de
a participa la adunarea generală a acţionarilor unei societăţi tranzacţionate
pe o piaţă reglementată [art. 243 alin. (2) din Legea
nr. 297/2004].
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122. Nulităţi absolute virtuale:
a) nerespectarea dispoziţiilor privitoare la convocarea şi desfăşurarea
adunării generale. Care este motivul pentru care se consideră că
nerespectarea acestor dispoziţii atrage nulitatea absolută a hotărârii? În
teoria actului juridic civil, sancţiunea nulităţii absolute intervine când
lipseşte un element esenţial pentru formarea actului juridic, precum
consimţământul, cauza, obiectul şi forma. Cum lipsa unor astfel de elemente
nu poate fi transpusă tale quale în cazul hotărârilor A.G.A., având în vedere
că acestea sunt rezultantul voinţei acţionarilor prezenţi, trebuie să reţinem
că, în cazul hotărârilor A.G.A., pentru ca acţionarii să poată vota, adunarea
trebuie să fie convocată şi să desfăşoare activitate conform dispoziţiilor legii,
astfel încât toţi acţionarii să aibă acces la adunare şi să voteze în cunoştinţă
de cauză.
Aşadar, motivul este dat de importanţa acestor dispoziţii în formarea
voinţei societăţii. În acest sens, Curtea de Casaţie 1 a reţinut: „convocarea
fiind o formalitate substanţială în opera de elaborare a voinţei colective a
asociaţilor, exprimată prin decizie, lipsa acestei convocări face ca adunarea
să nu existe ca organ de formare şi exprimare a acelei voinţe colective şi, în
consecinţă, decizia luată de o astfel de adunare este izbită de nulitate
absolută, care nu poate fi acoperită prin trecerea timpului cuprins în vreun
termen oarecare, inacţiunea asociaţilor înăuntrul acestor termene neputând
să valideze ceea ce nu există”.
Polemica rămâne deschisă, având în vedere că nu toate dispoziţiile ce
reglementează convocarea şi desfăşurarea adunării generale atrag nulitatea
absolută. De asemenea, se pune întrebarea dacă, spre exemplu, un terţ
poate invoca nerespectarea dispoziţiilor privitoare la convocare, aspect cu
privire la care Curtea de Casaţie2 a reţinut că formalităţile de publicitate a
convocării adunării generale fiind prescrise în favoarea acţionarilor pentru
ca aceştia să nu fie surprinşi cu discutarea unor propuneri de care nu au luat
1 Cas., Secţia I, decizia nr. 740/1947, în Practică judiciară în materie comercială,
op. cit., p. 114-115.
2 Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 277/1926, în Practică judiciară în materie
comercială, op. cit., p. 112.
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cunoştinţă, neîndeplinirea lor nu poate fi opusă terţilor, ci numai
persoanelor care au calitatea de acţionar.
Considerăm că intervine sancţiunea nulităţii absolute în următoarele
cazuri exemplificative:
– adunarea nu se ţine la sediul societăţii sau în locul indicat în actul
constitutiv ori în localul indicat în convocator [art. 110 alin. (2)];
– nepublicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României şi întrunul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul
societăţii sau din cea mai apropiată localitate [art. 117 alin. (3)] 1; de
asemenea, adunarea generală convocată prin fax este lovită de nulitate
absolută2;
– nerespectarea termenului pentru întrunirea adunării, respectiv minim de
30 zile calculat de la data publicării convocării [art. 117 alin. (2)];
– nu sunt întrunite condiţii de cvorum pentru prezenţă sau pentru
deliberare (art. 112 şi art. 115)3;
– nu sunt respectate termenele de întrunire pentru prima sau a doua
adunare [art. 117 alin. (2) şi art. 118 alin. (3)];
– neîntocmirea de către secretari a listei de prezenţă a acţionarilor, cu
indicarea capitalului social pe care îl reprezintă fiecare, şi neîntocmirea, când
este cazul, a procesului-verbal de către cenzori pentru constatarea
numărului de acţiuni depuse [art. 129 alin. (2)]; credem că neîndeplinirea
acestor formalităţi atrage nulitatea absolută, având în vedere faptul că art.
129 alin. (6) prevede imperativ că, numai după constatarea îndeplinirii
cerinţelor legale şi ale actului constitutiv, se intră pe ordinea de zi; aşadar,
întocmirea listei de prezenţă a acţionarilor şi a procesului-verbal de către
cenzori cu acţiunile depuse asigură desfăşurarea corectă a adunării;
– nu s-a încheiat un proces-verbal al şedinţei, conform art. 131 alin. (1);
încheierea unui astfel de proces-verbal are menirea de a dovedi legalitatea
1 În sensul că obligaţia de publicare în Monitorul Oficial al României şi
într-un ziar este cumulativă, şi nu alternativă, şi încălcarea acestei obligaţii atrage
nulitatea absolută, a se vedea C.A. Cluj, decizia nr. 163 din 16 martie 2004, în R.D.C.
nr. 1/2006, p. 194-197.
2 În acest sens, C.A. Braşov, decizia nr. 119 din 30 aprilie 2004, citată de
D. Grigoraş, Jurisprudenţa comercială a Curţii de Apel Braşov, în R.D.C.
nr. 3/2006, p. 138-141.
3 În acest sens, şi S. David, op. cit., p. 336.
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convocării şi a desfăşurării adunării generale; în situaţia în care în procesulverbal nu sunt specificate toate elementele enumerare de art. 131 alin. (1),
considerăm că nu poate fi invocată nulitatea, aspectele respective putând fi
probate prin alte mijloace de probă;
– încălcarea dispoziţiilor art. 130 alin. (2) privitoare la votul secret în
cazul alegerii şi revocării membrilor consiliului de administraţie şi a
cenzorilor, precum şi în cazul hotărârilor privitoare la răspunderea
administratorilor;
– sunt dezbătute şi votate aspecte ce nu au fost menţionate în
convocator; într-un astfel de caz, nu este respectat dreptul la informare al
acţionarilor, iar publicitatea convocatorului conform art. 117 alin. (3) are
menirea de a permite acţionarilor să se informeze şi să poată decidă în
cunoştinţă de cauză. Este exceptată situaţia acelor aspecte care se
încadrează la categoria „diverse”. În practică, observându-se o tendinţă de
folosire abuzivă a acestei posibilităţi, trebuie făcută distincţie între aspecte
diverse, ce nu au importanţă şi privesc doar executarea unor probleme de
activitate curentă a societăţii, şi aspectele importante, care nu pot fi reduse
nivelul operaţiunilor curente ale societăţii. Aceasta este o problemă de
apreciere a instanţei, care trebuie să stabilească importanţa aspectului şi în
ce măsură se impunea respectarea dreptului la informare; sarcina instanţei
este uşoară când camuflarea sub denumirea „diverse” priveşte atribuţii ce
sunt enumerate chiar în Legea nr. 31/1990, în art. 111 şi art. 113, caz în care
sancţiunea aplicabilă este nulitatea absolută; spre exemplu, în finalul
dezbaterilor la o adunare ordinară, ajungându-se la punctul „diverse”, se
pun în discuţie aspecte privitoare la gestiunea administratorilor şi
antrenarea răspunderii administratorilor. Cu privire la adunarea
extraordinară, considerăm, având în vedere atribuţiile acestei categorii de
adunări, respectiv modificarea actului constitutiv, că nu este posibilă
adoptarea niciunui aspect pus în discuţie în cadrul dezbaterilor la punctul
„diverse”, întrucât importanţa efectelor obligă în mod absolut la o informare
corectă, completă şi odată cu publicarea convocatorului. De altfel, art. 117
alin. (7) este expres în acest sens;
– majorarea capitalului social fără a se acorda acţionarilor posibilitatea
exercitării dreptului de preferinţă de cel puţin o lună (art. 216);
– în cazul în care atribuţii ale adunării ordinare au fost hotărâte de
adunarea extraordinară şi invers (art. 111 şi art. 113), chiar dacă este
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întrunit cvorumul minim de prezenţă şi de deliberări specific celei ce trebuia
corect să o adopte, neoperând o conversie a actelor juridice.
De asemenea, în această categorie trebuie inclusă şi încălcarea
drepturilor intangibile ale acţionarilor;
b) hotărârile sunt contrare ordinii publice şi bunelor moravuri.
123. Cazuri de nulitate relativă. Enumerăm în acest sens următoarele
situaţii:
– când hotărârea a fost luată cu votul unui acţionar al cărui consimţământ a fost viciat, fără de care nu se poate forma cvorumul minim
pentru deliberare;
– când hotărârea este luată de acţionari care nu au capacitate legală sau
care nu au fost reprezentaţi legal (art. 125);
– când majorarea capitalului social s-a făcut cu încălcarea dreptului de
preferinţă sau a condiţiilor de exercitare a acestuia [art. 216 alin. (3)];
– când hotărârea este contrară intereselor societăţii.
Câteva precizări se impun cu privire la acest ultim motiv, întrucât, în
anumite situaţii, legiuitorul a limitat posibilitatea atacării hotărârii pentru un
astfel de motiv.
Spre exemplu, art. 127 obligă acţionarul ce are un interes contrar celui al
societăţii să se abţină de la deliberările privind acea operaţiune, în caz
contrar, acesta este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără
votul său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
Observăm că încălcarea obligaţiei de a se abţine de la deliberare a
acţionarului ce are un interes contrar aceluia al societăţii nu conduce la
anularea hotărârii, ci doar atrage răspunderea acestuia pentru daune
cauzate societăţii.
Cum putem să împăcăm cele două situaţii: adică, pe de o parte, este
normal ca o hotărâre ce este contrară societăţii să poată fi anulată, dar, pe
de altă part, acest art. 127 sancţionează acţionarul doar sub aspectul
răspunderii pentru daunele pricinuite societăţii.
Putem spune că hotărârea care este contrară intereselor societăţii va
putea fi anulată doar dacă situaţia care prejudiciază societatea nu are
legătură cu un acţionar? Spre exemplu, dacă se votează încheierea unui
contract de închiriere a unor active importante cu o societate în care are
interese un acţionar al celei dintâi societăţi, hotărârea nu va putea fi
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anulată, chiar dacă perioada şi nivelul chiriei dezavantajează societatea
locatoare. Dimpotrivă, dacă nu există niciun interes al vreunui acţionar, este
posibilă formularea unei acţiuni în anulare.
Ni se pare că legiuitorul, în acest caz, a încurcat sancţiunile; ni se pare
potrivit ca tocmai acolo unde un acţionar a votat în sensul încheierii
contractului păgubos să poată fi posibilă promovarea unei acţiuni în anulare;
acesta, cu atât mai mult cu cât influenţa acestui acţionar nu trebuie
rezumată doar la votul său.
Nu cumva dificultatea în care se află societatea este şi mai mare?
Plecând de la această formulare a textului de lege, poate fi tentat vreun
acţionar, în cazul în care susţine că are un interes la societatea locatoare,
doar pentru a face inadmisibilă acţiunea pentru acest motivul? Tocmai
având în vedere sancţiunea, poate chiar un acţionar majoritar sau
semnificativ, trecând peste interdicţia legală, să considere o soluţie bună
încheierea unui astfel de contract.
Cum putem detecta interesul contrar societăţii? Cum apreciază
judecătorul un astfel de motiv? Interesul este evident al acţionarului şi, în
acelaşi timp, acesta face să prejudicieze societatea. În doctrină, sub aspectul
formulării şi efectelor, se analizează art. 127 în comparaţie cu art. 82;
observăm că la acest ultim articol, legiuitorul a circumstanţiat interesul
contrar şi este şi uşor de probat: asociaţii nu pot lua parte, ca asociaţi cu
răspundere nelimitată, în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect
de activitate, nici să facă operaţiuni în contul lor sau al altora, în acelaşi fel
de comerţ sau într-unul asemănător, fără consimţământul celorlalţi asociaţi.
Observăm că în cazul art. 127 o astfel de circumstanţiere nu există, ceea ce
face dificilă interpretarea unui astfel de motiv;
– când au fost încălcate dispoziţii speciale ale actului constitutiv, altele
decât cele care atrag nulitatea absolută; spre exemplu, intră în această
categorie nerespectarea dispoziţiilor referitoare la administrarea
corporatistă (corporate governance), dacă sunt incluse de societăţile cotate
la categoria PLUS a B.V.B. în propriile acte constitutive1.
124. Nulitate totală şi nulitate parţială. Deşi art. 132 nu face expres
nicio referire la întinderea efectelor nulităţii, interpretarea se impune în
1

Gh. Piperea, op. cit., p. 586.
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funcţie de motivul invocat. O astfel de interpretare este cu atât mai
necesară în cazul cererii de suspendare, când, deşi motivul nerespectării
priveşte un interes personal sau doar un punct al hotărârii, ar fi în
detrimentul acţionarilor şi al societăţii să se suspende executarea tuturor
punctelor hotărâte, aspecte pe care însă le analizăm la cererea de
suspendare.
Această interpretare o impune chiar legiuitorul, odată ce a înţeles să
reglementeze şi nulitatea absolută şi nulitatea relativă, adică a întrezărit
posibilitatea încălcării şi a unor interese personale, dar şi a unor interese de
ordine publică, astfel că şi întinderea efectelor nulităţii trebuie raportată la
motivul invocat. Aşadar, criteriul cantitativ face diferenţa între nulitatea
totală şi nulitatea parţială.
Nu trebuie adus în discuţie drept contraargument caracterul social al
acţiunii, întrucât ar însemna să alterăm distincţia de bază între cele două
categorii de nulităţi: interesul protejat. În concluzie, vom fi în prezenţa unei
nulităţi totale a hotărârii A.G.A. ori de câte ori motivul influenţează toate
punctele hotărâte (spre exemplu, nerespectarea dispoziţiilor privitoare la
publicitatea convocării), tot astfel, vom fi în prezenţa unei nulităţi parţiale
când efectele motivului invocat se răsfrâng doar asupra unor aspecte din
hotărârea atacată.
125. Încălcări ale legii care nu atrag nulitatea hotărârii. Hotărârile luate
de adunările generale în baza unui raport al unui cenzor sau expert, numit
cu încălcarea dispoziţiilor art. 161 alin. (2) şi ale art. 39, nu pot fi anulate din
cauza încălcării dispoziţiilor cuprinse în acele articole [art. 277 alin. (2)].
126. Câteva cazuri de încălcarea a Legii nr. 31/1990 care nu atrag nici
nulitatea absolută, nici nulitatea relativă. Cu privire la încălcarea anumitor
dispoziţii, legiuitorul a stabilit sancţiunea în mod expres, astfel că în aceste
cazuri a fost exclusă invocarea nulităţii relative sau a nulităţii absolute. Cu
titlu de exemplu:
– când acţionarul, deşi are într-o anumită operaţiune, fie personal, fie ca
mandatar, un interes contrar aceluia al societăţii, trebuie să se abţină de la
deliberări; într-un astfel de caz, acţionarul vinovat de încălcarea acestor
dispoziţii este răspunzător de daunele produse societăţii, dacă, fără votul
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său, nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută 1 (art. 127). Aşadar, în acest caz,
legiuitorul a prevăzut expres sancţiunea în caz de încălcare a dispoziţiei,
astfel încât considerăm că hotărârea adunării luată cu încălcarea art. 127 nu
poate fi anulată; în sens contrar celor susţinute de noi, unele instanţe 2 au
apreciat, spre exemplu, că hotărârea de majorarea prin aporturi în natură a
căror supraevaluare i-a prejudiciat pe unii dintre acţionari şi a profitat altora,
care trebuiau să se abţină de la vot, este lovită de nulitate;
– când dreptul de vot este cedat, sancţiunea nulităţii absolute nu vizează
hotărârea adunării, ci priveşte convenţia prin care s-a hotărât exercitarea
într-un anumit fel a votului (art. 128)3.
127. Termen. Acţiunea în anulare se formulează în termen de 15 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a [art. 132 alin.
(2)]. Termenul de 15 zile este un termen de prescripţie extinctivă. Când se
invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiune este imprescriptibil,
iar cererea poate fi formulată şi de orice persoană interesată.
Chiar dacă în privinţa naturii juridice a termenului de 15 zile nu există
unanimitate, majoritatea opiniilor exprimate în doctrină şi în hotărârile
judecătoreşti4 este în sensul considerării acestuia ca un termen de
prescripţie, iar nu ca termen de decădere.
Curtea de Casaţie5 reţinea că termenul de 15 zile, fie că ar fi socotit ca
termen de prescripţie, fie că ar fi socotit ca termen de decădere, nu poate să
privească acţiunile contra hotărârilor generale nestatutare, neconvocate,
intentate de acţionarii lipsă, pentru că respectiva convocare fiind o
formalitate substanţială în opera de elaborare a voinţei colective a
asociaţilor exprimate prin hotărâre, lipsa acestei convocări face ca adunarea
1 În acest sens, C.A. Braşov, decizia nr. 211/Ap/C din 28 octombrie 2004, citată de
D. Grigoraş, op. cit., p. 175-177.
2 I.C.C.J., decizia nr. 4619 din 29 noiembrie 2003, în R.D.C. nr. 4/2005,
p. 164-167.
3 În sensul că astfel de hotărâri sunt lovite de nulitate relativă, a se vedea
S. David, op. cit., p. 401.
4 C.A. Bucureşti, Secţia comercială, decizia nr. 1979/2000, în C.P.J.C. 2000-20001,
Ed. Rosetti, Bucureşti, 2002, p. 193.
5 Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 740/1947, în Practică judiciară în materie
comercială, op. cit., p. 114.
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să nu existe ca organ de formare şi exprimare a acelei voinţe colective, iar
hotărârea luată de o astfel de adunare este lovită de nulitate absolută,
pentru cauză de inexistenţă, care nu poate fi acoperită prin trecerea
timpului cuprins în vreun termen oarecare, inacţiunea asociaţilor înăuntrul
acelui termen neputând să valideze ceea ce nu există.
S-a mai susţinut1 că, în cazul acţiunii în anulare a hotărârii A.G.A., nu
suntem în prezenţa valorificării unor pretenţii patrimoniale legate de un act
juridic nul pentru care dreptul la acţiune se naşte la data rămânerii definitive
a hotărârii prin care se constată nulitatea acelui act, astfel că acţiunea nu se
poate formula decât în termenul special prevăzut de art. 132 alin. (2), iar nu
în termenul generale de prescripţie prevăzut de Decretul nr. 167/1958 2.
128. Formularea acţiunii înaintea publicării hotărârii A.G.A. Totuşi,
acţiunea în anulare poate fi introdusă şi înainte de publicarea hotărârii
adunării generale, neexistând raţiuni pentru respingerea acesteia ca
prematur introdusă3. Pentru respingerea acţiunii în anulare ca prematur
introdusă, într-o decizie4, s-a invocat lipsa de interes a reclamantului, odată
ce, nepublicându-se în Monitorul Oficial, ele nu pot fi executate [art. 131
alin. (5) – dispoziţii abrogate în prezent]. Considerăm că acţionarul nu
trebuie să justifice un interes, prezumându-se existenţa acestuia, astfel că
momentul naşterii dreptului la acţiune este momentul la care a aflat de
existenţa hotărârii5, iar dacă a fost prezent la adunare, momentul este chiar
data la care s-a luat hotărârea. Stabilind că termenul de 15 zile curge de la
data publicării în Monitorul Oficial, legiuitorul a stabilit momentul de la care
curge termenul de prescripţie. Opinia noastră este susţinută şi de caracterul
social al acţiunii în anulare şi de scopul acesteia, de formator al voinţei
societăţii. De altfel, aşa cum am susţinut, chiar societatea poate, în această

