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Capitolul I
Consideraţii introductive
Secţiunea I. Noţiune
1. Importanţa practică. Demersul nostru constând în abordarea unei
astfel de instituţii juridice presupune în primul rând a-i stabili utilitatea
practică, adică cu alte cuvinte care ar fi motivul sau motivele pentru
care două sau mai multe persoane ar opta pentru încheierea unui
contract de asociere în participaţie în loc să încerce înfiinţarea unei
societăţi comerciale, fie ea societate în nume colectiv ori societate cu
răspundere limitată.
Nu mai puţin adevărat este că analizarea unui astfel de subiect are
ca punct de pornire multitudinea asocierilor în participaţie. Constatând
că realitatea economică actuală a impus în special comercianţilor găsirea unor formule simple şi suple, uneori discrete, nu facem altceva
decât să încercăm evidenţierea elementelor ce au făcut din asocierea în
participaţie o construcţie juridică originală.
Deşi din definiţia oferită de legiuitor în art. 251 C. com. am putea
trage concluzia că asocierile în participaţie au loc în special pentru una
sau mai multe operaţiuni comerciale, în special de scurtă durată şi
nesemnificative din punct de vedere financiar, totuşi avantajele pe care
le oferă au impusă ca soluţie bună şi pentru operaţiuni de lungă durată.
Nu putem a nu evidenţia dintr-un început şi un punct slab al asocierii în participaţie, anume lipsa personalităţii juridice cu toate consecinţele sale, cum ar fi lipsa unui patrimoniu, a sediu, a unei denumiri
etc., însă considerăm că ceea ce din punct de vedere juridic pare a fi un
punct slab, din punct de vedere economic constatăm că tocmai acestea
sunt argumentele ce conduc comercianţii la această soluţie; tocmai
lipsa formalităţilor suplimentare de înmatriculare şi publicitate asocierii,
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costurile suplimentare pentru un sediu, simpla reziliere convenţională în
cazul unui eşec, iar nu complicata procedură de dizolvare şi lichidare,
sunt tot atâtea argumente ce impun soluţia originală a asocierii în
participaţie.
Evident că pot să existe şi alte motivaţii de ordin personal ale părţilor, a căror identificare este aproape imposibilă, însă se deduc din
jurisprudenţa ultimilor ani: evitarea unor cheltuieli, realizarea unei
operaţiuni comerciale care nu suferă amânare, dorinţa asociatului participant de a fi implicat în susţinerea unei activităţi comerciale şi obţinerea de profit însă cu dorinţa ca terţii să nu cunoască identitatea sa.
Legiuitorul nu identifică o anumită tipologie a asocierilor în participaţie şi nici nu există o clasificare a acestora, astfel că desfăşurarea
unor activităţi comerciale sub cupola asocierilor în participaţie întâlnim
în aproape domeniile de activitate.
2. Reglementare. Sediul materiei în constituie dispoziţiile art. 251-256
C. com. De asemenea, regăsim trimiteri la asocierea în participaţie şi în
alte legi speciale, cum ar fi art. 34 şi 55 din Legea nr. 15/1990.
De asemenea, în art . 127 alin. (10) din Codul fiscal1 că
„Asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile separate. Asocierile de tip joint venture, consortium sau alte
forme de asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în
participaţiune”.
Art. 251 C. com. prevede că „asociaţiunea în participaţiune are loc
atunci când un comerciant sau o societate comercială acordă uneia sau
mai multor persoane ori societăţi o participaţiune în beneficiile şi
pierderile uneia sau mai multor operaţiuni, sau chiar asupra întregului
comerţ”.
Deşi definiţia legală scoate la iveală structura asociativă a asocierii
în participaţie, totuşi observăm că aceasta este criticabilă1 odată ce:

1

În legislaţia fiscală mai există alte texte ce privesc regimul fiscal al asocierilor în
participaţie: art. 13 şi 111 din Codul fiscal, art. 221 din Ordinul M.F.P. nr. 1752/2005,
pct. 3 alin. (5) şi pct. 79 alin. (4) din H.G. 44/2004 etc.
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- se restrânge sfera de aplicabilitate din moment ce se face referire
doar la „un comerciant sau o societate comercială”, iar parte a unei
astfel de asocieri în participaţie poate fi şi un necomerciant; de altfel,
legiuitorul în art. 252 C. com. precizează că „asociaţiunea în participaţiune poate să aibă loc şi pentru operaţiunile comerciale făcute de
către necomercianţi”.
- nu se poate considera a fi exact că a acorda „o participaţiune în
beneficiile şi pierderile” constituie specificitatea acesteia, odată ce o
astfel de „împărtăşire” se regăseşte şi la societatea în nume colectiv sau
la societatea în comandită.
3. Se impune aşadar să identificăm elementul definitoriu, specific al
asocierii în participaţie astfel ca definiţia ce se dă acesteia să-l cuprindă.
În vederea formulării unei definiţii vom identifica câteva aspecte
esenţiale:
a. Deşi asocierea în participaţie prezintă multe elemente comune cu
ale unei societăţi comerciale şi astfel am fi tentaţi să o studiem din
perspectiva structurii asociative, este preferată analiza sa ca şi contract2.
b. Observăm comparând această instituţie cu altele asemănătoare că
originalitatea asocierii în participaţie rezidă în avantajele pe care
acestea le prezintă, anume inexistenţa obligaţiilor de înmatriculare în
registrul comerţului şi de publicitate, adică acel caracter ocult reţinut ca
atare în întreaga literatură de specialitate.
c. Caracterul ocult nu este de esenţa asocierii în participaţie, după
cum bine observa într-o lucrare din perioada interbelică3 profesorul
M.A. Dumitrescu, atrăgând atenţia că adevăratul criteriu este acela că
asociaţii au stabilit ca unul dintre asociaţi ce urmează a desfăşura
activitatea ce formează obiectul asocierii să contracteze în numele său
şi nicidecum în numele şi pe seama vreunei asocieri care, de altfel, faţă
de terţi nici nu există4.

1

M.A. Dumitrescu, Asociaţiunea în participaţiune, în Revista societăţilor şi a
dreptului comercial nr. 2/1924, p. 158.
2
I. Schiau, Drept comercial, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 488.
3
M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 158.
4
Idem, p 159.