1 C. Gheorghe, Voinţa asociaţilor şi voinţa socială în funcţionarea societăţilor
comerciale (II), în R.D.C. nr. 6/2001, p. 99.
2 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 249/1997, în B.J. 1997, Ed. Argessis, Curtea
de Argeş, 1998, p. 406.
3 C. Duţescu, op. cit., p. 253-255.
4 În acest sens, C.S.J., decizia nr. 1474 din 28 februarie 2002, în R.D.C.
nr. 1/2004, p. 214-215.
5 În acelaşi sens, şi C. Leaua, op. cit., p. 168.
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perioadă (până la publicarea hotărârii), să o anuleze. Eventuala pasivitate a
administratorilor nu constituie un motiv de „siguranţă” pentru acţionar.
Un argument în favoarea opiniei noastre îl constituie dispoziţiile art.
131 alin. (5), care prevăd ca o condiţie a publicităţii cazul în care, dacă
societatea deţine o pagină de internet proprie, rezultatele trebuie publicate
şi pe această pagină în termen de 15 zile de la data adunării generale.
Această modalitate se justifică, fiind rapidă şi facilă pentru a aduce la
cunoştinţa celor interesaţi hotărârile luate. Este adevărat că această
modalitate nu face opozabilă hotărârea faţă de terţi şi nici nu începe să curgă
termenul pentru atacarea hotărârilor prevăzute de art. 132 alin. (2). Însă
trebuie să subliniem faptul că, făcându-se această publicitate, acţionarii pot
formula acţiune în anulare, neexistând motive să se considere acţiunea
prematur introdusă, odată ce le-a fost adusă la cunoştinţă printr-un mijloc
legal de publicitate.
Observăm, aşadar, că intenţia legiuitorului este de facilita aducerea
hotărârii la cunoştinţa celor interesaţi şi, mai mult, conform primei teze din
art. 131 alin. (5), acţionarul poate solicita el informarea cu privire la
rezultatele votului. Poate în acest scop a intervenit şi modificarea
art. 131 alin. (5), care până la Legea 441/2006 prevedea că hotărârile nu vor
putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor de
publicitate.
În privinţa terţilor care justifică un interes, poziţia noastră este identică,
şi anume, chiar dacă hotărârea A.G.A. nu a fost publicată, aceştia pot să
formuleze acţiune în nulitate. Obligaţia stabilită prin art. 131 alin. (5)
revine administratorilor, iar respectarea ei are menirea de a-i proteja
deopotrivă pe acţionari (în special pe cei absenţi), cât şi pe terţi.
Nerespectarea acestei obligaţii de către administratori, spre exemplu prin
trecerea celor 15 zile pentru depunere la oficiul registrului comerţului, nu
poate fi opusă terţilor care au aflat de hotărârea respectivă care îi
prejudiciază. În speţa mai sus citată, în fundamentarea considerentelor,
instanţa reţine că, în măsura în care administratorul întârzie sau refuză
îndeplinirea obligaţiei de publicare a hotărârii adunării generale a
acţionarilor, acţionarii pot convoca adunarea generală pentru a decide
promovarea acţiunii în răspundere a acestora. Soluţia este nepotrivită şi
greoaie, numai dacă avem în vedere că: îi priveşte doar pe acţionari, nu şi pe
terţi şi, în al doilea rând, o astfel de hotărâre atrage încetarea de drept a
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mandatului administratorului [art. 155 alin. (4)] şi nu este o soluţie prin ea
înseşi, odată ce adunarea generală astfel convocată nu decide cu privire la
publicare. A nega existenţa interesului unui terţ în promovarea unei acţiuni
pe motiv de nepublicare înseamnă a lua în considerare o nerespectare a legii
[nepublicarea conform art. 131 alin. (4)] şi a dezavantaja o persoană prejudiciată care, probabil, va verifica săptămânal Monitorul Oficial. Or, interpretarea trebuie să ofere accesul liber la justiţie al persoanei prejudiciate.
Credem că interpretarea art. 131 alin. (4) şi (5) trebuie să fie în sensul că,
fără respectarea acestor obligaţii, terţii nu pot fi prejudiciaţi, astfel că se pot
prevala de nepublicarea lor, fără ca aceasta să însemne că nu pot formula
acţiune în nulitate, în măsura în care au aflat de aceste hotărâri.
128.1. Jurisprudenţă. Dreptul la acţiune în anularea hotărârii A.G.A.
curge de la data publicării în Monitorul Oficial, iar neîndeplinirea acesteia
atrage prematuritatea acţiunii. Dacă hotărârea A.G.A. nu a fost înscrisă în
registrul comerţului şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial, lipseşte şi
interesul unei astfel de acţiuni înainte de îndeplinirea acestor formalităţi.
Tribunalul Iaşi, prin sentinţa civilă nr. 1195 din 1 noiembrie 1999, a respins
acţiunea în anularea hotărârii A.G.A. a petiţionarilor SC C. SRL, SC F. SRL, S.N.
şi M.C., ca prematur introdusă, reţinând că nu s-a făcut dovada faptului că
hotărârea atacată a fost publicată în Monitorul Oficial conform art. 131 din
Legea nr. 31/1990, iar, pe de altă parte, nu este nici fondată.
Curtea de Apel Iaşi, Secţia comercială, prin decizia nr. 1 din 14 februarie
2000, a respins apelul reclamanţilor ca nefondat, examinând numai
prematuritatea acţiunii şi constatând că nu s-a făcut dovada publicării în
Monitorul Oficial, potrivit aceluiaşi text de lege.
Reclamanţii au declarat recurs, susţinând că publicarea în Monitorul
Oficial a hotărârilor A.G.A. se face pentru a fi opozabile terţilor, iar nu
asociaţilor care au drept la acţiunea în anulare; publicarea nu putea fi făcută
de asociaţi, ci de administratori, iar aceştia nu au publicat-o pentru a invoca
prematuritatea; nu se poate lega executarea hotărârilor de publicarea lor în
Monitorul Oficial, iar prin hotărâre a fost aprobat bugetul în mod nelegal şi,
apoi, a fost depus la organele financiare fără publicarea în Monitorul Oficial.
Recursul este nefondat.
Potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, pentru a fi opozabile
terţilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la
oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în
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Monitorul Oficial. Acţiunea în anularea acestor hotărâri aparţine, conform
art. 132 alin. (2) din aceeaşi lege, acţionarilor care „nu au luat parte la
adunarea generală sau care au votat contra şi au cerut să se insereze
aceasta în procesul-verbal al şedinţei” şi poate să fie exercitată „în termen
de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României (...)”.
Opozabilitatea faţă de terţi consacrată prin art. 131 alin. (4) şi condiţiile
exercitării acţiunii în anulare sunt diferite, chiar dacă ambele au un element
comun – publicarea hotărârii A.G.A. în Monitorul Oficial.
Totuşi, hotărârea A.G.A. nu poate fi executată dacă nu a fost înscrisă în
registrul comerţului şi nu a fost publicată în Monitorul Oficial [art. 130 alin. (5)
– text abrogat în prezent – n.n.), astfel că lipseşte şi interesul unei acţiuni în
anulare înainte de îndeplinirea acestor formalităţi.
Numai dacă s-a introdus acţiunea în anulare cu respectarea cerinţei din
art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată (după publicarea
hotărârii în Monitorul Oficial), se poate cere şi suspendarea executării ei.
Instanţa a reţinut că, în situaţia în care administratorii neglijează ori
refuză să-şi îndeplinească obligaţiile prevăzute în art. 131-132 din Legea nr.
31/1990, acţionarii pot convoca adunarea generală competentă să decidă
asupra acţiunii în răspundere contra lor sau a altor măsuri de natură a aplica
dispoziţiile incidente. În consecinţă, recursul a fost respins 1.
128.2. Jurisprudenţă. Admisibilitatea atacării unei hotărâri A.G.A. şi
înainte de publicarea ei în Monitorul Oficial. În speţă, tribunalul a admis
acţiunea introdusă de reclamantul C.I. în contradictoriu cu pârâta, societate
comercială pe acţiuni, şi acţiunea conexată introdusă de reclamanţii S.M. şi
P.I. în contradictoriu cu aceeaşi pârâtă şi, în consecinţă, a constatat nulitatea
absolută a hotărârilor A.G.A. ale societăţii pârâte din data de 3 aprilie 1999
şi a dispus obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată către
reclamanţi. De asemenea, a respins cererea de intervenţie formulată de
intervenienţii N.G., N.D. şi D.C.
În motivarea acestei decizii, instanţa de fond a avut în vedere dispoziţiile
art. 117 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. Excepţia lipsei calităţii procesuale
active a reclamantului C.I., invocată de pârâta societate comercială pe
acţiuni şi întemeiată pe faptul că, deşi a participat la şedinţă, nu a votat
contra şi nu a cerut să se insereze votul sau împotrivă în procesul-verbal, a
1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 1474 din 28 februarie 2002, www.scj.ro.
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fost respinsă, cu motivarea că, potrivit art. 125 din Legea nr. 31/1990,
administratorii nu pot vota, în baza acţiunilor pe care le deţin, descărcarea
gestiunii lor sau o problemă legată de persoana sau activitatea prestată,
ceea ce denotă că opunerea la schimbarea din funcţie a propriei persoane se
prezumă, certificându-se prin introducerea acţiunii în anulare.
Pârâta şi intervenienţii au formulat apel împotriva sentinţei, criticând-o
pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru următoarele motive:
– reclamantul CI nu are calitate procesuală activă, întrucât, deşi a luat
parte la şedinţa adunării generale, din procesul-verbal al şedinţei nu rezultă
că ar fi votat contra ori ar fi cerut să se insereze votul sau împotrivă în
procesul-verbal;
– reclamanţii S.M. şi P.I. nu au interes în promovarea acţiunii în nulitate.
Aceşti acţionari au o cotă foarte mică din capital (0,02%) şi nu obţin niciun
folos practic, imediat din anularea hotărârii A.G.A. din 3 aprilie 1999;
– se invocă excepţia prematurităţii acţiunilor în anulare, cu motivarea că
legea fixează data de la care se poate introduce o asemenea acţiune şi ea
este cea a publicării hotărârii atacate în Monitorul Oficial. Până la această
dată, dreptul de a ataca cu acţiune în nulitate, deşi este născut, nu se poate
exercita;
– în ceea ce priveşte cererile administratorilor, se susţine că acestea
trebuiau admise, având în vedere că sancţiunea care loveşte hotărârea
A.G.A. este nulitatea relativă, astfel cum a statuat şi practica judiciară.
Din examinarea motivelor de apel în raport de probele administrate şi de
dispoziţiile legale în materie, instanţa a reţinut următoarele:
Referitor la primul motiv de apel, art. 131 alin. (2) [actualul art. 132 alin.
(2)] din Legea nr. 31/1990 stabileşte expres care sunt acţionarii care au
dreptul de a ataca în justiţie hotărârile adunării generale. Aceştia sunt
acţionarii care nu au luat parte la adunarea generală şi cei care au votat
contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
Reclamantul C.I. a fost prezent la adunarea generală şi nu a cerut să se
insereze în procesul-verbal votul sau împotriva hotărârii adoptate.
Punctul de vedere al instanţei de fond, care susţine că reclamantul,
potrivit art. 125 din Legea 31/1990, nu avea dreptul la vot în probleme
legate de schimbarea sa din funcţie şi că, în consecinţă, opoziţia sa se
prezumă, certificându-se prin introducerea acţiunii în anulare, este eronat.
Dacă s-ar fi considerat că reclamantul nu are dreptul să voteze, reformularea
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pct. 6 al ordinii de zi s-ar fi consemnat în procesul-verbal de şedinţă. Dar în
acest proces-verbal se consemnează că rezultatele votului cu privire la acest
aspect sunt aceleaşi cu ale votului iniţial exprimat de acţionari în legătură cu
adoptarea ordinii de zi. Rezultă că toate voturile au fost exprimate.
Pe de altă parte, dacă legea nu permite acţionarilor să voteze descărcarea gestiunii lor sau în probleme legate de persoana sau de activitatea
prestată, este subînţeles că aceştia nu au dreptul nici să atace în justiţie
măsurile luate sub aceste aspecte. Rezultă că acest motiv de apel este
întemeiat.
Motivul de apel referitor la acţiunea conexată formulată de reclamanţi
este nefondat.
Articolul 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 permite oricărui acţionar,
indiferent de cota sa de participare la capitalul social, să atace în justiţie
hotărârile adunării generale a acţionarilor, singurele condiţii fiind, aşa cum sa arătat mai sus, să nu fi participat la adunarea generală ori să fi votat contra
şi să fi cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al şedinţei.
Legea nu cere să dovedească un interes, acesta fiind prezumat şi
rezultând din chiar calitatea de acţionar. Desigur că toţi acţionarii unei
societăţi comerciale, chiar cei cu o cotă mică de participare la capitalul
social, au interesul ca hotărârile adunării generale ale societăţii să fie luate
în conformitate cu dispoziţiile legale.
Cei doi reclamanţi nu au participat la adunarea generală din 3 aprilie
1999, deci au calitatea de a ataca în justiţie, în baza art. 131 alin. (2) din
Legea nr. 31/1990, hotărârea adoptată în cadrul acelei adunări.
Pe fond, acţiunea conexată este întemeiată, prima instanţă reţinând
corect că au fost încălcate dispoziţiile art. 117 alin. (3) din Legea
nr. 31/1990, care prevăd că, în cazul societăţilor pe acţiuni, convocarea
asociaţilor pentru adunarea generală se face prin publicarea convocatorului
în Monitorul Oficial, precum şi într-unul din ziarele răspândite în localitatea
în care se află sediul societăţii.
În cauză, convocatorul pentru şedinţa A.G.A. din 2 aprilie 1999 nu a fost
publicat în Monitorul Oficial, ci numai într-un ziar local, cu doar 13 zile
înaintea şedinţei.
De altfel, sub aspectul temeiniciei acţiunii, apelanţii nici nu critică
sentinţa, susţinând doar lipsa de interes a reclamanţilor.
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Excepţia prematurităţii acţiunii a fost corect respinsă de instanţa de
fond. Dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 stabilesc termenul
maxim în care pot fi atacate hotărârile adunării generale, în funcţie de data
publicării în Monitorul Oficial, prezumându-se că prin această publicare toţi
acţionarii pot lua cunoştinţă de hotărâre.
Faptul ca hotărârile adunării generale pot fi executate numai după
publicarea în Monitorul Oficial nu înseamnă că un acţionar care consideră că
o hotărâre este contrară legii sau actului constitutiv trebuie să aştepte mai
întâi publicarea ei în Monitorul Oficial şi punerea în executare a acesteia
pentru a o ataca în justiţie.
În ce priveşte cererea de intervenţie introdusă de administratorii N.G.,
N.D. şi D.G., prin care aceştia solicită declararea nulităţii relative a hotărârii
A.G.A. din 3 aprilie 1999, având în vedere că intervenienţii au fost prezenţi la
şedinţa adunării generale din 3 aprilie 1999 şi nu au solicitat să se
consemneze în procesul-verbal al şedinţei că au votat împotrivă, aşa cum sa arătat mai sus, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea
nr. 31/1990, ei nu au dreptul să solicite în instanţă anularea hotărârii (ceea
ce este identic cu declararea nulităţii relative).
De altfel, odată anulată hotărârea A.G.A. prin hotărâre judecătorească,
nu mai prezintă importanţă dacă este vorba de nulitate relativă sau
absolută, întrucât consecinţa este aceeaşi, lipsirea de efecte a hotărârii
adoptate în cadrul adunării generale nelegal convocate.
Însă, având în vedere că s-a invocat această problemă, faţă de
nerespectarea unui text de lege imperativ, respectiv art. 117 alin. (3) din
Legea nr. 31/1990, s-a constatat că în speţă operează nulitatea absolută, nu
cea relativă.
129. Competenţa. Fiind o acţiune comercială neevaluabilă în bani,
competenţa de soluţionare a acţiunii prevăzute de art. 132 revine, din punct
de vedere material, tribunalului, conform art. 2 pct. 1 lit. a)
C. proc. civ., iar din punct de vedere teritorial, potrivit art. 15 C. proc. civ.,
competenţa revine tribunalului în a cărui rază teritorială îşi are sediul
societatea.
Competenţa este una absolută, iar litigiul nu poate fi soluţionat pe calea
arbitrajului, chiar dacă există convenţie arbitrală în acest sens, întrucât,
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potrivit art. 340 C. proc. civ., pe calea arbitrajului se pot soluţiona doar
litigiile patrimoniale şi doar în privinţa cărora părţile pot tranzacţiona.
130. Procedură. Cererea se va soluţiona în contradictoriu cu societatea,
reprezentată prin administratori, respectiv prin directorat [art. 132 alin. (5)].
Deşi în privinţa societăţii pe acţiuni nu există dubii, textul precizând clar
în contradictoriu cu cine se judecă o astfel de cerere, ne vedem nevoiţi să
facem o precizare sub acest aspect; este adevărat că analiza ne-a fost
prilejuită de o decizie1 ce privea situaţia unei hotărâri A.G.A. la o societate
cu răspundere limitată, însă considerăm util punctul de vedere pe care îl
vom exprima. În această decizie, se preciza faptul că „o acţiune în
constatarea nulităţii absolute a unei hotărâri A.G.A. poate fi formulată atât
în contradictoriu cu societatea emitentă, cât şi cu asociaţii acesteia, scopul
prioritar fiind acela de a se asigura opozabilitatea acesteia şi faţă de ceilalţi
asociaţi participanţi la adoptarea hotărârii contestate”. Trecând peste faptul
că soluţionarea unei astfel de cereri în contradictoriu şi cu asociaţii nu poate
aduce vreo vătămare a părţilor, pentru acurateţea aplicării dispoziţiilor Legii
nr. 31/1990 şi neconturarea unei practici judecătoreşti care s-ar putea
dovedi greoaie când numărul acţionarilor este mai mare, credem că este
suficientă trimiterea făcută de art. 196, în sensul că dispoziţiile prevăzute
pentru societăţile pe acţiuni în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile
adunării generale se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată. Nu în
ultimul rând, nu trebuie uitat faptul că hotărârea adunării generale este un
act juridic ce emană de la un organ al societăţii, conţinând o voinţă nouă,
distinctă de cea a asociaţilor.
Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, societatea va fi
reprezentată în justiţie de persoana desemnată de preşedintele instanţei
dintre acţionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată,
până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.
Dacă au fost introduse mai multe acţiuni în anulare, ele pot fi conexate.
Cererea se va judeca în camera de consiliu. Cu privire la obligativitatea
soluţionării cererii în camera de consiliu, în teoria şi practica judecătorească
există opinii contradictorii. Potrivit primei opinii, susţinută şi de practica
1 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 195 din 11 aprilie 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 31-33.
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judecătorească1 şi la care înţelegem să achiesăm şi noi, se susţine că această
normă este imperativă, scopul fiind de a proteja confidenţialitatea
informaţiilor privind activitatea societăţii 2, astfel că hotărârea pronunţată în
şedinţă publică trebuie desfiinţată şi cauza rejudecată.
Potrivit celei de-a doua opinii conturate în această problemă3, chiar dacă
soluţionarea cererii s-a făcut în şedinţă publică, hotărârea nu trebuie
desfiinţată, aducându-se drept argumente faptul că, dimpotrivă, publicitatea
este menită a asigura o garanţie pentru buna judecată, astfel că respectarea
ei nu poate constitui un viciu al judecăţii. Motivul pentru care în unele litigii
este prevăzută soluţionarea în camera de consiliu nu este ca ele să fie
judecate în secret, ca garanţie a nedivulgării unor informaţii confidenţiale
privind activitatea societăţii, ci pentru o soluţionare mai rapidă. Într-o astfel
de situaţie, hotărârea este nulă doar dacă prin soluţionarea cererii în şedinţă
publică s-a pricinuit uneia dintre părţi o vătămare ce nu poate fi înlăturată
decât prin anularea hotărârii, conform art. 105 alin. (2) C. proc. civ.
În susţinerea celei de-a doua opinii, în doctrină4 au mai fost aduse
următoarele argumente:
– art. 132 alin. (9) prevede că judecarea cererii se face în camera de
consiliu, nefiind prevăzută expres sancţiunea nulităţii absolute;
– scopul unei astfel de dispoziţii [art. 132 alin. (9)] este de a soluţiona
astfel de cauze de urgenţă şi fără publicitatea şedinţei, care ar putea genera
prejudicii pentru părţi, astfel că interesul protejat este unul particular, iar nu
unul de interes general;
– vătămarea nu se presupune, astfel că cel ce o invocă trebuie să o
dovedească;
– vătămarea trebuie înlăturată, însă, dacă aceasta constă în dezvăluirea
publică a unor aspecte personale, oricum nu mai poate fi acoperită.
131. Hotărârea. Hotărârea irevocabilă de anulare va fi menţionată în
registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a
1 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 456 din 11 octombrie 2006,
în C.P.J.C. 2006, Vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 394-396.
2 S. David, op. cit., p. 407; C. Leaua, op. cit., p. 181.
3 M. Şcheaua, op. cit., p. 183.
4 N. Ţăndăreanu, Jurisprudenţă în materie comercială a Curţii de Apel Craiova, în
R.D.C. nr. 2/2008, p. 128.
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IV-a. De la data publicării, ea este opozabilă tuturor acţionarilor. Aşadar,
admiterea acţiunii, chiar la cererea unui singur acţionar, profită tuturor
acţionarilor.
Deşi Legea nr. 31/1990 nu prevede efectele hotărârii faţă de terţi,
doctrina1 este constantă în a aprecia că drepturile dobândite de terţii de
bună-credinţă în baza hotărârii A.G.A. anulate se menţin.
Instanţa se va pronunţa numai asupra anulării, neputând dispune
convocarea unei adunări generale, întrucât instanţa poate doar într-un
singur caz să convoace A.G.A., în baza art. 119, care presupune întrunirea
unor condiţii distincte de cele ale acţiunii în anulare: acţiunea în anulare
priveşte o hotărâre adoptată, dar considerată nelegală sau nestatutară, pe
când, în cazul art. 119, se cere ca tocmai administratorul să refuze
convocarea A.G.A., astfel că nu s-a adoptat nicio hotărâre.

Secţ iunea a 2-a. Suspendarea
execută rii hotă rârii A.G.A.
132. Temei juridic. Odată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul
poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea
executării hotărârii atacate.
Plecând de la dispoziţiile art. 133, care reglementează exclusiv2
suspendarea executării hotărârii adunării generale a acţionarilor, se observă
că practica judecătorească nu este unitară şi încă nu s-a conturat limita până
la care judecătorul poate cerceta temeinicia cererii, unele instanţe apreciind
că pentru admiterea suspendării se cere o condiţie unică, şi anume dovada
înregistrării acţiunii în anulare sau nulitate, alte instanţe apreciază că nu se
pot analiza aspectele invocate în acţiunea în anulare şi, în fine, alte instanţe
consideră că admiterea cererii de suspendare trebuie să fie consecinţa

1

I.L. Georgescu, op. cit., p. 371.
În sensul că în privinţa suspendării hotărârii adunării se aplică exclusiv
dispoziţiile art. 132, şi nu dispoziţiile procedurale de drept comun, a se vedea I.C.C.J.,
decizia nr. 2016 din 1 aprilie 2003, în R.D.C. nr. 2/2005, p. 226-227.
2
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îndeplinirii mai multor condiţii, respectiv a celor prevăzute de art. 133 din
Legea nr. 31/1990 şi art. 581 C. proc. civ.1
Este adevărat că judecătorul, soluţionând cererea de suspendare, nu
poate analiza fondul cauzei şi nici nu are posibilitatea de a aprecia
oportunitatea suspendării; aceasta nu înseamnă că cererea de suspendare
trebuie admisă automat, doar pe baza dovezii că a formulat acţiune în
anulare, singura condiţie prevăzută expres de art. 1322; uneori3, s-a
considerat că este atributul exclusiv al instanţei de a aprecia asupra cererii
de ordonanţă preşedinţială, singura condiţie necesară şi suficientă pentru
admisibilitatea acesteia fiind dovada înregistrării la aceeaşi instanţă a unei
acţiuni în anulare4.
133. Condiţii. Pe lângă necesitatea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de
art. 581 C. proc. civ., pe care urmează a le analiza distinct, din cuprinsul art.
133 rezultă existenţa a altor două condiţii: în primul rând, reclamantul
trebuie să dovedească existenţa pe rolul aceleiaşi instanţe a unei acţiuni în
anulare; cererea de suspendare se poate introduce deodată cu acţiunea în
anulare sau după înregistrarea acesteia din urmă; în al doilea rând,
reclamantul trebuie să dovedească fie că este acţionar, depunând în acest
scop, potrivit art. 97, o acţiune, dacă societatea a emis acţiuni în formă
materială, sau un certificat ce atestă această calitate, fie, conform art. 132
alin. (3), că este o persoană interesată şi dovedeşte astfel calitatea
procesuală activă.
Unele instanţe5, cu privire la acest al doilea aspect, au considerat că, atât
timp cât cererea de suspendare a executării hotărârii are un caracter
accesoriu faţă de acţiunea principală, urmează ca şi calitatea procesuală
1 Cu privire la o prezentare a soluţiilor pronunţate de către instanţele
judecătoreşti, a se vedea C. Jora, Aspecte privind admisibilitatea suspendării hotărârii
adunării generale în cazul intentării acţiunii în anularea acesteia, în R.D.C. nr. 6/2006,
p. 31-39.
2 M. Şcheaua, op. cit., p. 185.
3 C.A. Bucureşti, decizia nr. 365/2000, în C.P.J.C. 2000-2001, Ed. Rosetti,
Bucureşti, 2002, p. 224.
4 C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 281.
5 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 778/2003, în R.R.D.A. nr. 1112/2003, p. 170.
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activă a reclamantului să se stabilească în cererea principală. Nu putem
împărtăşi acest punct de vedere, ci, dimpotrivă, achiesăm la punctul de
vedere exprimat în doctrină1 potrivit căruia, în cazul introducerii unei cereri
de suspendare a executării hotărârii A.G.A., este necesară şi dovada calităţii
procesuale active, odată ce cererea de suspendare este o cerere de chemare
în judecată de sine stătătoare, instanţa trebuind să analizeze îndeplinirea
tuturor condiţiilor de exercitare a acţiunii.
134. Îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 581 C. proc. civ. Considerăm că admiterea cererii de suspendare trebuie să fie consecinţa
cercetării condiţiilor generale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale
stabilite de art. 581 C. proc. civ., concluzie ce se desprinde cu uşurinţă din
art. 133 alin. (1), odată ce legiuitorul a înţeles să trimită la calea specială a
ordonanţei
preşedinţiale.
Legiuitorul,
prin
art.
133
alin. (1), nu a creat o procedură separată prin care să se tindă la suspendarea
hotărârii A.G.A., ci, dimpotrivă, făcând trimitere la ordonanţa preşedinţială, a
înţeles să fie aplicabile toate condiţiile art. 581 C. proc. civ.2 Totodată, instanţa
de judecată trebuie să analizeze şi condiţiile generale de exercitare a
acţiunii, respectiv calitate, capacitate, interes.
În primul rând, reclamantul trebuie să dovedească urgenţa, a cărei
existenţă se apreciază la momentul pronunţării hotărârii de suspendare, iar,
în al doilea rând, trebuie analizată aparenţa dreptului reclamantului.
Urgenţa suspendării nu este prezumată de către textul de lege, iar în măsura
în care prin cererea de suspendare au fost invocate aspecte ce ar justifica
suspendarea, acestea trebuie dovedite; este adevărat că, în anumite situaţii,
posibilitatea dovedirii este redusă sau, dimpotrivă, urgenţa rezultă din
conţinutul hotărârii adoptate, cum ar fi, spre exemplu, suspendarea unei
hotărâri de divizare a societăţii3.
Nu credem că este îndeplinită condiţia urgenţei dacă dreptul reclamantului
poate fi protejat prin alte mijloace prevăzute de Legea nr. 31/1990. Nu însemnă
că protejarea trebuie să fie efectivă, ci este suficientă existenţa unei alte căi
1