4

Asocierea în participaţiune

Într-adevăr, chiar dacă doctrina, în definirea acestei instituţii juridice, pivotează în jurul caracterului ocult, totuşi constatăm că acest din
urmă caracter nu este în realitate decât un avantaj de care asociaţii
înţeleg sau nu să profite. Dacă în cazul unei societăţi în nume colectiv
administratorul trebuie să aducă la cunoştinţa terţilor cu care contractează existenţa societăţii în numele şi pe seama căreia tratează, în cazul
asocierii în participaţie aceasta rămâne secretă faţă de terţi, iar asociatul
contractează în numele său. Din această perspectivă, nu are nicio
relevanţă faptul că acest asociat ulterior va împărţi eventualul profit al
respectivei operaţiuni comerciale cu asociatul său, conform clauzelor
contractului de asociere în participaţie.
Chiar dacă mare parte din asocierile în participaţie îşi păstrează
caracterul ocult, totuşi există cazuri când acestea nu mai păstrează acest
caracter, fie datorită faptului că încheie contractul în formă autentică ori
cu ocazia declarării la organul fiscal a veniturilor realizate, fie că asociaţii îl aduc pur şi simplu la cunoştinţa terţilor ori că acesta este făcut
public (cazul anumitor contracte încheiate cu autorităţi locale sau regii
autonome când pentru a înlătura eventualele suspiciuni au fost făcute
publice prin mass-media).
Atât timp cât aspectul secret al asocierii poate fi înfrânt de părţi, nu
vom mai putea considera că acesta reprezintă un adevărat caracter al
asocierii în participaţie, iar criteriul distinctiv al acesteia trebuie căutat
în altă parte, respectiv în modul în care este asumată răspunderea la
momentul la care se tratează cu terţul contractant. Asociatul numit să
administreze asocierea în participaţie tratează cu terţul în numele său.
El nu îşi asumă drepturi şi obligaţii în numele şi pe seama asocierii sau a
celuilalt asociat1. Indiferent de modul în care privim această obligaţie,
ea nu poate fi schimbată, indiferent dacă asocierea este ocultă şi se face
publică, el trebuie să trateze în numele său, căci asocierea nu are
personalitate juridică. Acest mod de asumare a obligaţiilor este criteriul
distinctiv.

1

În sens contrar V. Rebreanu, Asociaţiunea în participaţiune între tradiţie şi
actualitate, R.D.C. nr. 4/1995, p. 112.
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4. Definiţia propusă. Aşadar, ţinând cont de opiniile exprimate în
doctrină, vom considera asocierea în participaţie ca fiind contractul prin
părţile, asociatul participant şi asociatul administrator, persoane fizice
şi/sau juridice, stabilesc aducerea unor bunuri ca aport şi desfăşurarea
de către asociatul administrator a unei activităţi tratând cu terţii în
numele şi pe seama sa cu scopul obţinerii unui profit ce urmează a fi
împărţit de asociaţi.
5. Caractere juridice. Contractul de asociere în participaţie este un
contract comercial, numit, bilateral sau multilateral, sinalagmatic, consensual, oneros, comutativ, intuitu personae şi cu executare succesivă.
În primul rând, este un contract numit fiind reglementat de art. 251-256
C. com.
Este un contract bilateral sau multilateral, după cum avem o singură
sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, numite asociaţi participanţi, care stabilesc aducerea unor bunuri ca aport şi desfăşurarea de
către asociatul administrator a unei activităţi tratând cu terţii în numele
şi pe seama sa cu scopul obţinerii unui profit ce urmează a fi împărţit de
asociaţi. Aşadar, putem avea unul, doi sau mai mulţi asociaţi participanţi, dar nu putem avea decât un singur asociat administrator, adică
un singur asociat care desfăşoară efectiv activitatea comercială. Părţile
au interes comun, iar nu şi o activitate comună1.
Cum ambele părţi se obligă reciproc, contractul are caracter sinalagmatic: asociatul participant se obligă să aducă un aport, iar asociatul
administrator se obligă să desfăşoare o activitate comercială în interesul
părţilor cu scopul de a obţine profit ce urmează a fi împărţit conform
clauzelor contractuale.
6. Este un contract consensual, fiind suficient pentru încheierea sa
acordul de voinţă al părţilor. Redactarea unui înscris sub semnătură
privată, aşa cum prevede art. 255 C. com. este o condiţie ad probationem,
iar nu ad validitatem.
1

V. Rebreanu, op. cit., p. 114.
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Având în vedere că ambele părţi urmăresc obţinerea unui câştig
concretizat în profitul obţinut din activitatea desfăşurată, contractul are
un caracter oneros.
Este un contract comutativ, părţile cunoscând încă de la început
întinderea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin. Faptul că în executarea
unui contract de asociere în participaţie nu se obţine profit, părţile fiind
obligate să suporte pierderile, nu face ca acesta să se transforme într-un
contract aleatoriu1.
Este un contract intuitu personae odată ce determinante la momentul încheierii contractului sunt calităţile celeilalte părţi.
În fine, în cele mai multe cazuri, contractul este unul cu executare
succesivă, caracter ce se desprinde din chiar definiţia legală care menţionează în art. 251 C. com. că prin acest contract se acordă „o participaţiune în beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni, sau
chiar asupra întregului comerţ”.
La aceste caractere unii doctrinari2 adaugă şi caracterul ocult al
contractului, însă nu putem fi de acord cu această opinie odată ce o
astfel de trăsătură trebuie să fie intrinsecă şi prin raportare la cealaltă
parte, iar nu cu referire la o terţă persoană. Deci aceste trăsături trebuie
să fie ale contractului prin poziţionare fie faţă de părţi, fie să rezulte din
structura contractului. Pe de altă parte, am observat că acest caracter nu
este de esenţa asocierii în participaţie, el nefiind în realitate decât un
avantaj de care asociaţii înţeleg sau nu să profite. Chiar dacă unele
asocieri în participaţie îşi păstrează caracterul ocult, totuşi am observat
că există cazuri când acestea nu mai păstrează acest caracter, fie
datorită faptului că încheie contractul în formă autentică ori cu ocazia
înregistrării la organul fiscal a asocierii3 sau al declarării veniturilor

1

D.A. Popescu, Contractul de societate, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 23.
I. Schiau, op. cit., p. 491; V. Rebreanu, op. cit., p. 113.
3
Obligaţia de înregistrare la autoritatea fiscală competentă a asocierilor dintre
persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România [art. 28 alin. (2)
lit. a) din Codul fisca]
2
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realizate1, fie că asociaţii îl aduc pur şi simplu la cunoştinţa terţilor ori
că acesta este făcut public.
Aşadar, atât timp cât aspectul secret al asocierii poate fi înfrânt de
părţi, nu vom mai putea considera că acesta reprezintă un adevărat
caracter al asocierii în participaţie, iar criteriul distinctiv al acesteia
rămâne modul în care este asumată răspunderea la momentul la care se
tratează cu terţul contractant.
7. Clasificare. În dispoziţiile rezervate acestui contract legiuitorul nu a
făcut decât o singură clasificare, în funcţie de multitudinea sau complexitatea operaţiunilor ce constituie obiectul asocierii în participaţie:
- asocieri ce au ca obiect o singură operaţiune comercială
- asocieri ce au ca obiect mai multe operaţiuni comerciale
- asocieri ce au ca obiect un întreg comerţ
O altă clasificare posibilă o putem face în funcţie de intenţia părţilor
de a dezvălui terţilor existenţa asocierii în participaţie. Caracterul ocult
ori vizibil al unei asocieri în participaţie prezintă prea puţin interes,
odată ce adevărata problemă de ordin juridic o constituie angajarea răspunderii faţă de terţi. Fiind în mod clar că asocierea nu are personalitate
juridică, implicit răspunderea revine ori asociatului administrator (cazul
asocierii oculte) ori tuturor asociaţilor (cazul societăţii vizibile) atât timp
cât participarea fiecăruia implică şi voinţa sa de a fi angajat faţă de terţi.
Aşadar, după acest criteriu avem:
- asocieri în participaţie oculte
- asocieri în participaţie vizibile