C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 282.
C.A. Bucureşti, decizia nr. 933/2004, în C.P.J.C. 2003, Ed. Brilliance, Piatra
Neamţ, 2005, p. 424.
3 C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 282.
2
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de protejare a dreptului reclamantului. O astfel de soluţie se sprijină pe
caracterul social al acţiunii în anulare şi, dacă există şi o altă posibilitate de
protejare a dreptului reclamantului, nu se justifică suspendarea unei
hotărâri A.G.A. ce afectează toţi acţionarii şi activitatea societăţii. Spre
exemplu, cazul acţiunii în anularea unei hotărâri A.G.A. pe motiv că a fost
luată fără respectarea dreptului la informare prin nepunerea la dispoziţie a
unor documente importante şi în legătură cu ordinea de zi, situaţie în care,
în măsura prezentării lor, adunarea ar fi putut lua o altă hotărâre.
Considerăm că în acest caz cererea de suspendare trebuie respinsă, întrucât
presupusa informaţie neprezentată nu este supusă pierderii şi nici dreptul la
informare nu este afectat, reclamantul având la dispoziţie modalităţi
specifice de protejare a acestui drept, cum ar fi, spre exemplu, art. 135-136
din
Legea
nr. 31/1990.
Tot pentru argumentul arătat mai sus, adică existenţa unei dispoziţii ce
protejează dreptul reclamantului, trebuie respinsă cererea de suspendare
formulată de un acţionar ce deţine acţiuni dintr-o categorie specială,
împotriva unei hotărâri A.G.A. prin care s-au modificat drepturile şi
obligaţiile acelei categorii de acţiuni, iar până la data introducerii cererii
hotărârea nu fusese aprobată de către adunarea specială a deţinătorilor de
acţiuni din respectiva categorie. Cu privire la acest exemplu, art. 116 alin. (1)
stabileşte că efectele unei astfel de hotărâri se produc numai după
aprobarea lor şi de adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni din acea
categorie, situaţie în care reclamantul nu dovedeşte un posibil prejudiciu,
caz în care nu este îndeplinită condiţia urgenţei.
Măsura suspendării este provizorie, ea putând să producă efecte cel
mult până la soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare. Că măsura este una
provizorie rezultă şi din formularea textului art. 133 alin. (1), care precizează
imperativ că cererea de suspendare se solicită odată cu intentarea acţiunii în
anulare. În lipsa acestei precizări, măsura suspendării nu ar mai fi fost legată
de depunerea acţiunii în anulare şi caracterul temporar al măsurii nu ar mai
fi fost întrezărit, odată ce reclamantul nu ar mai fi fost obligat să introducă şi
o acţiune în anulare. Pentru aceleaşi motive, nici formularea cererii de
suspendare independent de depunerea acţiunii în anulare nu este posibilă.
Aprecierea în soluţionarea cererii are ca punct de plecare aparenţa pe
care se sprijină hotărârea A.G.A. atacată, întrucât în considerentele hotărârii
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judecătorul trebuie să se abţină de la a face referire la fondul cauzei; spre
exemplu, ori de câte ori se impune necesitatea interpretării unor clauze
statutare referitoare la convocarea adunării şi la condiţiile de cvorum, clauze
al căror mod de redactare dă naştere la interpretări, aparenţa dreptului nu
poate fi analizată pe calea specială şi sumară a ordonanţei preşedinţiale 1.
Aceasta nu însemnă că în soluţionarea cererii de suspendare nu se vor
avea în vedere condiţiile generale de admisibilitate a acţiunii în anulare sau
nu se va analiza sub nicio formă aparenţa dreptului2.
Totodată, considerăm că sunt motive de respingere a cererii de
suspendare următoarele: acţiunea în anulare este inadmisibilă (acţiunea în
anulare este formulată de un administrator împotriva unei hotărâri prin care
fusese revocat din această funcţie) sau acţiunea în anulare este tardiv
formulată ori reclamantul, fiind prezent la adunare, s-a abţinut de la vot etc.
Dezbaterea subiectului face să se mai nască unele întrebări: poate
societatea, observând că soluţionarea acţiunii în anulare este tergiversată,
să înlăture efectele suspendării provizorii? Care sunt măsurile pe care le
poate dispune judecătorul în soluţionarea cererii de suspendare? Poate
judecătorul să intervină în viaţa societăţii?
În soluţionarea cererii de suspendare trebuie avut în vedere şi motivul de
anulare invocat de reclamant. Cercetarea acestui motiv trebuie să fie
generică, fără o analiză în contextul adunării generale respective, căci în
acest caz judecătorul ar soluţiona fondul, ceea ce nu este admisibil pe calea
ordonanţei preşedinţiale. Cu alte cuvinte, trebuie stabilit, în funcţie de
motivul invocat, dacă nulitatea este totală sau parţială. Astfel, dacă
reclamantul invocă drept motiv convocarea adunării fără respectarea
publicităţii stabilite de 117 alin. (3), evident că motivul planează asupra
tuturor aspectelor hotărâte. Dimpotrivă, dacă reclamantul a invocat drept
motiv de nulitate absolută, spre exemplu, majorarea capitalului social fără
acordarea dreptului de preferinţă acţionarilor existenţi [art. 216 alin. (2)],
este firesc ca suspendarea hotărârii A.G.A. să privească numai acest punct
din hotărâre, executarea celorlalte aspecte hotărâte neputând fi
1 Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 1596/2005, apud
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 285.
2 V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II,
Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, p. 494.
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suspendată. Considerăm că în acest caz, chiar dacă reclamantul în cererea
de suspendare solicită generic suspendarea hotărârii A.G.A., judecătorul
poate să pună în vedere să-şi precizeze cererea, în caz contrar putând
respinge cererea de suspendare, tocmai ca urmare a analizei condiţiilor de
admisibilitate prin raportare la toate punctele din hotărâre. Neadmiţând o
astfel de soluţie, s-ar da posibilitate acţionarilor să-şi exercite abuziv
drepturile şi să fie afectată activitatea societăţii, deşi motivele invocate de ei
nu privesc decât în parte hotărârea. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o
corespondenţă directă între dispoziţia încălcată, interesul ocrotit şi partea
din hotărâre luată cu această încălcare. Nulitatea parţială trebuie înţeleasă
în sens cantitativ.
135. Prevalenţa interesului social. Chiar presupunând că sunt îndeplinite
condiţiile prevăzute de art. 133 din Legea nr. 31/1990 şi
art. 581 C. proc. civ. şi s-a conturat aparenţa drepturilor invocate ori cu
uşurinţă se observă aspectele de nelegalitate, primează interesul societăţii,
adică, în măsura în care formularea cererii de suspendare are loc în condiţii
ce conduc la imposibilitatea desfăşurării activităţii societăţii, urmează ca
suspendarea să fie respinsă. În speţă1, în cazul unei cereri de suspendare a
unei hotărâri prin care s-au numit administratorii, în condiţiile în care
acţionarii care au formulat cererea nu au dat relaţii privind valabilitatea
vechiului mandat şi durata acestuia, prin admiterea cererii societatea ar fi în
imposibilitate să-şi desfăşoare activitatea în lipsa unui administrator cu
mandat valabil.
136. Termen. Termenul de prescripţie de 15 zile stabilit de art. 132
pentru acţiunea în anulare nu se aplică şi în cazul cererii de suspendare,
astfel că reclamantul poate formula o astfel de cerere fie odată cu acţiunea
în anulare, fie ulterior depunerii acesteia din urmă, chiar peste termenul de
15 zile calculat de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial2.

1 Trib. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, sentinţa nr. 13600/2004, apud
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 283.
2 Trib. Bucureşti, Secţia a IV-a comercială, sentinţa nr. 1234/2005, apud
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 284.
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137. Procedura de soluţionare. Cererea de suspendare se judecă în
camera de consiliu, în contradictoriu cu societatea, condiţie ce rezultă din
dispoziţiile art. 132 alin. (9), care stabileşte că cererea în anulare se
soluţionează în camera de consiliu, pentru identitate de motive, şi cererea
de suspendare se va soluţiona în aceleaşi condiţii. În doctrină 1 a fost
exprimată şi opinia că soluţionarea cererii de suspendare trebuie să se facă
în şedinţă publică, deoarece regula este cea a judecării în şedinţă publică,
regulă consacrată de art. 121 alin. (1) C. proc. civ., judecata în camera de
consiliu fiind permisă doar dacă legea o prevede expres. Credem că această
din urmă opinie nu poate fi primită, odată ce legiuitorul a statuat în privinţa
acţiunii în anulare că se va judeca în camera de consiliu, soluţie justificată
prin prisma accelerării soluţionării litigiului, dar şi pentru păstrarea unui
climat favorabil activităţii comerciale a societăţii aflate în proces, prin
nedezbaterea în şedinţă publică a unor informaţii importante; de altfel,
admitem că în cadrul adunării generale nu pot participa terţe persoane,
tocmai pentru a nu se divulga anumite informaţii, astfel că regula este că
acţionarii sunt reprezentaţi de alţi acţionari, condiţii în care ar fi absurd să
admitem că, doar pentru simplul motiv că s-a formulat o cerere de
suspendare a executării unei hotărâri A.G.A., judecata se poate face în
şedinţă publică.
S-a considerat că la soluţionarea cererii de suspendare trebuie citaţi şi
administratorii2, invocându-se ca argument art. 132 alin. (5), care prevede că
societatea este reprezentată prin administratori. Nu credem că se impune o
astfel de soluţie, avându-se în vedere, pe lângă argumentul reţinut şi de
autorul citat, şi anume că legea nu prevede expres o astfel de cerinţă, şi
argumente de ordin practic, care ar îngreuna soluţionarea unor astfel de
cereri, dacă ne gândim că unele societăţi pe acţiuni au consilii de
administraţie cu un număr mare de membri. Nu trebuie uitat că obligaţia
administratorilor de reprezentare a societăţii are o natură legală şi credem
că art. 132 alin. (5) a fost introdus, deşi are un caracter redundant, în mod
intenţionat, tocmai pentru a preciza expres, pentru a întări că în astfel de
litigii, unde reclamanţii sunt chiar acţionarii, uneori acţionari importanţi,
trebuie asigurată reprezentarea şi apărarea societăţii prin administratori.
1
2

C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 287.
S. David, op. cit., p. 411.
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138. Obiectul cererii de suspendare. Aşa cum am mai precizat, pe calea
acţiunii în anulare pot fi atacate hotărârile A.G.A., precum şi deciziile
consiliului de administraţie, respectiv ale directoratului, numai dacă aceste
decizii au fost luate în exercitarea atribuţiilor delegate de adunarea generală
extraordinară conform art. 114.
În privinţa anulării deciziilor ce au alt conţinut decât cel stabilit expres de
art. 114, cererea de suspendare este inadmisibilă, întrucât în astfel de cazuri
adunarea generală a acţionarilor poate reveni asupra deciziilor luate de
consiliul de administraţie, respectiv directorat.
Cu toate acestea, în doctrină1 s-a încercat fundamentarea posibilităţii
atacării deciziilor consiliului de administraţie (ce conţin alte atribuţii decât
cele stabilite de art. 114), plecând de la situaţia că adunarea generală a
acţionarilor, chiar dacă este organul suprem ce poate cenzura deciziile
consiliului de administraţie, funcţionarea sa este greoaie, dacă avem în
vedere faptul că operaţiunea de convocare şi deliberare presupune
îndeplinirea mai multor condiţii şi o perioadă de timp destul de mare. Există
situaţii în care, pentru a se împiedica executarea unor decizii cu urmări grave
pentru societate şi acţionari, calea formulării unei acţiuni judecătoreşti s-ar
impune.
Jurisprudenţa2 a respins astfel de cereri, reţinând că adunarea generală
este organul suprem care decide asupra oportunităţii deciziilor consiliului de
administraţie, iar, pe de altă parte, legea oferă un sistem de garanţii pentru
acţionarii minoritari cu respectarea anumitor condiţii, evitându-se astfel
tulburarea societăţii prin promovarea fără restricţii a unor acţiuni pentru
anularea oricărui act al administratorilor.
Dacă în privinţa anulării deciziilor consiliului de administraţie doctrina şi
practica judecătorească sunt ferme în sensul inadmisibilităţii unei astfel de
acţiuni, nu aceeaşi este poziţia în cazul formulării cererii de suspendare a
deciziilor consiliului de administraţie. Se are în vedere suspendarea acelor
decizii a căror executare ar conduce la grave prejudicii, la situaţii ireparabile.
Sunt juste argumentele ce sprijină opinia inadmisibilităţii cererii în anulare şi
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 420 şi urm.
În sensul admisibilităţii unei astfel de acţiuni, a se vedea Cas. III, decizia nr. 257
din 19 august 1920, apud I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 412.
2
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a suspendării deciziilor consiliului de administraţie, însă nu trebuie, sub
justificarea existenţei ierarhiei organelor societare, să punem în primejdie
chiar fiinţa societăţii comerciale. Cu alte cuvinte, tocmai pentru că s-a ajuns
la o anumită situaţie contradictorie între actele administratorilor şi
interesele unor acţionari, se impune cel puţin suspendarea acestora până
când organul suprem poate cenzura astfel de acte. Dacă nu am admite
această opinie, posibilitatea oferită de lege (convocarea A.G.A.) este una
justă, dar greoaie, care nu face faţă unei situaţii contradictorii din societate.
Ţinând cont de aceste argumente, precum şi cu întrunirea celorlalte condiţii
ale unei astfel de cereri, nu vedem de ce instanţele nu ar putea admite astfel
de cereri. Evident, aşa cum s-a reţinut1, examenul oportunităţii măsurii
trebuie să fie dintre cele mai severe, căci numai în cazuri grabnice
intervenţia instanţei este legitimă.
Sub acest aspect al admisibilităţii suspendării deciziilor consiliului de
administraţie, sunt relevante două decizii din perioada interbelică. Astfel,
argumentele Tribunalului Ilfov pentru respingerea unei astfel de cereri de
suspendare sunt următoarele2:
„Considerând că, în conformitate cu acest text, se poate cere
suspendarea deciziilor adunărilor generale, atunci când se constată că s-au
încălcat în mod învederat statutele sau legea;
Considerând că nu se poate recurge la această cale de suspendare a
deciziilor consiliului de administraţie pentru care legiuitorul a reglementat în
mod special calea prevăzută de art. 154 şi art. 155 C. com., care îndrituieşte
tribunalul, şi nu pe preşedinte de a lua măsuri urgente în caz de abateri şi
nereguli grave, până când se va întruni adunarea generală convocată în mod
special.
Considerând că pentru deciziile consiliului de administraţie nu se poate
cere examenul tribunalului în ceea ce priveşte legalitatea deciziilor, numai
adunarea generală fiind chemată a decide, în ultim resort, utilitatea sau
oportunitatea măsurilor luate de consiliu, deciziile acesteia putând fi deduse
ulterior examenului tribunalului pe calea indicată de art. 165 C. com.;

1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 423.
Trib. Ilfov, Secţia I comercială, sentinţa din 19 februarie 1934, apud
I.L. Georgescu, op. cit., p. 422.
2
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Considerând că a decide astfel este a se zdruncina mersul operaţiunilor
unei societăţi anonime pentru măsuri foarte frecvente, deci prin atacarea
repetată la intervale scurte a acestor măsuri de administraţie curentă, pe
când limitarea art. 165 C. com. numai la dispoziţiile adunării generale,
restrânge implicit putinţa de a abuza, prejudiciind mersul societăţii;
Considerând că, dacă ar fi întemeiată părerea că se pot ataca pe calea
art. 165 C. com. deciziile consiliului de administraţie, s-ar eluda condiţiile
impuse de art. 154 şi art. 155 C. com. menite tocmai a restrânge putinţa de a
tulbura realizarea hotărârilor consiliului, întrucât art. 165 C. com. este
deschis oricărui acţionar, nu numai acelora care justifică proprietatea unei
zecimi din capitalul social pentru care îndatorirea cenzorilor, prevăzută în
art. 154 C. com., să fie obligatorie sau proprietatea unei optimi pentru a
putea cere tribunalului intervenţia sa în conformitate cu dispoziţiile art. 155
C. com.;
Considerând că consiliul de administraţie deţine mandatul său de la
adunarea generală şi aceasta singură este în drept a-i cenzura actele cu
excluderea fiecărui acţionar în parte, care poate, aşa cum am arătat mai sus,
să tulbure oricând intempestiv mersul societăţii (…)”.
În sens contrar, Curtea de Casaţie1, a reţinut:
„Considerând că, conform art. 165 C. com., orice asociat se poate opune
deciziilor luate de adunarea generală, când deciziile sunt învederat contrarii
actului constitutiv şi statutului legal, că dacă orice acţionar are acest drept
când este vorba de deciziile adunării generale, a fortiori, au acest drept când
decizia este luată de consiliul de administraţie, delegatul adunării generale
sau de un uzurpator al delegării date altui consiliu de administraţie (…)”.
Tot în sprijinul admisibilităţii cererii de suspendare, Tribunalul Ilfov 2 avea
următorul punct de vedere:
„Considerând că decizia consiliului de administraţie nu poate fi atacată
pe calea art. 165 C. com., care dă dreptul oricărui acţionar al unei societăţi
anonime să ceară suspendarea executării deciziilor adunării generale, când
se învederează călcarea vreunei dispoziţii din statute sau din lege;