Secţiunea II. Elemente caracteristice

1
Impozitarea veniturilor reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri
realizate de asociatul persoană fizică se face prin reţinere la sursă (art. 52 din Codul
fiscal), iar persoana fizică depune declaraţia 200 pe baza căreia organul fiscal
regularizează impozitul prin aplicarea cotei de 16%.
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8. Premisă. În mod just doctrina1 a remarcat în privinţa asocierii în
participaţie existenţa anumitor elemente ce caracterizează, diferenţiază
acest contract. Poate cel mai important aspect îl constituie lipsa personalităţii juridice a asocierii în participaţie, părţile în mod voit alegând
această variantă în locul înfiinţării şi în înmatriculării unei societăţi
comerciale care să aibă la bază acelaşi acord de voinţă. De altfel,
acesta este elementul central din a cărui existenţă decurg celelalte
caracteristici, fie că ne referim la lipsa patrimoniului, a unui sediu etc.
9. Asocierea în participaţie este un contract, iar nu o societate
comercială
Incertitudinea legiuitorului în privinţa naturii şi regimului juridic al
acesteia se observă din modul global de reglementare. Poate acesta este
şi motivul pentru care asocierea în participaţie a fost considerată o
formă improprie de societate comercială2. Dacă în ceea ce priveşte
legislaţia română constatăm o continuitate a materiei, art. 251-256
C.com. nesuferind vreo modificare, nu acelaşi lucru s-a întâmplat, spre
exemplu, în legislaţia franceză unde mai multe modificări au condus la
diverse interpretări în doctrina juridică. Astfel, Legea din 24 iunie 1921
a prevăzut că „asociaţiile în participaţiune sunt societăţi” (art 44
C. com. vechi), iar ulterior prin Legea din 24 iulie 1966 s-a înlocuit
vocabula „societate” cu cea de „asociaţie”, iar noul articol 1871 din
Codul civil în alin. (2) se precizează că asociaţii trebuie să respecte dispoziţiile imperative ale articolelor 1832, 1832-1, 1833, 1836 [alin. (2)]
1841, 1844 [alin. (1)] şi 1844-1 [alin. (2)], texte fundamentale referitoare la societăţi3.
Evident că cea mai bună abordare a asocierii în participaţie este sub
aspect contractual, căci ea se mulţumeşte să fie doar un contract de

1
N. Ţăndăreanu, Contractul de asociere în participaţie, în Dreptul nr. 5/1995,
p. 12 şi urm.
2
D.A.P. Florescu, R. Popa, Th. Mrejeru, Contractul de asociere în participaţie,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 8; I. Schiau, op. cit., p. 488.
3
J. Vallansan, É. Desmorieux, Société en participation et société créée de fait,
Joly, Paris, 1996, p. 6.
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societate. Asocierea în participaţie nu tinde să depăşească stadiul
contractual pentru a deveni o instituţie.
De altfel, folosirea denumirii de „asociere” trădează intenţia iniţială
a legiuitorului de a le deosebi de societăţile comerciale. Existenţa sau
inexistenţa personalităţii juridice s-a făcut de legiuitor şi prin atribuirea
unei denumiri diferite. Cum prin asociere înţelegem acum persoanele
juridice fără scop patrimonial, s-a propus modificarea denumirii pentru
a nu exista o confuzie între acestea, urmând ca asocierile în participaţie
să fie denumite „societăţi în participaţie”1.
10. Constatăm ca şi elemente comune ale asocierii în participaţie şi
societăţii comerciale:
- ambele au la bază affectio societatis, adică intenţia comună de a
desfăşura o activitate în scopul obţinerii unor beneficii şi împărţirea
acestora;
- la momentul constituirii fiecare din asociaţi aduce un aport în
vederea atingerii scopului comun;
- asociaţii îşi asumă riscul participării şi la pierderi în cuantumul şi
condiţiile stabilite;
- la momentul asocierii, părţile încheie un contract de asociere ce
conţine clauzele specifice (părţile, obiectul, aportul, cota de participare
la profit şi pierderi etc).
Cu toate acestea putem cu uşurinţă să desprindem şi elementele de
diferenţiere:
- prin asocierea într-o societate comercială se naşte o persoană
juridică, în timp ce încheierea contractului de asociere în participaţie nu
are ca efect dobândirea personalităţii juridice;
- societatea comercială are un patrimoniu propriu şi distinct de cel
al asociaţilor, în timp ce urmare a asocierii în participaţie, chiar dacă
părţile aduc fiecare un aport pentru realizarea obiectului, totuşi nu se
naşte un patrimoniu comun, ci aşa cum s-a reţinut în practica jude-

1

M. A. Dumitrescu, op. cit., p. 166.
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cătorească1 are loc cel mult „imixtiunea unui bun al asociatului în
fondul asociantului, fără ca să rezulte un fond comun”.
11. Asocierea în participaţie nu are personalitate juridică. Asocierea în participaţie nu este supusă formalităţilor de înregistrare şi publicitate.
Caracterul ocult la care am făcut deja referire constituie o particularitate a asocierii în participaţiune, însă fără ca aceasta să fie de
esenţa asocierii, odată ce asociaţii pot să o aducă la cunoştinţa terţilor.
Asocierea în participaţie nu dobândeşte personalitate juridică tocmai
pentru că nu este supusă vreunei condiţii de înregistrare sau de publicitate. Cu alte cuvinte ea nu există decât în raporturile dintre asociaţi şi
nu se dezvăluie terţilor. Curtea de Casaţie din Franţa a considerat că o
asociere în participaţie dezvăluită terţilor devine o societate de fapt în
care responsabilitatea fiecăruia dintre asociaţi faţă de terţi este nelimitată2.
În doctrină s-a discutat dacă asocierea în participaţie este sau nu
persoană juridică între asociaţi, punctul de plecare constituindu-l dispoziţiile art. 253 C. com. care stabilesc că „asociaţiunea nu constituie în
privinţa celor de al treilea o fiinţă juridică”. Din formularea textului s-ar
putea trage concluzia, odată ce legiuitorul a înţeles să se refere la terţi,
că între asociaţi respectiva asociere în participaţie capătă personalitate
juridică. Soluţia împărtăşită de majoritatea doctrinarilor a fost în sensul
constatării unei exprimări în parte defectuoase; formula din Codul
comercial nu este neapărat greşită odată ce noi înţelegem personalitatea
juridică prin raportare la terţi, iar din moment ce nu există faţă de terţi
nu există raţiune pentru a o considera că aceasta există între părţi, cu
atât mai mult cu cât o persoană juridică există sau nu există faţă de toţi3.
De precizat că în Franţa este recunoscută personalitatea fiscală a
asocierii în participaţie.