1

Cas., Secţia a III-a, decizia nr. 257 din 19 august 1920, apud I.L. Georgescu, op. cit.,
vol. II, p. 422.
2 Apud I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 423.
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Considerând că, în adevăr, deciziile consiliului de administraţie sunt
cenzurabile numai de adunarea generală a unei societăţi ai cărei mandatari
sunt administratorii şi de tribunal direct în condiţiile art. 155 C. com., când
se constată nereguli grave în administrarea societăţii;
Considerând însă că atunci când măsurile reclamate de la justiţie implică
o urgenţă specială care nu comportă termenele şi procedura dreptului
comun – fie acţiunea în anulare a unei dispoziţiuni statuare şi, prin
consecinţă, a unei decizii a consiliului, aşa cum arată a se petrece lucrurile în
speţă, fie chiar şi pentru procedura ea însăşi specială şi destul de urgentă
prevăzută de art. 155 C. com., nimic nu se opune a se deduce faptele
preşedintelui tribunalului, pe cale excepţională a art. 66 bis, ca să anticipeze
soluţia de drept comun, care cade în competenţa tribunalului din care el
face parte;
Considerând că în principiu se pot ivi cazuri în care faptele să reclame o
intervenţie a justiţiei mai urgentă, mai imediată, decât aceea pe care
tribunalul o poate face pe calea art. 155 C. com., admisibilitatea principală a
aplicării art. 66 bis nu se poate contesta”.
138.1. Jurisprudenţă. Competenţa şi obiectul cererii de suspendare.
Prin cererea înregistrată la 26 ianuarie 2006 pe rolul Tribunalului Bucureşti,
Secţia a VI-a comercială, reclamanta SC C.I.B.V. S.A. a chemat în judecată pe
pârâta B.P. Ltd., societate de naţionalitate britanică, prin reprezentanţa sa
din Bucureşti, şi a solicitat ca instanţa, pe cale de ordonanţă preşedinţială, să
suspende exercitarea dreptului de vot al societăţii pârâte în cadrul adunării
generale ordinare a acţionarilor SC R SA Oneşti, convocată la 7 februarie
2006, până la eliberarea mandatului conform art. 63 din contractul de
vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de data soluţionării dosarului de fond
aflat pe rolul aceleiaşi instanţe.
Instanţa1 a reţinut că cererea dedusă judecăţii nu poate fi apreciată ca o
cerere în materie de societate, întrucât este formulată de un terţ care
pretinde că a dobândit calitatea de acţionar împotriva unui acţionar care şi-a
înstrăinat acţiunile, dar care continuă să îşi exercite prerogativele de acţionar.
De esenţa cererii de ordonanţă preşedinţială este invocarea aparenţei de
drept ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare, acest contract
1 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 1258 din 13 aprilie 2006, în
C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 484-488.
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neprofitând şi nepăgubind societatea, ci fiind creator de drepturi şi de obligaţii
doar între vânzător şi cumpărător. Curtea a apreciat ca întemeiate susţinerile
recurentei-reclamante relative la categoriile de cereri ce pot fi considerate
în materie de societate, cuvenindu-se subliniat faptul că de esenţa acestor
cereri este raportul juridic ce izvorăşte din contractul de societate sau care
are legătură cu contractul de societate.
În speţă, raportul juridic pe care se fundamentează cererea de ordonanţă preşedinţială este unul de vânzare-cumpărare de acţiuni care, în caz
că este valabil încheiat, schimbă doar pe unul dintre acţionari, lăsând
neatins contractul de societate în baza căruia funcţionează SC R. SA.
Ca atare, curtea a apreciat că judecătorul fondului a reţinut în mod
nelegal incidenţa prevederilor art. 15 C. proc. civ. În cererea de ordonanţă
preşedinţială nu s-a indicat ca temei de drept niciuna dintre prevederile
Legii. nr. 31/1990, iar motivarea în fapt a cererii nici nu face posibilă
încadrarea ei în vreuna din aceste prevederi.
Dacă cererea ar fi fost găsită întemeiată, judecătorul fondului ar fi putut
face aplicarea art. 969 C. civ., cu raportare la art. 6.2. şi art. 6.3. din
contractul părţilor, pentru a putea reţine că aparenţa de drept (deci una din
condiţiile de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale) este în favoarea
reclamantei, iar suspendarea dreptului de vot al pârâtei ar fi doar efectul
acestei măsuri. Recurenta-reclamantă nu solicită anularea hotărârii A.G.A.,
pentru că ar fi fost adoptată cu votul unei persoane care nu mai are calitatea
de acţionar şi nici pentru că votul nu ar fi fost exprimat în condiţii statuare
ori legale. Numai în această situaţie se putea vorbi despre o cerere
prevăzută de Legea nr. 31/1990, validitatea votului putând fi cenzurată doar
pe calea acţiunii în anularea hotărârii A.G.A., prevăzută de art. 132 din Legea
nr. 31/1990.
Cererea de faţă are cu totul alte temeiuri de fapt şi de drept, prezentate
în considerentele ce preced, şi nu poate fi încadrată în categoria celor
prevăzute de Legea nr. 31/1990, astfel că dispoziţiilor art. 63 din acest act
normativ sunt greşit aplicate speţei de faţă.
139. Cauţiunea. Articolul 133 alin. (2) stabileşte că „preşedintele,
încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cauţiune”.
În general, plata unei cauţiuni are rolul de a garanta acoperirea
prejudiciului cauzat societăţii în cazul în care acţiunea în anulare este
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respinsă sau, în anumite cazuri, necesitatea obligării reclamantului la plata
cauţiunii se justifică atunci când nelegalitatea hotărârii nu este evidentă 1
sau, mai bine spus, pentru „a frâna cererile temerare” 2.
Din art. 133 alin. (2) rezultă că obligarea la plata cauţiunii este posibilă
doar în cazurile în care s-a admis cererea de suspendare şi, chiar şi în
această ipoteză, obligarea reclamantului la o cauţiune nu este obligatorie, ci
este la îndemâna instanţei să aprecieze oportunitatea ei în funcţie de natura
speţei. Aşadar, din redactarea textului de lege rezultă clar că obligarea la
plata cauţiunii este urmarea admiterii cererii de suspendare, căci numai
„încuviinţând suspendarea, poate obliga (...) la o cauţiune”.
În concluzie, instanţa nu poate pune în vedere reclamantului ca până la
luarea în pronunţare a cauzei să plătească o cauţiune3.
Dispoziţiile citate nu stabilesc un cuantum al cauţiunii, acesta urmând a fi
stabilit de instanţă, ţinând seama de împrejurări şi de faptul că acţiunea în
anulare are un caracter social, adică, chiar dacă este promovată de un
acţionar, efectele se răsfrâng asupra tuturor acţionarilor. Totodată, se va
avea în vedere la stabilirea cauţiunii faptul că acţiunea în anulare este
neevaluabilă, chiar dacă efectele vizează indirect aspecte patrimoniale;
această susţinere nu trebuie să conducă la stabilirea unei cauţiuni modice,
ci, dimpotrivă, aceasta să fie o reală despăgubire pentru întârzierea
executării hotărârii A.G.A. Legiuitorul a lăsat la latitudinea instanţei, în
temeiul rolului activ al judecătorului în procesul civil, obligarea
reclamantului la depunerea unei cauţiuni şi la stabilirea cuantumului
acesteia. Instanţa de judecată este singura în măsură să aprecieze asupra
cuantumului cauţiunii în raport de împrejurările existente în speţă 4.

1 C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 4418/2001, în B.J. 1990-2003, Ed. All Beck,
Bucureşti, 2004, p. 341.
2 I.L. Georgescu, op. cit., p. 373.
3 În sens contrar, instanţa de judecată a respins cererea de suspendare în
condiţiile în care a stabilit cuantumul cauţiunii, iar reclamanta nu s-a prezentat la
judecarea pricinii, deşi fusese legal citată (C.S.J., Secţia comercială, decizia nr.
4418/2001, în C.J. nr. 12/2002, p. 72).
4 Curtea Constituţională, Decizia nr. 107/2006, în M. Of. nr. 318 din 10 aprilie
2006.
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În acest sens, într-o decizie a Curţii de Apel Bucureşti1, s-a reţinut că pe
calea cererii de suspendare provizorie a executării hotărârii A.G.E.A. nu se
pot dezbate probleme de fond şi nu se pot cenzura apărări de fond,
eventuala legalitate sau nelegalitate vădită a hotărârii putând fi avută în
vedere de instanţă numai cu ocazia stabilirii cauţiunii în sarcina
reclamanţilor care urmăresc suspendarea provizorie a executării hotărârii
acţionarilor.
Curtea Constituţională2 a reţinut că dispoziţiile art. 133 conţin norme de
procedură a căror stabilire este de competenţa autorităţii legiuitoare
conform art. 126 alin. (2) din Constituţie. Aceste dispoziţii legale permit
instanţei de judecată, ţinând seama de circumstanţele cauzei, să aprecieze
asupra caracterului eventual şicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii
adunării generale atacate şi să stabilească, totodată, o cauţiune de natură să
descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credinţă a
drepturilor procesuale. De asemenea, depunerea cauţiunii constituie o
garanţie, în sensul că, în urma respingerii acţiunii în anulare a hotărârilor
luate de adunarea generală a acţionarilor, partea interesată va putea cere şi
obţine despăgubiri pentru pagubele suferite din cauza întârzierii executării
hotărârii respective.
139.1. Jurisprudenţă. Cerere de suspendare formulată de administrator
împotriva hotărârii prin care a fost revocat. O problemă ce impune o
analiză aparte este legată de admisibilitatea cererii de suspendare formulate
de administratorul revocat prin hotărârea A.G.A.
În speţă, prin cererea de suspendare formulată pe cale de ordonanţă
preşedinţială în temeiul art. 133, reclamantul a solicitat suspendarea
executării hotărârii A.G.A. prin care fusese revocat ca administrator, până la
soluţionarea pe fond a acţiunii în anulare a respectivei hotărâri. De precizat
că prin hotărârea A.G.A. se hotărâse doar revocarea ca administrator.
Prin ordonanţa nr. 9 din 1 iunie 2006, Tribunalul Dolj a admis cererea de
suspendare a executării hotărârii A.G.A. formulată de reclamant, până la
soluţionarea dosarului de fond, care a respins excepţia inadmisibilităţii
1 C.A. Bucureşti, Secţia a V-a comercială, decizia nr. 2410 din 19 septembrie 2006,
în C.P.J.C. 2006, vol. I, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 470-474.
2 Curtea Constituţională, Decizia nr. 209/2005, în M. Of. nr. 528 din
22 iunie 2005.
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formulată de pârât şi întemeiată pe dispoziţiile art. 132 alin. (4), reţinând că
sunt îndeplinite condiţiile art. 581 C. proc. civ.
Soluţia astfel pronunţată impune analizarea ei cel puţin din două puncte
de vedere.
În primul rând, se pune întrebarea dacă există temei pentru o astfel de
cerere de suspendare şi în cazul societăţilor cu răspundere limitată. Este
adevărat că art. 133 prevede posibilitatea formulării unei astfel de cereri,
însă acest text de lege se referă strict la societăţile pe acţiuni.
Articolul 196 care, referindu-se la societăţile cu răspundere limitată,
conţine doar o trimitere la art. 132 ce reglementează acţiunea în anulare,
nefăcând nicio referire la cererea de suspendare reglementată distinct de
art. 133, interpretarea trebuie să fie restrictivă, având în vedere că, acolo
unde legea nu distinge, nici interpretul nu are posibilitatea să o facă.
În al doilea rând, speţa în cauză nu ar fi ridicat aceste semne de întrebare
până la modificarea Legii nr. 31/1990 prin introducerea
alin. (4) al art. 132, care prevede că administratorii nu pot ataca hotărârea
adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie.
Lăsând la o parte prima critică, este evident că, observând art. 132 alin.
(4), atât timp cât administratorul nu mai are calitatea să formuleze acţiune
în anulare, nu mai poate formula nici cerere de suspendare a executării
hotărârii A.G.A., o astfel de cerere fiind inadmisibilă.
Introducerea alin. (4) al art. 132 se justifică, legiuitorul în acest fel dând
consistenţă legislativă doctrinei juridice, potrivit căreia revocarea
administratorului este ad nutum, putând interveni oricând şi independent
de voinţa sau de vreo culpă contractuală a administratorului. A considera că
revocarea este ad nutum, nefiind necesară vreo justificare (fiind vorba până
la urmă de voinţa societăţii materializată în hotărârea A.G.A. a asociaţilor),
dar, pe de altă parte, a admite cererea de suspendare a hotărârii A.G.A.,
aşadar împotriva voinţei societăţii, este fără suport teoretic. În acest
moment există şi un temei juridic al acestei teorii, o consacrare legislativă:
art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990. În concluzie, sub acest ultim aspect
analizat, considerăm că instanţa de judecată trebuia să respingă cererea de
suspendare.

VII. Anularea ş i suspendarea hotă rârilor A.G.A.

293

140. Recursul împotriva ordonanţei de suspendare. Articolul 133 alin.
(3) prevede că împotriva ordonanţei de suspendare se poate face recurs în
termen de 5 zile de la pronunţare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie1 a admis recursul în interesul legii cu
privire la admisibilitatea recursului împotriva ordonanţei preşedinţiale de
respingere a cererii de suspendare a executării hotărârii A.G.A., reţinând că,
în ceea ce priveşte aplicarea art. 133 alin. (3), jurisprudenţa nu a adoptat un
punct de vedere unitar.
Astfel, unele instanţe s-au pronunţat în sensul admisibilităţii recursului
formulat împotriva ordonanţei preşedinţiale prin care s-a respins cererea de
suspendare a executării hotărârii adunării generale a acţionarilor,
subliniindu-se că dispoziţiile art. 133 alin. (3) derogă de la dreptul comun,
legea specială prevăzând în mod expres că numai împotriva ordonanţei prin
care a fost admisă cererea de suspendare se poate formula recurs. Prin
urmare, s-a apreciat că nu mai este posibil să fie exercitată această cale de
atac şi în cazul respingerii unei atari cereri.
Dimpotrivă, alte instanţe s-au pronunţat în sensul că poate fi atacată cu
recurs ordonanţa prin care a fost respinsă cererea de suspendare a
executării hotărârii adunării generale a acţionarilor.
Analizând prevederile art. 133, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit
că, deşi legea prevede că „împotriva hotărârii de suspendare se poate face
recurs”, această menţiune nu poate fi considerată limitativă, deoarece astfel
s-ar infirma principiul simetriei căilor de atac, specific dreptului procesual
român. De asemenea, s-a mai reţinut că restrângerea dreptului la
exercitarea căii de atac a recursului numai împotriva hotărârii de suspendare
a executării ar însemna şi o încălcare a prevederilor constituţionale privind
accesul liber la justiţie şi folosirea căilor de atac.
Pentru aceste considerente, Înalta Curte a concluzionat că se impune o
interpretare extensivă a dispoziţiilor art. 133 alin. (3), mai ales prin prisma
necesităţii egalităţii de tratament faţă de părţile aflate în proces, în sensul că
ordonanţa preşedinţială prin care a fost respinsă cererea de suspendare a

1 I.C.C.J., Secţiile Unite, Decizia nr. LXII din 24 septembrie 2007 (M. Of.
nr. 276 din 8 aprilie 2008).
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executării hotărârii adunării generale a acţionarilor poate fi atacată cu
recurs.