1
Tribunalul Ilfov II com, sentinţa nr. 22 din 15 ianuarie 1938, în Pandectele
Române, 1938, III; p. 173.
2
Cass. Com, 21 oct. 1949, JCP, 1950, II, 5339.
3
M.A. Dumintrescu, op. cit., p. 164.
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12. Excepţie privind lipsa formalităţilor de înregistrare. Potrivit
art. 28 alin. (2) din Codul fiscal, orice asociere fără personalitate juridică
dintre persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în
România trebuie să desemneze una din părţi care să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit Titlului II „Impozitul pe profit”.
Printre obligaţiile pe care le are persoană desemnată se numără şi
înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca
aceasta să înceapă să desfăşoare activitate[art. 28 alin. (2) lit. a)].
Deşi această excepţie priveşte doar asocierile dinte persoane juridice
străine, iar dispoziţia este menită a reglementa regimul de impozitare în
sensul identificării acestora, nu putem trage concluzia că acea specificitate ocultă a asocierilor s-a pierdut, ci doar că noile reglementări în
materie fiscală, modalităţile actuale de desfăşurare a afacerilor, conduc
către „deconspirarea” asociatului ocult.
13. Consecinţele dispariţiei caracterului ocult. În actualul context
ne punem întrebarea dacă a dispărut caracterul ocult al asocierii în
participaţie. După cum am văzut, nici nu putem să mai susţinem cu
tărie caracterul ocult al asocierii în participaţie. Realitatea economică
dovedeşte că majoritatea asocierilor nu mai sunt oculte.
Un al doilea argument ce dovedeşte pierderea caracterului ocult îl
constituie respectarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe venit,
contribuabilii având obligaţia declarării acestora. Dacă ar trebui să
tragem o concluzie directă din obligaţia legală mai înainte enunţată, ar
trebui să recunoaştem că nici o asociere nu mai are caracter ocult.
În această situaţie observăm două ipoteze:
- prima ar fi ipoteza că asocierea nu şi-a pierdut această caracteristică, iar relevarea ei terţilor este mai mult conjuncturală; chiar de am
accepta această ipoteză observăm lipsa efectelor, însă nu putem
observa ca şi elemente structurale importante lipsa personalităţii juridice
şi lipsa obligaţiilor de înregistrare şi publicitate, elemente suficiente
pentru a o caracteriza.
- a doua ipoteză este de a accepta atât posibilitatea unor asocieri ce
nu se relevă terţilor şi totodată a accepta existenţa unor societăţi vizibile
urmând ca şi regulile să fie distincte, respectiv dacă societatea este
ocultă fiecare asociat rămâne proprietar al bunurilor, iar contractarea cu
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terţii se face în numele său personal, iar dacă societatea este vizibilă
bunurile sunt indivize şi afectate creditorilor, iar asociaţii răspund
solidar pentru obligaţiile contractate în limitele obiectului asocierii1.
14. Absenţa patrimoniului - Cum asocierea în participaţie nu are
personalitate, în mod implicit nu are nici patrimoniu. Asociaţii îşi
păstrează patrimoniul, iar aceştia rămân proprietari ai bunurilor aduse
ca aport. Prin excepţie, părţile pot stabili ca aportul să constea chiar în
transferul dreptului de proprietate asupra acelui bun către celălalt
asociat.
Consecinţele acestei absenţe a patrimoniului şi astfel lipsa unor
bunuri stricte determinate şi folosite pentru atingerea scopului propus
sunt atenuate de posibilitatea părţilor de a stabili regimul acestora în
sensul ca fie asociaţii să rămână proprietari, fie să stabilească o indiviziune convenţională. După cum vom observa în secţiunea rezervată
regimului juridic al aporturilor, problema nu este una simplă atât timp
cât legiuitorul în art. 254 C. com. stabileşte că „participanţii nu au nici
un drept de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune chiar dacă
au fost procurate de dânşii”.
15. Imposibilitatea de a fi parte într-un proces. O altă consecinţă a
lipsei personalităţii juridice este aceea că pentru protejarea chiar a
intereselor conturate în executarea contractului de asociere nu este
posibilă promovarea în numele şi pe seama asociaţiei a vreunui proces
şi, totodată, nici ca aceasta să dobândească calitate procesuală pasivă.
Considerăm că în astfel de situaţii are calitate procesuală activă sau
pasivă asociatul administrator care a contractat cu terţii. Acesta are
calitate procesuală activă atât timp cât prin contract a fost desemnat ca
şi asociat administrator, astfel că îi incumbă obligaţia protejării intereselor comune ale asocierii; totodată, are calitate procesuală pasivă în
cazul în care asocierea este ocultă faţă de terţi. Totuşi, dacă la momentul încheierii contractului cu terţul asociaţii au participat împreună,
făcând publică asocierea lor, credem că terţul poate promova acţiune
împotriva amândurora, aceştia urmând a răspunde solidar.
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 10.
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16. Absenţa denumirii şi a sediul social. Nefiind persoană juridică,
asocierea în participaţie nu are denumire socială şi nici sediu social.
Denumirea fiind unul dintre atributele personalităţii juridice, absenţa
personalităţii juridice a societăţii în participaţiune trebuie să ducă la
absenţa denumirii. Aceeaşi este soluţia şi în cazul sediului social.
Cu toate acestea, nimic nu împiedică părţile ca în contractul ce-l
încheie să menţioneze existenţa unei denumiri, a unei firme cu vocaţie
comercială sau a unui sediu care să fie folosit de părţi ca şi stabiliment
de facto al activităţii, însă fără ca acestea să atragă consecinţe juridice,
cum ar fi stabilirea competenţei în funcţie de acel sediu, protejarea
respectivei denumiri în mod independent. Faţă de terţi, sunt opozabile
elementele de identificare ale asociatului administrator (sediu, denumire, emblemă etc.)
17. Absenţa naţionalităţii. Cum şi naţionalitatea este un atribut al
personalităţii juridice, urmează ca naţionalitatea fiecărui asociat să fie
luată în considerare. Aşadar, în caz de litigiu urmează a se ţine cont de
regulile stabilite Legea nr. 105/1992 privind reglementarea raporturilor
de drept internaţional privat1, urmând ca şi competenţa instanţelor de
judecată şi eventuala executare a unei hotărâri judecătoreşti să fie
stabilite după naţionalitatea asociatului respectiv.
Cu privire importanţa la naţionalităţii asociaţilor, menţionăm că
potrivit art. 28 din Legea nr. 571/ 2003 (Codul fiscal), orice asociere fără
personalitate juridică dintre persoane juridice străine, care îşi desfăşoară
activitatea în România, trebuie să desemneze una din părţi care să
îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit Titlului II
„Impozitul pe profit” din Codul fiscal. De asemenea, într-o asociere fără
personalitate juridică cu o persoană juridică străină şi/sau cu persoane
fizice nerezidente, precum şi cu persoane fizice române, persoana
juridică română trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui
asociat, potrivit Titlului II „Impozitul pe profit”.