Secţ iunea a 3-a. Discuţ ii privitoare la opoziţ ia
reglementată de art. 61 din Legea nr. 31/1990.
Legă tura dintre opoziţ ie ş i acţ iunea în
nulitate
141. Precizări prealabile. În materia societăţilor există trei tipuri de
acţiuni al căror obiect îl constituie înregistrările efectuate în registrul
comerţului: recursul împotriva încheierilor de înregistrare pronunţate de
către judecătorul delegat (art. 60 din Legea nr. 31/1990), opoziţia
(art. 61-62 din Legea nr. 31/1990) şi cererea de radiere a unei menţiuni (art.
25 din Legea nr. 26/1990).
Există în acest moment cu privire la instituţia opoziţiei o mare confuzie,
ce se datorează în principal inconsecvenţei legiuitorului, care, pe de o parte,
a abrogat dispoziţiile din Codul de procedură civilă ce făceau referire la
opoziţie, dar, pe de altă parte, în diverse legi speciale a introdus această
instituţie.
Astfel, prin abrogarea art. 430 şi art. 524 (care priveau actele de
executare silită), Codul de procedură civilă nu mai conţine nicio referire la
opoziţie, astfel că se pune întrebarea dacă opoziţia, pe care o regăsim acum
în alte legi speciale, este o cale de atac în sens procedural, atât timp cât în
Codul de procedură civilă nu este enumerată în rândul căilor de atac
ordinare sau extraordinare.
Pentru a stabili dacă este o cale de atac în sens procedural sau nu, se are
în vedere un singur criteriu, şi anume dacă aceasta se îndreaptă împotriva
unei hotărâri judecătoreşti.
Aşa cum am precizat, confuzia este menţinută, întrucât legiuitorul
foloseşte denumirea de „opoziţie” şi pentru situaţiile în care a dorit să
instituie o veritabilă cale de atac, dar şi în alte situaţii.
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142. Sediul materiei. Două sunt articolele din Legea nr. 31/1990 ce
reglementează opoziţia:
– art. 61: creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate prin
hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot
formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei judecătoreşti să
oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat,
prevederile art. 57 fiind aplicabile;
– art. 62: opoziţia se face în termen de 30 de zile de la data publicării
hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se
depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de la data
depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei judecătoreşti
competente. Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se aplică în mod
corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu citarea părţilor.
Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este supusă numai recursului.
143. Natura juridică. Cu privire la opoziţia reglementată de art. 61-62 din
Legea nr. 31/1990, în literatura juridică1 s-a reţinut că aceasta este o acţiune
originală, ale cărei condiţii de exercitare şi admisibilitate sunt stabilite în
mod distinct de această lege.
Astfel, opoziţia este diferită de acţiunea în răspundere civilă delictuală,
chiar dacă ambele tind la repararea prejudiciului suferit, însă în privinţa
condiţiilor de admisibilitate observăm că: în cazul opoziţiei, reclamantul
trebuie să dovedească numai un prejudiciu ca urmare a modificărilor actului
constitutiv, în timp ce în cazul răspunderii civile delictuale, reclamantul
trebuie să dovedească un prejudiciu, existenţa unei fapte ilicite şi vinovăţia.
În cazul opoziţiei, nu se cere condiţia existenţei unei fapte ilicite, astfel că
hotărârea A.G.A. ce modifică actul constitutiv poate vătăma un creditor, fără
ca aceasta să fie ilicită; tot aşa, nici condiţia vinovăţiei pârâtului nu este
cerută în cazul opoziţiei.
De asemenea, opoziţia este diferită de acţiunea revocatorie, deşi, în
cazul ambelor acţiuni, calitate procesuală activă au creditorii societăţii, iar
scopul urmărit este de a lipsi de efecte acele acte juridice care creează

1

C. Duţescu, op. cit., p. 264.
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prejudicii creditorilor societăţii1. Totuşi, marea diferenţă este dată de
condiţiile de admisibilitate, astfel că observăm, în cazul acţiunii revocatorii,
obligativitatea de a dovedi vinovăţia pârâtului, existenţa unei intenţii
comune de fraudare între societatea pârâtă şi terţul dobânditor, iar efectul
acestei înţelegeri să fie crearea ori mărirea stării de insolvabilitate a
societăţii pârâte.
144. Enumerare. În dreptul comercial, opoziţia este prevăzută, cu titlu
exemplificativ, de următoarele legi:
a) potrivit art. 75 din Titlul VI al Legii nr. 99/1999, în termen de 5 zile
libere de la primirea notificării întocmite conform art. 71, debitorul,
creditorul sau proprietarul bunului, dacă are un interes, pot face opoziţie la
vânzarea bunului, opoziţie ce se soluţionează de către instanţă în termen de
3 zile libere, iar hotărârea astfel pronunţată se atacă cu recurs în termen de
3 zile calculate de la data comunicării hotărârii;
b) conform art. 61 din Legea nr. 31/1990, creditorii sociali şi orice alte
persoane prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea
actului constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite
instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la
repararea prejudiciului cauzat;
c) în caz de repartizare a activului după terminarea lichidării, asociatul
nemulţumit, în temeiul art. 263 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, poate face
opoziţie în termen de 15 zile de la notificarea situaţiei financiare şi a
proiectului de repartizare; acelaşi drept îl au şi acţionarii, conform art. 268
alin. (3);
d) când administratorii sunt numiţi lichidatori, darea de seamă asupra
gestiunii se depune la oficiul registrului comerţului şi se publică în Monitorul
Oficial împreună cu bilanţul final de lichidare, iar orice acţionar poate
formula opoziţie, în temeiul art. 266 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, în
termen de 15 zile de la publicare;
e) potrivit art. 62 din Legea nr. 58/1934, în termen de 5 zile de la
primirea somaţiei, debitorul poate face opoziţie la executare, care se
introduce la judecătoria care a învestit cu formulă executorie cambia sau
biletul la ordin;
1

Idem, p. 265.
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f) în caz de pierdere, distrugere sau sustragere a unei cambii sau a unui
bilet la ordin, potrivit art. 90 din Legea nr. 58/1934, în termen de 30 de zile
de la publicarea ordonanţei în Monitorul Oficial (pronunţată de către
judecătorie, prin care se anulează vechea cambie), detentorul va putea face
opoziţie împotriva acesteia;
g) potrivit art. 54 din Legea nr. 59/1934, în termen de 5 zile de la
primirea somaţiei, debitorul poate face opoziţie la executare, care se
introduce la judecătoria care a învestit cu formulă executorie cecul;
h) în caz de pierdere, distrugere sau sustragere a unui cec, potrivit art. 68
din Legea nr. 59/1934, în termen de 15 de zile de la publicarea ordonanţei
(pronunţată de către judecătorie, prin care se anulează vechiul cec),
detentorul va putea face opoziţie împotriva acesteia.
145. Opoziţia prevăzută de art. 61 din Legea nr. 31/1990. Precizări.
Dispoziţiile art. 61 şi art. 62 sunt norme de principiu, având în vedere, aşa
cum am arătat, că Legea nr. 31/1990 prevede posibilitatea formulării unei
astfel de cereri şi în alte cazuri: art. 263 alin. (2), art. 266 alin. (3), art. 268
alin. (3) etc.
Această opoziţie nu este o cale de atac, întrucât nu este îndreptată
împotriva unei hotărâri judecătoreşti, ci vizează un act juridic complex,
rezultat al voinţei asociaţilor.
Opoziţia este o procedură contencioasă, dispoziţiile Legii nr. 31/1990
completându-se cu dispoziţiile Codului de procedură civilă.
146. Calitate procesuală activă. Creditorii sociali şi orice alte persoane
prejudiciate prin hotărârile asociaţilor privitoare la modificarea actului
constitutiv pot formula o cerere de opoziţie prin care să solicite instanţei
judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea
prejudiciului cauzat.
De principiu, nu au calitate procesuală activă asociaţii sau acţionarii,
întrucât, în măsura în care aceştia sunt prejudiciaţi de hotărârile A.G.A., au o
cale specială de atac, respectiv acţiunea în anularea hotărârii (art. 132
pentru societăţile pe acţiuni şi art. 196 pentru societăţile cu răspundere
limitată).
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Totuşi, în anumite condiţii, atât în literatura juridică, cât şi în practica
judecătorească1, s-a recunoscut acest drept şi acţionarilor. Astfel, într-o
primă opinie2, s-a considerat că „trebuie recunoscut dreptul oricărui
acţionar al societăţii care are şi calitatea de creditor social de a introduce în
justiţie o cerere de opoziţie, întocmai ca orice creditor chirografar (…), în caz
contrar (…) ar fi în mod evident încălcat principiul constituţional al egalităţii
în drepturi a cetăţenilor (…)”. Tot în acest sens, alt autor 3 consideră că „nu
este mai puţin adevărat că acţionarii au oricum deschisă calea acţiunii în
anulare (…). Apreciem că cele două acţiuni nu se exclud reciproc în privinţa
acţionarilor”.
Dimpotrivă, alţi autori4 consideră că acţionarii nu au calitate procesuală
activă, deşi sunt creditori ai societăţii, aducând ca argumente: în cazul în
care au votat favorabil hotărârea, opoziţia este lipsită de interes, iar dacă fie
au votat împotrivă, fie au lipsit, au la îndemână acţiunea în anulare, iar în
cazul în care nu au formulat această acţiune, implicit au achiesat la hotărâre.
Soluţia contrară ar conduce la o negare a principiului democratic al
majorităţii, care consfinţeşte obligativitatea hotărârilor A.G.A. şi faţă de
acţionarii care au votat contra sau care au lipsit de la dezbateri.
În ceea ce ne priveşte, considerăm că acţionarul care are şi calitatea de
creditor poate formula opoziţie dacă are şi calitatea de creditor al societăţii.
Evident, nu are acest drept în cazul în care a votat favorabil acea hotărâre,
caz în care nu mai justifică un interes în promovarea unei astfel de acţiuni.
Motivele pentru care susţinem aceasta au în vedere natura juridică a
celor două acţiuni judecătoreşti şi condiţiile de admisibilitate. Astfel,
acţiunea în anulare are un caracter social, întrucât, chiar dacă este
promovată doar de un acţionar, efectele, în cazul în care se admite şi
rămâne irevocabilă, se răsfrâng asupra tuturor acţionarilor, societatea fiind
1 C.A. Bucureşti, decizia nr. 143/2004, în P.J.C. 2004, Ed. Brilliance, Piatra Neamţ,
2005, p. 163.
2 C. Duţescu, op. cit., p. 266.
3 C. Gheorghe, Societăţile comerciale. Voinţa asociaţilor şi voinţa socială, Ed. All
Beck, Bucureşti, 2004, p. 176.
4 Gh. Piperea, în St.D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea,
op. cit., 2006, p. 206-207; F. Gârbaci, Societăţi comerciale deţinute public.
Instrumente juridice de protecţie a investitorilor, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003,
p. 274.
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obligată să ia o nouă hotărâre cu respectarea dispoziţiilor sau drepturilor
încălcate.
Chiar dacă prin promovarea acţiunii reclamantul urmăreşte şi un interes
personal, se recunoaşte caracterul social al acţiunii în anulare, avându-se în
vedere scopul formator în realizarea unei voinţe conforme cu legea şi cu
actul constitutiv.
Amplificarea caracterului social al acţiunii în anulare a avut ca rezultat
apariţia unor tendinţe fie de limitare a dreptului unui acţionar de a ataca
hotărârea A.G.A., când există un conflict de interese între reclamant şi
societate1, fie de exercitare cu prudenţă a acestui drept, astfel încât să nu
aibă un scop abuziv, ambele tendinţe negăsindu-şi un sprijin legal.
Aşadar, observăm că acţiunea în anulare are un caracter social, iar
reclamantul trebuie să invoce şi să dovedească un motiv de anulare a
hotărârii A.G.A. Tocmai în această zonă apare diferenţa faţă de opoziţie,
întrucât, în cazul opoziţiei, reclamantul nu trebuie să dovedească un motiv
de anulare, ci doar că prin acea hotărâre este prejudiciat.
Dacă între cele două acţiuni ar exista o suprapunere perfectă, am fi de
acord cu punctul exprimat în doctrină, în sensul nerecunoaşterii dreptului la
opoziţie al acţionarilor creditori ai societăţii. Tocmai pentru că sunt situaţii în
care o hotărâre A.G.A. este valabilă, neputând fi invocat niciun motiv de
nulitate absolută ori relativă, dar prin care totuşi un acţionar creditor să fie
prejudiciat, este un motiv suficient pentru a fundamenta punctul nostru de
vedere.
147. Analiza legăturii dintre opoziţie şi acţiunea în nulitate. Revenind la
calitatea procesuală a terţilor, credem că se impune şi stabilirea legăturii
acţiunii în nulitate reglementate de art. 132 cu opoziţia reglementată de art.
62.
S-ar putea susţine, la prima vedere, având în vedere posibilitatea
suprapunerii în unele situaţii a condiţiilor cerute de fiecare dintre cele două
categorii de acţiuni, faptul că nici creditorii sociali şi nici alte persoane
prejudiciate prin hotărâri ale acţionarilor nu pot formula acţiune în anularea
unei hotărâri privitoare la modificarea actului constitutiv, ci doar opoziţie.
Altfel spus, art. 62 reglementează o acţiune specială pe care o au terţii
1