1

M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992.
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18. Regim fiscal. Reguli generale
Articolul 28 alin. (1) din Codul fiscal prevede că în cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se
atribuie fiecărui asociat corespunzător cotei de participare în asociere.
Într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică
străină şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu persoane
fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească
obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu [art. 28
alin. (4) din Codul fiscal].
Cu titlu de principiu art. 127 alin. (10) din Codul fiscal stabileşte că
asocierile în participaţiune nu dau naştere unei persoane impozabile
separat, iar asocierile de tip joint venture, consortium sau alte forme de
asociere în scopuri comerciale, care nu au personalitate juridică şi sunt
constituite în temeiul legii, sunt tratate drept asocieri în participaţiune.
Art. 221 din Reglementările conforme cu Directiva a IV-a, aprobate
prin Ordinul M.F.P. nr. 1752/2005, prevăd că toate cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor
contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13, iar la sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi
se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării
acestora în contabilitatea proprie.
19. Obligaţii fiscale diferite pentru persoane juridice străine. În
situaţia în care o asociere fără personalitate juridică are loc între persoane juridice străine, care îşi desfăşoară activitatea în România, acestea
trebuie să desemneze una din părţi care să îndeplinească obligaţiile ce
îi revin fiecărui asociat potrivit prezentului Titlului II „Impozitul pe
profit” [art. 28 alin. (2) din Codul fiscal].
Persoana desemnată este responsabilă pentru:
a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca
aceasta să înceapă să desfăşoare activitate;
b) conducerea evidenţelor contabile ale asocierii;
c) plata impozitului în numele asociaţilor, conform art. 34 alin. (1);
d) depunerea unei declaraţii fiscale trimestriale la autoritatea fiscală
competentă, care să conţină informaţii cu privire la partea din veniturile
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şi cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui asociat, precum şi
impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat;
e) furnizarea de informaţii în scris, către fiecare asociat, cu privire la
partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă
acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în numele
acestui asociat.
20. Impozit pe profit. În cazul unei asocieri în participaţie între
persoană fizică şi persoană juridică, impozitul pe profit este plătit de
aceasta din urmă. Conform art. 13 din Codul fiscal sunt obligate la plata
impozitului pe profit următoarele persoane, denumite în continuare
contribuabili:(e) persoanele fizice rezidente asociate cu persoane
juridice române, pentru veniturile realizate atât în România cât şi în
străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul
datorat de persoana fizică se calculează, se reţine şi se varsă de către
persoana juridică română.
De asemenea, la art. 34 alin. (2) din Codul fiscal se menţionează că
în cazul asocierilor fără personalitate juridică, impozitul datorat de către
contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) şi reţinut de către persoana
juridică responsabilă se calculează prin aplicarea cotei de impozit
asupra părţii din profiturile asocierii, care este atribuibilă fiecărui asociat. Persoana responsabilă are obligaţia de a declara şi plăti impozitul
pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform Titlului II „ Impozitul pe profit”
din Codul fiscal, şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă,
microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa
la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat
prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere1
(art. 111 din Codul fiscal).
În cazul persoanelor fizice ce realizează venituri reprezentând plăţi
anticipate din asocieri în participaţie calcularea, reţinerea şi virarea
impozitului se face prin reţinere la sursă de către asociatul persoană
1

În 2009 cota este de 3%.
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juridică [art. 52 alin. (1) lit. f) din Codul fiscal]. Impozitul ce trebuie
reţinut se stabileşte aplicând cota de impunere prevăzută pentru
impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin persoanei fizice din asociere1 [art. 52 alin. (2) Codul fiscal], iar impozitul
ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul, cu excepţia
impozitului aferent veniturilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. f) din
Codul fiscal pentru care termenul de virare este reglementat potrivit
Titlului IV2.
21. TVA. Pct. 3 alin. (5) din H.G. 44/2004 (Normele metodologice)
menţionează că evidenţa operaţiunilor derulate de asocierile prevăzute
la art. 127 alin. (10) din Codul fiscal se realizează potrivit prevederilor
pct. 79 alin. (4) din H.G. nr. 44/2004 potrivit căruia:
În cazul asocierilor în participaţiune sau al altor asocieri tratate drept
asocieri în participaţiune conform art. 127 alin. (10) din Codul fiscal,
drepturile şi obligaţiile legale privind taxa pe valoarea adăugată prevăzute de Titlul IV al Codului fiscal revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi.
Prin drepturi şi obligaţii legale se înţelege printre altele, dreptul de a
exercita deducerea taxei pentru achiziţii conform prevederilor art. 145-1471
din Codul fiscal, obligaţia de a emite facturi către beneficiar şi de a
colecta taxa în cazul operaţiunilor taxabile. Aceste prevederi se aplică
numai în situaţia în care asociatul care contabilizează veniturile şi
cheltuielile efectuează achiziţiile asocierii pe numele său şi emite
facturi în nume propriu către terţi pentru livrările de bunuri şi prestările
de servicii obţinute de asociere, urmând ca veniturile şi cheltuielile să
fie atribuite fiecărui asociat corespunzător cotei de participare în asociere. Dacă membrii asociaţi acţionează în nume propriu faţă de terţi şi
faţă de ceilalţi membri asociaţi, fiecare persoană va fi tratată drept o
persoană impozabilă separat, în conformitate cu prevederile art. 127

1

Persoana fizică depune declaraţia 200, iar organul fiscal regularizează
impozitul prin aplicarea cotei de 16%.
2
25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
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alin. (9) din Codul fiscal şi tranzacţiile respective se impozitează distinct
în conformitate cu regulile stabilite la Titlul IV al Codului fiscal.
Jurisprudenţă. TVA. Persoana obligată să ţină evidenţa contabilă.
Prin sentinţa civilă nr. 17 din 18 ianuarie 2007, Curtea de Apel Craiova,
Secţia de contencios administrativ şi fiscal, a admis acţiunea formulată
de reclamanta SC R.R. SA Redea, în contradictoriu cu pârâtele A.N.A.F
şi D.G.F.P. Olt şi a dispus anularea pct. 2 din decizia nr. 101 din 22
iunie 2006 emisă de A.N.A.F., a pct. 2.1. din Decizia de impunere nr.
7554 din 20 decembrie 2005 emisă de D.G.F.P Olt, precum şi raportul
de inspecţie fiscală din 20 decembrie 2005 în privinţa sumei de
1.120.748 lei, din care 700.282 lei reprezentând TVA, 392.275 lei
reprezentând dobânzi şi 91.191 lei reprezentând penalităţi de întârziere, exonerând-o pe reclamantă de la plata acestora.
În motivarea sentinţei civile pronunţate, Curtea de Apel a reţinut, în
esenţă că reclamanta SC R.R. SA Redea a încheiat cu SC C. SA Dolj un
contract de asociere în participaţiune având ca obiect realizarea şi
valorificarea producţiei de cereale boabe şi plante oleaginoase din
producţia 2002 - 2003, aportul reclamantei constând în suprafaţa de
6.150 ha teren, iar aportul SC C. SA Dolj constând în aprovizionarea cu
materiale şi executarea lucrărilor agricole specifice şi necesare pentru
obţinerea recoltei.
Prin contractul de asociere în participaţiune, părţile au convenit ca
evidenţa contabilă să fie ţinută de SC C. SA Dolj, iar la sfârşitul anului
acest asociat să trimită către SC R.R. SA Redea decontul cu veniturile şi
cheltuielile realizate proporţional cu cota de participare.
În realizarea obligaţiilor contractuale, SC C. SA Dolj a înregistrat în
evidenţa contabilă o producţie agricolă în valoare de 3.685.696 lei, a
colectat T.V.A. aferentă în sumă de 602.208 lei, a efectuat declaraţiile
necesare la organul fiscal şi a transmis către SC R.R. SA Redea decontul
de venituri şi cheltuieli şi nota contabilă nr. 10 din 31 decembrie 2003.
Prin raportul de inspecţie fiscală s-a reţinut că, pentru cantităţile de
produse agricole în valoare de 3.685.696 lei pe care le-a livrat SC C. SA
Dolj, reclamanta avea obligaţia de a emite facturi fiscale şi de a colecta
T.V.A., conform art. 3 pct. 1, art. 14 şi art. 29 pct. b lit. a) din Legea
nr. 345/2002, în sumă de 700.282 lei. Organele fiscale au stabilit în
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sarcina reclamantei obligaţia de plată a dobânzii în sumă de 329.275 lei
şi a penalităţilor de întârziere în sumă de 91.191 lei.
În baza raportului de inspecţie fiscală, D.G.F.P. Olt a emis Decizia
de impunere nr. 7554 din 20 decembrie 2005, prin care au fost stabilite
în sarcina reclamantei obligaţii fiscale suplimentare reprezentate de
dobânda şi penalităţile de întârziere stabilite prin raportul de inspecţie
fiscală.
Contestaţia formulată de reclamantă împotriva deciziei de impunere
a fost respinsă de A.N.A.F. – D.G.S.C. în privinţa sumei totale de
1.073.362, reprezentând T.V.A. - 652.896 lei, dobânzi - 329.275 lei şi
penalităţi de întârziere - 91.191 lei. Contestaţia a fost admisă în privinţa
sumei de 47.386 lei reprezentând sold T.V.A., reţinându-se că organul
fiscal avea obligaţia de a emite decizia de impunere doar pentru diferenţa dintre T.V.A. stabilită suplimentar şi T.V.A. de rambursat aferent
decontului lunii decembrie 2005.
A reţinut instanţa că sunt nefondate aspectele reţinute de organele
fiscale întrucât cele două societăţi nu se comportă ca două persoane
impozabile distincte şi că, din punct de vedere al T.V.A. contractul de
asociere în participaţiune a fost executat cu respectarea art. 29 pct. c
lit. e) din Legea nr. 345/2002, întrucât drepturile şi obligaţiile legale
privind T.V.A. au revenit SC C. SA Dolj, care şi le-a îndeplinit prin
transmiterea decontului de venituri şi cheltuieli conform cotei de
participare a asociaţilor.
Curtea de Apel a concluzionat că operaţiunile efectuate de reclamantă pentru livrarea producţiei agricole 2002 - 2003 către SC C. SA
Dolj nu intră în sfera de aplicare a T.V.A., întrucât nu sunt îndeplinite
condiţiile art. 1 alin. (2) şi art. 3 pct. 1 din Legea nr. 345/2002, întrucât
SC R.R. SA Redea nu era proprietara producţiei livrate, iar obligaţia de
înregistrare în contabilitate a operaţiunii revenea SC C. SA Dolj.
Împotriva sentinţei civile nr. 17 din 18 ianuarie 2007 a Curţii de
Apel Craiova, Secţia de contencios administrativ şi fiscal, au declarat
recurs pârâtele A.N.A.F. şi D.G.F.P. Olt, în temeiul art. 304 pct. 8 şi
art. 3041 C. proc. civ., susţinând, în esenţă, că T.V.A. ce trebuia colectat
de SC R.R. SA Redea nu intră sub incidenţa prevederilor contractului de
asociere în participaţiune, ci sub incidenţa art. 3 alin. (1), art. 14 şi
art. 29 pct. b lit. a) din Legea nr. 345/2002 şi că reclamanta avea obli-
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gaţia de a calcula, de a înregistra şi de a vira T.V.A. aferent costului
produselor agricole obţinute, urmând ca SC C. SA Dolj să deducă acest
T.V.A. ulterior, prin vânzarea către diversele terţe persoane.
Analizând cauza prin prisma criticilor recurentelor - pârâte, în raport
cu prevederile art. 304 şi art. 304 C. proc. civ., Înalta Curte1 constată că
recursul este nefondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare.
În esenţă, recurentele - pârâte susţin că, deşi în contractul de asociere
în participaţiune se prevede că „evidenţa contabilă privind cheltuielile şi
veniturile se va ţine de către SC C. SA Dolj”, reclamanta avea obligaţia de
a emite facturi, de a calcula, de a înregistra şi de a vira T.V.A. aferentă
produselor agricole livrate în executarea contractului, conform art. 3
alin. (1), art. 14 şi art. 29 pct. b lit. a) din Legea nr. 345/2002 privind taxa
pe valoarea adăugată (reglementarea aplicabilă raporturilor juridice).
Potrivit dispoziţiilor din Legea nr. 345/2002 invocate de recurentele
- pârâte:
- art. 3 alin. (1): prin livrare de bunuri se înţelege transferul dreptului
de proprietate asupra bunurilor deţinute de proprietar către beneficiar,
direct sau prin persoanele care acţionează în numele acestora;
- art. 14: faptul generator al taxei pe valoarea adăugată ia naştere în
momentul efectuării livrării de bunuri şi/sau în momentul prestării
serviciilor, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege;
- art. 29 pct. b lit. a): la începerea activităţii, precum şi în cazurile şi
în condiţiile stabilite prin prezenta lege, persoanele impozabile sunt
obligate să se înregistreze ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată,
urmând procedurile privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite şi taxe.
În cauză însă, suntem în prezenţa unei asocieri în participaţiune,
reglementată de art. 251-256 C. com., în privinţa căreia erau aplicabile,
pe perioada supusă controlului, dispoziţiile art. 29 pct. c lit. c) din
Legea nr. 345/2002, avute în vedere de instanţa de fond.
Astfel, potrivit art. 29 pct. c lit. c) din Legea nr. 345/2002, „drepturile
şi obligaţiile legale privind taxa pe valoarea adăugată revin asociatului
1