Y. Guyon, op. cit., p. 469.
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împotriva hotărârilor acţionarilor prin care se modifică actul constitutiv,
astfel că acţiunea în nulitate poate fi promovată de aceştia doar dacă prin
hotărârea respectivă nu se aduce o modificare a actului constitutiv.
Stabilirea acestei legături are şi o importanţă practică, atunci când
reclamantul, îndreptându-se împotriva unei hotărâri A.G.A., nu este suficient
de clar, astfel că se impune calificarea acţiunii.
Credem că legătura între cele două dispoziţii legale, în ciuda
circumstanţierii inutile făcute de art. 62, trebuie interpretă în sensul că terţii
pot formula opoziţie împotriva acelor hotărâri care îi prejudiciază, având în
vedere că există hotărâri A.G.A. legale sau conforme cu actul constitutiv, cu
privire la care nu pot fi invocate motive de nulitate, dar care, totuşi, îi
prejudiciază pe terţi, dar pot formula şi acţiune în constatarea nulităţii
absolute ori de câte ori justifică un interes. Însă se observă câteva diferenţe
care dovedesc specificitatea acesteia, respectiv că opoziţia presupune o
condiţie în plus: nu un simplu interes, ci să existe chiar o vătămare, un
prejudiciu cert; de asemenea, pârâţi în cazul opoziţiei pot fi societatea sau
acţionarii, iar scopul admiterii opoziţiei este repararea prejudiciului cauzat.
Găsirea unei interpretări potrivite este însă complicată de dispoziţiile art.
61 alin. (1), potrivit cărora opoziţiei îi sunt aplicabile dispoziţiile
art. 57: „nulitatea nu poate fi declarată în cazul în care cauza ei, invocată în
cererea în anulare, a fost înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond la
tribunal”. Din această normă de trimitere s-ar înţelege că pe calea opoziţiei
pot fi invocate motive de nulitate absolută, astfel că se pun câteva întrebări:
care mai este diferenţierea faţă de acţiunea în nulitate? Termenul de 30 de
zile al opoziţiei nu se aplică în cazul acesta [deşi imprescriptibilitatea unei
astfel de acţiuni pe motiv de nulitate absolută este consfinţită prin art. 132
alin. (3)]?.
Credem că nu poate fi reţinută o astfel de posibilitate, în primul rând,
pentru că efectele art. 57 contravin regimului nulităţii absolute, iar, pe de
altă parte, aşa cum am arătat, instituirea opoziţiei drept cale specifică a fost
prevăzută la îndemâna creditorilor sau terţilor prejudiciaţi printr-o hotărâre
asupra căreia nu planează motive de nulitate absolută.
Trimiterea la art. 57 trebuie înţeleasă doar ca o greşeală de redactare a
textului, scopul legiuitorului fiind cu totul altul, şi anume, în măsura în care
prejudiciul a fost reparat până la soluţionarea cauzei, opoziţia trebuie
respinsă. De remarcat că în art. 62 se prevede expres ce se poate dispune ca
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urmare a admiterii opoziţiei, respectiv „repararea prejudiciului cauzat”, şi
nicidecum nulitatea hotărârii adunării, aşa cum rezultă din art. 57.
Observăm că ambele acţiuni au efecte similare, respectiv, în caz de
admitere, lipsesc de orice efecte hotărârile A.G.A. vizate.
147.1. Jurisprudenţă. Acţionarul nu are dreptul să aleagă între opoziţie
şi acţiunea în anulare. Prin sentinţa atacată, Tribunalul Teleorman a respins
acţiunea reclamantului, persoană fizică, ce a exercitat o opoziţie împotriva
hotărârii adunării generale a societăţii pârâte pentru lipsa calităţii
procesuale active.
Instanţa a motivat decizia prin faptul că Legea nr. 31/1990 recunoaşte
creditorilor sociali dreptul de opoziţie împotriva hotărârilor adunării
generale, ca regulă generală, precum creditorilor personali ai asociaţilor la
societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi la societatea
cu răspundere limitată (art. 206 din lege). De asemenea, potrivit art. 226
(art. 231 la momentul actual), poate face opoziţie împotriva hotărârilor
adunării generale şi orice persoană interesată.
Or, reclamantul, în calitate de acţionar, deoarece a participat la şedinţa
adunării generale şi a votat împotriva hotărârii, putea formula o acţiune în
anulare.
Împotriva sentinţei reclamantul a declarat recurs, motivându-şi calitatea
de creditor social prin cota de capital social adus sub formă de aport,
precum şi pe cea de persoană prejudiciată, deoarece deţine şi calitatea de
administrator al societăţii în cauză.
Recurentul a mai arătat faptul că, potrivit principiului disponibilităţii în
proces, are dreptul de a opta între căile de atac reglementate de
art. 62 şi art. 132 din Legea nr. 31/1990.
Recursul este nefondat1, pentru următoarele motive:
Prevederile art. 62 din Legea nr. 31/1990 recunosc dreptul de opoziţie
numai în favoarea creditorilor sociali şi a persoanelor prejudiciate de
hotărârea adunării generale a acţionarilor. Reglementând explicit categoriile
de subiecte care pot exercita opoziţia în aceste condiţii, legiuitorul a
intenţionat să ofere o cale specială de atac acestor categorii de persoane,
diferită de acţiunea în anulare pusă la dispoziţia asociaţilor nemulţumiţi.
1 C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 1299 din 16 octombrie 2002,
în D. Lupaşcu, A. Avram, M. Badea, A. Bucur, op. cit., p. 152-153.
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În hotărârea instanţei de recurs se mai arată că legiuitorul nu a exclus
posibilitatea ca un acţionar să întrunească şi calitatea de creditor social, iar
prin hotărârea adunării generale a acţionarilor luată să-i fie atinse aceste
interese, el având posibilitatea de a formula opoziţie, dar recurentul nu a
făcut dovada calităţii sale de creditor social şi nu a probat modalitatea în
care i-au fost afectate interesele prin hotărârea atacată.
Susţinerea că, în calitate de acţionar, are dreptul de a alege între cele
două căi de atac împotriva hotărârii adunării generale este neîntemeiată.
Dispoziţiile legale prevăd condiţiile de exercitare a acestor căi de atac şi nu
dau acţionarilor dreptul de a alege una dintre cele pentru care sunt întrunite
condiţiile legale.
148. Obiect. Chiar din textul de lege rezultă că numai faţă de hotărârile
prin care se modifică actul constitutiv se poate formula opoziţie, nefăcând
obiectul unei astfel de cereri hotărârile adunării prin care s-a aprobat
distribuirea de dividende, s-a revocat sau numit administratorul1 sau
administratorul a fost descărcat de gestiune etc.
Cum, în sensul Legii nr. 31/1990 [art. 61 alin. (2)], prin hotărârea asociaţilor se înţelege şi hotărârea organelor statutare ale societăţii, iar
termenul asociaţi include şi acţionarii, în afară de cazul în care din context
rezultă altfel, se pune întrebarea dacă faţă de deciziile consiliului de
administraţie se poate formula opoziţie.
Punctul de plecare în a stabili răspunsul la această întrebare îl constituie
inadmisibilitatea formulării unei acţiuni în constatarea nulităţii unei decizii a
consiliului de administraţie, chiar dacă aceasta este nelegală şi nestatutară,
întrucât o astfel de posibilitate nu este reglementată de Legea nr. 31/1990
ca în cazul hotărârilor A.G.A., reglementată expres de art. 132. În cazul unor
decizii nelegale sau nestatutare, competentă în acest sens este A.G.A., în
baza art. 111 lit. d), care are atribuţii în sensul controlului gestiunii
administratorilor (termenul gestiune neinterpretându-se doar în sensul său
economic). Pe de altă parte, se are în vedere şi principiul simetriei juridice,
1 În acest caz, ne referim doar la administratorii numiţi printr-un act adiţional,
ulterior constituirii, întrucât, în situaţia administratorului numit chiar prin actul
constitutiv, se consideră că revocarea acestuia constituie o modificare a actului
constitutiv.
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anume că, dacă A.G.A. numeşte administratorii şi îi revocă, tot aceasta
poate anula actele emise de aceştia.
Având în vedere argumentele de mai sus, considerăm că faţă de o astfel
de decizie nu se poate formula opoziţie, chiar dacă sunt îndeplinite celelalte
condiţii. Aşadar, nu vor putea fi atacate cu opoziţie decizii ale consiliului de
administraţie prin care s-a aprobat bilanţul contabil, au fost revocaţi sau
numiţi administratorii etc.1
Există o excepţie de la această regulă, care justifică existenţa art. 61 alin.
(2), şi anume pot face obiectul unei cereri de opoziţie deciziile consiliului de
administraţie prin care se modifică actele constitutive ale societăţii, decizii
luate în baza atribuţiilor delegate de A.G.A. în baza art. 114 din Legea nr.
31/1990.
149. Condiţii de exercitare. Reclamantul trebuie să dovedească faptul că
deţine o creanţă certă care este afectată prin hotărârea respectivă şi astfel îi
produce un prejudiciu. Prejudiciul nu trebuie să fie unul cert, să existe în acel
moment şi să fie probat, ci este suficient să fie previzibil 2. De exemplu, un
creditor este prejudiciat printr-o hotărâre A.G.A. ce are ca scop divizarea
societăţii prin desprinderea unor active şi înfiinţarea unei noi societăţi,
creanţa respectivă rămânând la societatea cu active mai puţine, astfel că
posibilitatea recuperării este scăzută sau imposibilă, dacă s-a avut ca scop
fraudarea creditorilor. În acest caz, prejudiciul este previzibil.
150. Termen. Potrivit art. 62, opoziţia se face în termen de 30 de zile de
la data publicării hotărârii asociaţilor sau a actului adiţional modificator în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, dacă prezenta lege nu prevede
un alt termen.
Ea se depune la oficiul registrului comerţului care, în termen de 3 zile de
la data depunerii, o va menţiona în registru şi o va înainta instanţei
judecătoreşti competente.

1
2

În acest sens, a se vedea şi Gh. Piperea, op. cit., p. 204.
C. Duţescu, op. cit., p. 267.
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151. Suspendarea. Dispoziţiile art. 133 referitoare la suspendare se
aplică în mod corespunzător. Opoziţia se judecă în camera de consiliu, cu
citarea părţilor.
Odată cu intentarea acţiunii în anulare, reclamantul poate cere instanţei,
pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea executării hotărârii
atacate.
Preşedintele, încuviinţând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o
cauţiune. De obicei, reclamantul este obligat la o astfel de plată atunci când
nelegalitatea hotărârii nu este evidentă sau cu scopul de „a frâna cererile
temerare”1. Pe de altă parte, plata cauţiunii are rolul de a garanta
acoperirea prejudiciului cauzat societăţii în cazul în care acţiunea în anulare
este respinsă.
Plecând de la dispoziţiile art. 133 care reglementează exclusiv2
suspendarea executării hotărârii adunării generale a acţionarilor, se observă
că practica judecătorească nu este unitară şi încă nu s-a conturat limita până
la care judecătorul poate cerceta temeinicia cererii, unele instanţe apreciind
că pentru admiterea suspendării se cere o condiţie unică, şi anume dovada
înregistrării opoziţiei, alte instanţe apreciază că nu se pot analiza aspectele
invocate în opoziţie şi, în fine, alte instanţe consideră că admiterea cererii de
suspendare trebuie să fie consecinţa îndeplinirii mai multor condiţii,
respectiv a celor prevăzute de art. 133 din Legea nr. 31/1990 şi art. 581 C.
proc. civ.3
Este adevărat că judecătorul, soluţionând cererea de suspendare, nu
poate analiza fondul cauzei şi nici nu are posibilitatea de a aprecia
oportunitatea suspendării; aceasta nu înseamnă că cererea de suspendare
trebuie admisă automat, doar pe baza dovezii că a formulat opoziţie, singura
condiţie prevăzută expres de art. 1324.
Astfel, admiterea cererii de suspendare trebuie să fie consecinţa
cercetării condiţiilor generale de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 373.
În sensul că în privinţa suspendării hotărârii adunării se aplică exclusiv
dispoziţiile art. 132, şi nu dispoziţiile procedurale de drept comun, a se vedea I.C.C.J.,
decizia nr. 2016 din 1 aprilie 2003, în R.D.C. nr. 2/2005, p. 226-227.
3 Cu privire la o prezentare a soluţiilor pronunţate de către instanţele
judecătoreşti, a se vedea C. Jora, op. cit., p. 31-39.
4 M. Şcheaua, op. cit., p. 185.
2
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stabilite de art. 581 C. proc. civ., dar şi a condiţiilor generale de exercitare a
acţiunii, respectiv calitate, capacitate, interes.
În primul rând, reclamantul trebuie să dovedească urgenţa, a cărei
existenţă se apreciază la momentul pronunţării hotărârii de suspendare, iar,
în al doilea rând, trebuie analizată aparenţa dreptului reclamantului.
Nu credem că este îndeplinită condiţia urgenţei dacă dreptul reclamantului
poate fi protejat prin alte mijloace prevăzute de Legea nr. 31/1990. Nu însemnă
că protejarea trebuie să fie efectivă, ci este suficientă existenţa unei alte căi
de protejare a dreptului reclamantului.
Măsura suspendării este provizorie, ea putând să producă efecte cel
mult până la soluţionarea pe fond a opoziţiei. Că măsura este una provizorie
rezultă şi din formularea textului art. 133 alin. (1), care precizează imperativ
că cererea de suspendare se solicită odată cu opoziţia. În lipsa acestei
precizări, măsura suspendării nu ar mai fi fost legată de depunerea opoziţiei
şi caracterul temporar al măsurii nu ar mai fi fost întrezărit, odată ce
reclamantul nu ar mai fi fost obligat să introducă şi opoziţia. Pentru aceleaşi
motive, nici formularea cererii de suspendare independent de depunerea
opoziţiei nu este posibilă.
Aprecierea în soluţionarea cererii are ca punct de plecare aparenţa pe
care se sprijină hotărârea A.G.A. atacată, întrucât în considerentele hotărârii
judecătorul trebuie să se abţină de la a face referiri la fondul cauzei. Aceasta
nu însemnă că în soluţionarea cererii de suspendare nu se vor avea în
vedere condiţiile generale de admisibilitate a opoziţiei sau nu se va analiza
aparenţa dreptului1. Considerăm că sunt motive de respingere a cererii de
suspendare: opoziţia este inadmisibilă sau dreptul de creanţă nu este
dovedit măcar în aparenţă în niciun fel sau, dimpotrivă, este în mod evident
prescris.
Cererea de suspendare se judecă în camera de consiliu, în contradictoriu
cu societatea.
152. Efectele hotărârii. Hotărârea pronunţată asupra opoziţiei este
supusă numai recursului.
Stabilirea efectelor unei hotărâri prin care se admite o opoziţie porneşte
de la premisa că o astfel de hotărâre produce efecte doar faţă de
1

V.M. Ciobanu, op. cit., vol. II, p. 494.
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reclamantul căruia i s-au adus prejudicii prin acea hotărâre, faţă de el ea
nemaiproducând efecte, dar aceea hotărâre continuă să producă efecte faţă
de alte persoane care nu au formulat opoziţie. Cum o astfel de ipoteză nu
este posibilă, se consideră că suntem în prezenţa unor neregularităţi
constatate după înmatriculare1, fiind aplicabile dispoziţiile art. 48 din Legea
nr. 31/1990, care obligă societatea ca, în termen de 8 zile calculate de la
data constatării lor, să ia măsuri pentru înlăturarea acestora, în caz contrar,
orice persoană poate solicita tribunalului să oblige organele societăţii, sub
sancţiunea plăţii de daune cominatorii, să le regularizeze.

1

St.D. Cărpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, op. cit., 2002, p. 159.

Capitolul al VIII-lea. Dispoziţ ii comune ş i
pentru alte tipuri de adună ri
Secţ iunea 1. Adună rile speciale ale titularilor de
acţ iuni preferenţ iale ş i acţ iuni ordinare
153. Conţinut. Titularii fiecărei categorii de acţiuni se reunesc în adunări
speciale, în condiţiile stabilite de actul constitutiv al societăţii. Orice titular al
unor asemenea acţiuni poate participa la aceste adunări (art. 96).
Potrivit art. 116, hotărârea unei adunări generale de a modifica
drepturile sau obligaţiile referitoare la o categorie de acţiuni nu produce
efecte decât în urma aprobării acestei hotărâri de către adunarea specială a
deţinătorilor de acţiuni din acea categorie.
Dispoziţiile prevăzute în Secţiunea a 2-a „Despre adunările generale” din
Capitolului IV privind convocarea, cvorumul şi desfăşurarea adunărilor
generale ale acţionarilor se aplică şi adunărilor speciale
[art. 116 alin. (2)]. A fost sesizată formularea inexactă a acestui text de lege,
odată ce Secţiunea a 2-a reglementează atât adunarea generală ordinară,
cât şi adunarea generală extraordinară, însă, atât timp cât această
dihotomie nu se justifică în cazul adunărilor speciale, s-a considerat că
aplicabile sunt condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute de art. 115 1.
Calculul cvorumului de prezenţă şi al majorităţii se face prin raportare la
numărul total de acţiuni preferenţiale din aceeaşi clasă, iar nu la numărul
total de acţiuni emise de societate.
Adunarea specială este convocată de consiliul de administraţie, respectiv
de directorat, ori de câte ori hotărârile adunării generale sunt de natură a
prejudicia drepturile acţionarilor ce deţin acţiuni din categoria respectivă.
1

S. David, op. cit., p. 347.
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Adunarea specială va desemna persoana care va prezida adunarea.
Considerăm, pentru identitatea de raţiune, că dispoziţiile art. 119 privind
autorizarea de către instanţă sunt aplicabile şi în cazul adunărilor speciale,
dacă sunt îndeplinite condiţiile respective.
S-a reţinut că adunarea specială poate fi convocată nu numai când
adunarea generală a adoptat sau este pe punctul de a adopta o hotărâre
care afectează drepturile acţionarilor ce deţin acţiuni preferenţiale, ci poate
fi convocată şi în alte situaţii, cu scopul protecţiei acestor acţionari, însă cu
aplicarea art. 116 alin. (3)1; de altfel, o astfel de soluţie rezultă şi din art. 116
alin. (3), care prevede că hotărârile adunărilor speciale vor fi supuse adunării
„corespunzătoare”, adică fie ordinară, fie extraordinară, în funcţie de
ordinea de zi.
Deşi art. 116 face trimitere doar la aplicabilitatea dispoziţiilor
corespunzătoare privitoare la convocare, cvorum şi desfăşurare, fără a face
trimitere la posibilitatea atacării acestora, dispoziţiile art. 132 sunt
aplicabile, chiar dacă hotărârile adunării speciale sunt supuse aprobării
adunării generale a acţionarilor2. A admite contrariul ar însemna că acţionarul care nu a fost convocat legal nu are nicio posibilitate de a cenzura
hotărârea astfel adoptată; atunci, ce importanţă mai au regulile de
convocare şi desfăşurare a adunării speciale, dacă nu există şi posibilitatea
constatării nerespectării acestora şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare?
Hotărârile iniţiate de adunările speciale vor fi supuse aprobării adunărilor
generale corespunzătoare [art. 116 alin. (3)]. Adunările speciale nu sunt
organe ale societăţii pe acţiuni3, motiv pentru care hotărârile luate nu
afectează activitatea societăţii în lipsa aprobării de către adunarea generală
corespunzătoare.