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3598 din 27
septembrie 2007.
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care contabilizează veniturile şi cheltuielile potrivit contractului încheiat
între părţi. La sfârşitul perioadei de raportare veniturile şi cheltuielile,
înregistrate pe naturi, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în
vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate
între părţi fără respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea
adăugată în cotele prevăzute de lege”.
În acelaşi sens sunt şi prevederile pct. 101 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilităţii nr. 82/1991, aprobat prin H.G. nr. 704/1993
(în vigoare în perioada derulării contractului de asociere în participaţiune), conform cărora „Cheltuielile şi veniturile determinate de
operaţiunile asocierilor în participaţiune se contabilizează distinct de
către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere .
La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate,
în funcţie de natura lor, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat în
vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie”.
Or, în cauză, este necontestat faptul că SC C. SA Dolj a ţinut
evidenţa contabilă, a colectat T.V.A., a efectuat declaraţiile necesare la
organul fiscal şi a transmis reclamantei decontul de venituri şi cheltuieli,
prin nota contabilă din 31 decembrie 2003.
În sensul sentinţei civile pronunţate de Curtea de Apel este şi soluţia
de aplicare a prevederilor art. 2 alin. (1) din Legea nr. 345/2002, prevăzută la pct. 2.1 teza a doua din anexa la Decizia Ministrului
Finanţelor Publice nr. 10/2003 pentru aprobarea soluţiilor privind aplicarea unor prevederi referitoare la taxa pe valoarea adăugată, potrivit
căreia, în situaţia asocierii în participaţiune „se înregistrează ca plătitor
de taxă pe valoarea adăugată asociaţia sau organizaţia, care trebuie să
respecte toate prevederile legale în domeniul taxei pe valoarea adăugată, precum:
a) facturile fiscale pentru prestările efectuate sunt emise în numele
asociaţiei sau al organizaţiei respective;
b) evidenţa contabilă se ţine la nivelul asociaţiei sau al organizaţiei,
inclusiv jurnalele de vânzare/ cumpărare;
c) decontul de T.V.A. trebuie întocmit pe total activitate desfăşurată
de asociaţie sau organizaţie;
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d) dreptul de deducere pentru bunurile şi serviciile achiziţionate se
exercită de asociaţie sau organizaţie, facturile fiind emise pe numele
acesteia”.
În sprijinul validităţii soluţiei pronunţate de Curtea de Apel, sunt
relevante prevederile actuale din C. fisc. - chiar dacă acestea nu sunt
aplicabile raportului juridic dedus judecăţii - care prevăd expres, în
art. 156 alin. (5), că „în cazul asociaţiilor în participaţiune care nu
constituie o persoană impozabilă, drepturile şi obligaţiile legale privind
taxa (T.V.A.) revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi”.
În consecinţă, faţă de dispoziţiile menţionate, rezultă, lipsit de orice
echivoc, faptul că obligaţiile legale privind taxa pe valoarea adăugată
revin asociaţiei în participaţiune, astfel că se contabilizează şi se
îndeplinesc de către asociatul căruia îi revine această sarcină, potrivit
contractului de asociere în participaţiune, în speţă SC C. SA Dolj, astfel
că nu pot fi primite susţinerile recurentelor – pârâte referitoare la faptul
că SC R.R. SA Redea îi revin în mod distinct obligaţiile prevăzute de
art. 3 alin. (1), art. 14 şi art. 29 pct. b lit. a) din Legea nr. 345/2002.
Pentru aceste considerente, constatând că nu erau motive de casare
a sentinţei atacate, în temeiul art. 312 alin. (1) teza a doua C. proc. civ.,
Înalta Curte1 a respins recursul declarat de D.G.F.P. Olt, în nume propriu
şi pentru A.N.A.F., împotriva sentinţei civile nr. 17 din 18 ianuarie 2007 a
Curţii de Apel Craiova, Secţia de contencios administrativ şi fiscal.

Secţiunea III. Deosebirea dintre asocierea
în participaţie şi alte contracte
22. Calificare. O problemă deosebită în stabilirea naturii juridice a
contractului de asociere o constituie calificarea acestuia prin raportare
la alte contracte asemănătoare ca şi structură juridică. Evident că părţile

1

I.C.C.J., Secţia de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr. 3598 din 27
septembrie 2007.
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nu pot califica un contract, astfel că denumirea formală dată de părţi
contractului nu are nici o relevanţă, instanţele având rolul decisiv în
calificarea unui contract. Nu este mai puţin adevărat că respectiva
calificare trebuie să pornească de la interpretarea voinţei reale a
părţilor, cu atât mai mult cu cât asocierea în participaţie are la bază
affectio societatis.
Chiar dacă instanţa va avea în vedere voinţa părţilor prin prisma
condiţiilor negociate la momentul încheierii şi reflectate în noţiunea
complexă de affectio societatis, totuşi în calificarea ce se face instanţa va
avea în vedere şi elemente ulterioare din timpul executării contractului.
23. Mandatul oneros. Apropierea dintre un contract de mandat
oneros şi contractul de asociere impune identificarea elementelor de
diferenţiere în special în faza de executare prin raportare la obligaţiile
ce revin spre exemplu asociatului administrator. Raportul dintre asociaţi
şi administratorul numit pentru a desfăşura activitatea comercială este
explicat prin intermediul mandatului.
Este posibil ca pe fondul unei redactări defectuoase a unui contract
ce se dorea a fi de asociere în participaţie, asociatul administrator, după
desfăşurarea unei activităţi prefigurate, constatând existenţa unor
pierderi, să aibă interes să susţină calitatea sa de mandatar ce urma a fi
retribuit ulterior îndeplinirii mandatului. Ipoteza nu este exclusă
observându-se compatibilitatea asocierii în participaţie cu mandatul
dintre asociaţi, astfel că deturnarea fondurilor ar reprezenta un abuz de
încredere.1
În calificarea ce se impune trebuie să plecăm de la premisa că
mandatarul nu are decât o funcţie de execuţie şi că nu are intenţia de a
participa la pierderi. Chiar dacă mandatarul primeşte doar un ordin,
aceasta nu înseamnă că nu are o putere de iniţiativă şi de apreciere
personală, aspect care poate să conducă la confuzia dintre mandatul
oneros şi asocierea în participaţie.
Chiar dacă noţiunea de asociere în participaţie topeşte elemente ale
mandatului diferenţele sunt majore odată ce mandatul nu este dat de
unul din asociaţi pentru celălalt asociat, ci este un mandat dat de toţi
1

J.Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 8.
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asociaţii unuia dintre ei pentru a desfăşura o activitate în interesul
tuturor; aceasta este diferenţa faţă de un mandat oneros obişnuit şi
însărcinarea primită prin încheierea unei asocieri în participaţie.
Ceea ce diferenţiază foarte mult cele două noţiune este obiectul
celor două contracte. Astfel, mandatarul este însărcinat cu încheierea
anumitor acte juridice, actele materiale nefiind decât accesorii ale
actului juridic, în timp ce în cazul contractului de asociere asociatul
administrator pe lângă încheierea anumitor acte juridice îndeplineşte o
serie de acte materiale fără ca acestea să aibă un caracter accesoriu.
Asociatul administrator se implică în activitatea comercială respectivă
încercând să obţină profit. În sine, administrarea unei afaceri presupune
o serie de activităţi materiale. Aşadar, cea mai importantă diferenţă se
observă pe tărâmul executării şi al atitudinii respectivei persoane în
executarea obligaţiilor, urmând ca probatoriile ce se administrează să
încline balanţa într-un sens sau altul.
24. Contractul de împrumut cu participare la beneficii. Contractul
prin care una dintre părţi pune la dispoziţia unui antreprenor o sumă de
bani cu condiţia de a participa la beneficii poate fi calificat ca un
contract de împrumut sau un contract de asociere în participaţie în
funcţie de clauza care stabileşte sau nu posibilitatea de a solicita
restituirea fondurilor oferite în ciuda pierderilor suferite, indiferent de
justificarea menită să o acopere, cum ar fi spre exemplu făcându-se că
este de acord cu restituirea pentru o anume siguranţă1 sau acceptarea
unei plăţi anticipate2. Cu toate acestea, nici în jurisprudenţa franceză nu
există o constanţă în evitarea confuziilor ce pot apărea între cele două
tipuri de contracte, fiind citată în acest sens hotărârea din 2 februarie
1986 a Curţii de Apel din Paris prin care s-a constatat că un contract ce
avea denumirea expresă de asociere în participaţie era de asociere, iar
nu de împrumut deşi în acesta era prevăzută o dobândă fixă de 1% şi o
ipotecă de gradul trei înscrisă pe imobilele unuia dintre asociaţi3.
1