Secţ iunea a 2-a. Adunarea deţ ină torilor de
obligaţ iuni

1

Idem, p. 349.
C. Cucu, M.-V. Gavriş, C.-G. Bădoiu, C. Haraga, op. cit., p. 218.
3 S. David, op. cit., p. 347.
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154. Definiţie. Deţinătorii de obligaţiuni se pot întruni în adunare
generală pentru a delibera asupra intereselor lor. Atribuţiile acestora sunt
limitate doar la interesele lor, neavând posibilitatea de acces la
administrarea societăţii, întrucât, potrivit art. 172 alin. (1) lit. a),
reprezentanţii obligatarilor nu pot lua parte la administrarea societăţii, dar
vor putea asista la adunările sale generale.
Deşi li s-a recunoscut deţinătorilor de obligaţiuni o comunitate de
interese1, legiuitorul nu a recunoscut acestei colectivităţi posibilitatea
numirii de organe specializate, cu excepţia adunării generale a deţinătorilor
de obligaţiuni; pentru acest motiv, fiecare deţinător de obligaţiuni este în
măsură să îşi protejeze drepturile, pornind de la convocarea adunării şi până
la promovarea unei acţiuni în anulare.
În scopul protejării intereselor deţinătorilor de obligaţiuni, dar şi pentru
a întări ideea independenţei acestora, legiuitorul în mod expres a prevăzut
că nici societatea emitentă nu poate participa la deliberările adunării
deţinătorilor de obligaţiuni, în baza obligaţiunilor pe care le posedă.
155. Regim juridic comun. Dispoziţiile prevăzute pentru adunarea
ordinară a acţionarilor se aplică şi adunării deţinătorilor de obligaţiuni, în ce
priveşte formele, condiţiile, termenele convocării, depunerea titlurilor şi
votarea [art. 171 alin. (3)], motiv pentru care ne vom rezuma în prezenta
secţiune doar la a semnala eventualele diferenţe.
De asemenea, în privinţa atacării hotărârilor adunării deţinătorilor de
obligaţiuni, urmează a se aplica dispoziţiile art. 132 şi art. 133.
156. Convocare. Adunarea va fi convocată pe cheltuiala societăţii care a
emis obligaţiunile, la cererea unui număr de deţinători care să reprezinte a
patra parte din titlurile emise şi nerambursate sau, după numirea
reprezentanţilor deţinătorilor de obligaţiuni, la cererea acestora.
157. Atribuţii. Potrivit art. 172, adunarea deţinătorilor de obligaţiuni
legal constituită poate:
a) să numească un reprezentant al deţinătorilor de obligaţiuni şi unul sau
mai mulţi supleanţi, cu dreptul de a-i reprezenta faţă de societate şi în
1

I.L. Georgescu, op. cit., vol. II, p. 523.
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justiţie, fixându-le remuneraţia; aceştia nu pot lua parte la administrarea
societăţii, dar vor putea asista la adunările sale generale; s-a apreciat1 că
reprezentant poate fi şi un terţ, chiar un avocat;
b) să îndeplinească toate actele de supraveghere şi de apărare a
intereselor lor comune sau să autorizeze un reprezentant cu îndeplinirea lor;
c) să constituie un fond, care va putea fi luat din dobânzile cuvenite
deţinătorilor de obligaţiuni, pentru a face faţă cheltuielilor necesare apărării
drepturilor lor, stabilind, în acelaşi timp, regulile pentru gestiunea acestui
fond;
d) să se opună la orice modificare a actului constitutiv sau a condiţiilor
împrumutului, prin care s-ar putea aduce o atingere drepturilor deţinătorilor
de obligaţiuni; prin această atribuţie s-a dat posibilitatea formulării unei
opoziţii în temeiul art. 61; totuşi, nu excludem posibilitatea deţinătorilor de
obligaţiuni de a formula acţiune în nulitate în baza art. 132, în măsura în
care există motive de nulitate absolută;
e) să se pronunţe asupra emiterii de noi obligaţiuni. Această atribuţie, în
lipsa altor menţiuni, creează dificultăţi de interpretare; o interpretare ad
litteram ar conduce la ideea că adunarea deţinătorilor de obligaţiuni poate
cenzura hotărârile adunării generale ordinare, însă o astfel de concluzie este
inadmisibilă pentru două motive: în primul rând, potrivit principiului instituit
de legiuitor al independenţei acestor instituţii, nici deţinătorii de obligaţiuni
nu se pot implica în administrarea societăţii, cu atât mai mult în cenzurarea
hotărârilor societăţii, dar nici aceasta din urmă nu poate participa la
adunările deţinătorilor de obligaţiuni; pe de altă parte, verificarea legalităţii
şi conformităţii adunării generale extraordinare se face pe calea acţiunii în
anulare potrivit art. 132 şi în condiţiile precizate de acest text de lege. În
concluzie, interpretarea acestei atribuţii este în sensul posibilităţii
deţinătorilor de obligaţiuni de a formula, în măsura în care organul lor
colegial decide, opoziţie în temeiul art. 612 şi, numai dacă sunt motive de
nulitate absolută, pot formula acţiune în anulare, ei justificând un interes.
158. Cvorum şi majoritate. Pentru validitatea deliberărilor cu privire la
atribuţiile de la art. 172 alin. (1) lit. a), b) şi c), hotărârea se ia cu o majoritate
1
2

I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 548.
În acelaşi sens, I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 548.
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reprezentând cel puţin o treime din titlurile emise şi nerambursate; în
celelalte cazuri, este necesară prezenţa în adunare a deţinătorilor
reprezentând cel puţin două treimi din titlurile nerambursate şi votul
favorabil a cel puţin patru cincimi din titlurile reprezentate la adunare.
Deţinătorii de obligaţiuni vor putea fi reprezentaţi prin mandatari, alţii
decât administratorii, directorii, respectiv membrii directoratului, ai
consiliului de supraveghere ori cenzorii sau funcţionarii societăţii; s-a
apreciat că această interdicţie s-ar justifica doar în situaţiile în care
persoanele enumerate ar fi şi deţinătoare de obligaţiuni 1.
159. Hotărârile. Hotărârile luate de adunarea deţinătorilor de obligaţiuni
sunt obligatorii şi pentru deţinătorii care nu au luat parte la adunare sau au
votat contra.
Hotărârile adunării vor fi aduse la cunoştinţă societăţii, în termen de cel
mult 3 zile de la adoptarea lor; neprecizându-se un anumit mod de
transmitere, urmează a fi transmise către societate prin orice mijloc care
asigură dovada comunicării.
Potrivit art. 174 alin. (2), hotărârile adunării deţinătorilor de obligaţiuni
pot fi atacate în justiţie de către deţinătorii care nu au luat parte la adunare
sau au votat contra şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al
şedinţei, în termenul şi cu efectele arătate în art. 132 şi art. 133.
Observăm că regimul juridic este identic cu cel al acţiunii în anulare la
care s-a şi făcut trimitere în mod expres, fără vreo derogare, context în care,
totuşi, trebuie adaptate sau admise a fi aplicabile acele dispoziţii
compatibile cu instituţia deţinătorilor de obligaţiuni.
În art. 174 doar se face referire la cei ce au calitate procesuală activă,
fără a se indica cine va avea calitate procesuală pasivă, context în care în
doctrină s-a considerat2 că această din urmă calitate nu o poate avea
societatea emitentă de obligaţiuni, propunându-se ca soluţie chemarea în
calitate de pârâţi a obligatarilor care au votat „pentru”, iar dacă numărul lor
este mare, judecătorul poate să-i oblige să-şi desemneze un reprezentant.
Acţiunea în justiţie a deţinătorului de obligaţiuni împotriva societăţii nu
este admisibilă dacă are acelaşi obiect cu al acţiunii intentate de
1
2

Idem, p. 547.
I. Schiau, T. Prescure, op. cit., p. 550.

312

Adună rile generale ale acţ ionarilor

reprezentantul deţinătorilor de obligaţiuni sau este contrară unei hotărâri a
adunării deţinătorilor de obligaţiuni (art. 175).
Inadmisibilitatea instituită de acest articol se justifică prin prisma
caracterului obligatoriu al hotărârilor ce există şi în cazul hotărârilor
adunărilor deţinătorilor de obligaţiuni; este normal ca, odată ce adunarea
hotărăşte promovarea unei acţiuni, alt deţinător să poată promova
individual acţiunea; tot firesc ni se pare ca, odată ce adunarea deţinătorilor
de obligaţiuni a adoptat anterior o hotărâre, un deţinător să se supună
efectelor acesteia, iar nu să atace hotărârea societăţii; în acest ultim caz, el
poate formula acţiune împotriva hotărârii adunării deţinătorilor de
obligaţiuni, în măsura în care îndeplineşte condiţiile legale.
Inadmisibilitatea prevăzută de art. 175 a fost criticată1, propunându-se,
pentru prima teză, conexarea cererilor, aşa cum prevede art. 132
alin. (8) la care art. 174 alin. (2) face trimitere. Intenţia legiuitorului prin
instituirea acestei inadmisibilităţi a fost de a limita eventualele acţiuni
şicanatorii ale deţinătorilor de obligaţiuni, dar şi de a institui într-un fel un
caracter colegial al promovării unei astfel de acţiuni, odată ce a stabilit-o ca
atribuţie a adunării deţinătorilor de obligaţiuni; până la urmă, scopul acestei
adunări este tocmai protejarea intereselor proprii, care se face, şi sub aspect
procesual, tot în comun, prin acest organ colegial. Nu excludem însă – şi nici
textul nu o face – posibilitatea ca un deţinător de acţiuni să promoveze
singur o acţiune în nulitatea hotărârii adunării generale extraordinare;
singura întrebare ar fi dacă, din modul de redactare şi scopul adunărilor
deţinătorilor de obligaţiuni, nu ar trebui mai întâi ca respectivul deţinător să
convoace adunarea deţinătorilor de obligaţiuni cu o astfel de propunere, iar
promovarea acţiunii în justiţie să se facă doar în măsura în care adunarea
convocată nu adoptă o astfel de hotărâre.

Secţ iunea a 3-a. Adunarea asociaţ ilor
la societatea cu ră spundere limitată

1

Idem, p. 551.
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160. Regim juridic comun. Observând art. 196, potrivit căruia dispoziţiile
prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce priveşte dreptul de a ataca
hotărârile adunării generale se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată,
termenul de 15 zile prevăzut de 132 alin. (2) urmează să curgă de la data la
care asociatul a luat cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o
atacă. Aşadar, puntea de legătură între cele două tipuri de adunări există
doar în privinţa atacării hotărârilor adunărilor generale, legiuitorul instituind
dispoziţii speciale cu privire la convocare, atribuţii, majoritate, adaptate
specificului societăţii.
161. Definiţie. Adunarea generală a asociaţilor este organul suprem de
decizie al societăţii cu răspundere limitată. Nu există, ca în cazul societăţilor
pe acţiuni, două tipuri de adunări, ci o singură adunare generală.
162. Atribuţii. Potrivit art. 194, adunarea generală a asociaţilor are
următoarele obligaţii principale:
a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea
profitului net;
b) să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le
dea descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului
financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele
pricinuite societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
d) să modifice actul constitutiv.
163. Convocarea adunării. Convocarea adunării asociaţilor se face de
administratori la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este
necesar.
Cu toate acestea, un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel
puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării
generale, arătând scopul acestei convocări.
Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar
în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile
înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.
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164. Exercitarea dreptului de vot. Hotărârile asociaţilor se iau în
adunarea generală.
Fiecare parte socială dă dreptul la un vot, neputându-se limita numărul
de voturi.
Exercitarea dreptului de vot se face personal sau prin mandatar.
Exercitarea dreptului de vot este suspendată pentru un asociat în
deliberările adunărilor asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau
la actele juridice încheiate între el şi societate.
165. Votul prin corespondenţă. Prin actul constitutiv se va putea stabili
că votarea se poate face şi prin corespondenţă [art. 191 alin. (2)], însă nu se
fac alte precizări privind modul concret de desfăşurare a adunării.
S-a considerat1 că adoptarea procedurii votării prin corespondenţă
exclude procedura convocării asociaţilor 2, decizia privind desfăşurarea în
acest fel a adunării aparţinând administratorilor sau asociaţilor ce deţin 1/4
din capitalul social.
Nu credem că prin art. 191 alin. (2) s-a vizat situaţia în care adunarea în
întregimea ei să se desfăşoare prin corespondenţă, procedură destul de
greoaie, după cum remarca şi autorul citat. Interpretând
într-un sens flexibil dispoziţia legală şi în concordanţă cu realitatea
comercială, considerăm că un asociat poate să-şi exprime votul prin
corespondenţă în măsura în care actul constitutiv o prevede, sens în care
acesta urmează a-şi exprima votul conform regulilor analizate în cazul
adunărilor generale ale acţionarilor. Este adevărat că textul nu exclude ca
toţi asociaţii să voteze prin corespondenţă, însă în niciun caz nu putem
susţine că este exclusă procedura convocării. Deoarece:
– art. 191 alin. (2) se referă la exprimarea votului prin corespondenţă, iar
nu la desfăşurarea adunării în totalitatea ei; desfăşurarea în totalitate a
adunării nici nu este posibilă, odată ce, aşa cum reţine autorul citat, ar
implica un proces greoi, fără finalitate şi greu de controlat;

1

C. Predoiu, op. cit., p. 601.
Adunările totalitare rămân singurul caz când nu este necesară convocarea
conform art. 195.
2
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– convocarea este menită a asigura participarea tuturor, chiar directă,
tocmai de aceea trebuie să se dea posibilitatea acţionarilor care doresc să-şi
exprime direct punctul de vedere;
– convocarea se face la sediul social [art. 195 alin. (1)].
166. Majoritatea. Adunarea generală decide prin votul reprezentând
majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când
în actul constitutiv se prevede altfel (art. 192). S-a instituit astfel regula
dublei majorităţi a asociaţilor şi a părţilor sociale, de la care asociaţii pot
deroga stipulând o majoritate calificată sau inferioară dublei majorităţi; cum
textul nu face precizări, credem că pot deroga chiar de la regula dublei
majorităţi, stabilind că se are în vedere doar majoritatea de părţi sociale.
Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv, este
necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul
constitutiv prevede altfel. Prin această dispoziţie s-a întărit caracterul intuitu
personae al societăţii cu răspundere limitată, pe care asociaţii nu îl pot
înlătura1.
Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din
cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate
decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din
capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi. Cu privire la a doua
convocare, s-a susţinut, în lipsa unei prevederi exprese, că hotărârea se ia cu
majoritatea simplă a asociaţilor şi a părţilor sociale 2, fiind combătută
posibilitatea ca la această a doua convocare să se ia hotărârea cu
majoritatea părţilor sociale3; înclinăm să fim de acord cu cea din urmă
opinie, odată ce legiuitorul nu a mai pus preţ pe stabilirea unui prag minim
sau pe dubla majoritate, atât timp cât a folosit expresia „oricare ar fi
numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată”, dorindu-se
deblocarea procesului decizional şi luarea unei hotărâri.
De subliniat faptul că nu este posibil ca în prima convocare să se prevadă
şi data celei de-a doua adunări (ca în cazul art. 118 pentru societăţile pe
1 I. Macovei, N.-R. Dominte, Implicaţiile principiului libertăţii convenţiilor în
exercitarea dreptului de vot în societatea cu răspundere limitată, în R.D.C.
nr. 10/2006, p. 22.
2 C. Predoiu, op. cit., p. 603.
3 I. Turcu, op. cit., vol. II, p. 442.
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acţiuni), textul de lege prevăzând expres că „adunarea convocată din nou”
poate decide.
O majoritate diferită a fost stabilită prin art. 202 alin. (2) în privinţa
transmiterii părţilor sociale către persoane din afara societăţii, când
hotărârea trebuie aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi
din capitalul social.
167. Hotărârea adunării generale a asociaţilor. Cu ocazia desfăşurării
adunării, asociaţii încheie un proces-verbal în care sunt consemnate:
– constatarea îndeplinirii formalităţilor de convocare;
– data şi locul adunării generale;
– asociaţii prezenţi şi numărul părţilor sociale deţinute;
– dezbaterile în rezumat;
– hotărârile luate;
– declaraţiile făcute de asociaţi în şedinţă, dar numai dacă ei solicită
menţionarea în procesul-verbal.
La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare,
înscrisurile prin care s-a realizat votul prin corespondenţă, procurile etc.
Procesul-verbal este semnat de asociaţii prezenţi.
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