Cass. com. 08.02.1972 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 7.
Cass. com. 12.10.1993 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 7.
3
C.A. Paris 21.02.1986, Bull. Joly, 1986, p. 517, apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 7.
2
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25. Contractul de muncă cu participarea la beneficii. Principalele
diferenţe între acesta şi contractul de asociere în participaţie le
constituie raportul de subordonare al salariatului faţă de angajator şi
neparticiparea la pierderi a salariatului motiv pentru care, spre exemplu,
a fost calificat ca şi contract de muncă cu participare la beneficii
convenţia încheiată între proprietarul unui salon de coafură şi o
persoană ce avea calificarea necesară, în ciuda denumirii contractului,
anume de asociere în participaţie1.
26. Asocierea în participaţie şi societatea creată de fapt. În
doctrină2 se consideră că noţiunile de asociere în participaţie şi
societatea creată de fapt sunt opuse, elementul de diferenţiere constând
în originea lor: dacă asocierea în participaţie are la bază voinţa
asociaţilor care în mod voit înţeleg să nu dea personalitate juridică
respectivei asocieri, societatea creată de fapt este rezultatul a posteriori
a unei situaţii de fapt. Tradiţional noţiunile sunt opuse de către
doctrinari, însă atât timp cât legislaţia asimilează din punct de vedere al
efectelor societatea creată de fapt cu asocierea în participaţie implicit
nu mai putem considera respectivul demers de calificare decât formal.
Însă, cu privire la subiectul abordat, ori de câte ori se pune problema
calificării unui contract, vom avea în vedere asocierea în participaţie, în
timp ce în situaţiile în care se pune problema calificării unei situaţii de
fapt, vom avea în vedere situaţia creată de fapt3.
27. Asocierea în participaţie şi contractul de antrepriză. Confuzia
ce se poate naşte între cele două contracte pleacă de la obiectul
material al asocierilor în care părţile, pentru a putea desfăşura o activitate comună, trebuie mai întâi să realizeze anumite investiţii/construcţii
sau când chiar obiectul contractului îl constituie realizarea unor imobile
şi vânzarea acestora, în condiţiile în care unul dintre asociaţi aduce ca
aport terenul, iar celălalt realizează construcţiile. Atât timp cât asocierea
1

Cass. com. 08.01.1977 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 8.
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 14.
3
Cu privire la societatea creată de fapt a se vedea J. Vallansan, É. Desmorieux,
Société en participation et société créée de fait, Joly, Paris, 1996, p. 73-94.
2
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în participaţie presupune ca o parte să acorde uneia sau mai multor
persoane o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor
operaţiuni, sau chiar asupra întregului comerţ, neîndeplinirea uneia din
aceste condiţii conduce la calificarea respectivei convenţii, cum ar fi
cazul, spre exemplu, a unei înţelegeri dintre părţi privind executarea
unei investiţii, ce a fost apreciată de instanţa supremă ca fiind un
contract de antrepriză, chiar dacă părţile l-au intitulat „contract de
colaborare”.
Jurisprudenţă. Calificare contract de asociere ca şi contract de antrepriză.
Reclamanţii N.M. şi N.V. au chemat în judecată pe pârâţii M.I., M.M., SC
S.B. S.R.L. Timişoara şi K.M.M. (decedată), prin moştenitorii M.A. şi A.M. şi
I.V., solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să:
- se constate că reclamanţii împreună cu pârâtul I.V. au executat şi realizat
construcţia staţiei de benzină din Timişoara, compusă din casa staţiei,
platformă, drum de acces, instalaţiile aferente;
- pârâţii să fie obligaţi la plata investiţiei;
- să fie obligaţi la plata dividendelor rezultate din activitatea SC S.B. S.R.L.,
de la începerea activităţii;
- să fie obligaţi pârâţii la plata cotei de 49% din profit, după ce se va recupera valoarea investiţiei, pe durata existenţei staţiei.
Ulterior, reclamanţii şi-au precizat valoarea pretenţiilor la suma de
400.000.000 lei la nivelul anului 1994.
Prin sentinţa civilă nr. 1326 din 20 septembrie 2000, Tribunalul Timiş a
respins acţiunea reclamanţilor, astfel cum a fost precizată.
Din probele administrate în cauză, inclusiv expertiza tehnică şi expertiza
contabilă, instanţa de fond a reţinut că pârâţii M.I. şi M.M. au încheiat o
convenţie cu reclamanta N.M. şi pârâtul I.V., ca, împreună cu reclamantul
N.V., să execute construcţia staţiei de benzină situată în Timişoara.
Conform înscrisului intitulat „contract de colaborare”, urma ca reclamanţii şi
pârâtul I.V. să procure materialele necesare construcţiei, să execute lucrările
de construcţii şi instalaţii pe cheltuiala acestora, urmând ca, după punerea
în funcţiune a investiţiei, aceştia să-şi recupereze din dividende contravaloarea lucrărilor de investiţii făcute şi acceptate de către pârâţii M.I. şi M.M.
Totodată, au prevăzut şi clauza că pârâţii M.I. şi M.M. pot să-şi încaseze
dividendele numai după ce reclamanţii N.M., N.V. şi pârâtul I.V. şi-au
recuperat sumele investite în edificarea construcţiei.
Totodată, prin acelaşi înscris, părţile au consemnat faptul că vor participa în
cotă de 51% pârâţii M.I. şi M.M., iar reclamanţii şi pârâtul I.V. în cotă de
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49%, urmând ca procentul de participare între cei trei să se stabilească, fără
a se clarifica exact dacă participarea este cu privire la edificarea obiectivului
de investiţii sau o participare pe parcursul dării în funcţiune a obiectivului.
Înscrisul intitulat „contract de colaborare” nu poate fi interpretat ca fiind un
contract de societate, deoarece legea prevede condiţiile speciale pentru
încheierea acestuia, apoi societatea SC S.B., conform adresei de la O.R.C., a
fost constituită în anul 1992, are ca asociaţi pârâţii M.I., M.M. şi K.M.M. şi
nu s-au depus la dosar acte modificatoare, deci reclamanţii şi pârâtul I.V. nu
au calitatea de asociaţi şi nici nu s-a pus problema, de asemenea, a existenţei vreunui contract de asociere în participaţiune între o persoană juridică
(pârâta) şi persoanele fizice, reclamanţii, contract prin care să se prevadă
drepturile şi obligaţiile stabilite de participanţi.
Ca urmare, înţelegerea dintre părţi privind executarea investiţiei obiectivului
staţie de benzină este apreciat ca fiind un contract de antrepriză.
În baza înţelegerii, s-au demarat lucrările privind executarea staţiei, dar
aceasta s-a executat conform autorizaţiei nr. 74 din 4 martie 1994, ce are la
bază proiectul nr. 151/1993 elaborat de SC T. S.R.L. Timişoara, operaţiuni
care au fost efectuate de către pârâţii M.I. şi M.M., şi nu de către reclamanţi.
Conform concluziilor expertului constructor, la executarea acestui obiectiv,
nu s-a respectat proiectul întocmit, lipsesc documentele de atestare calitativă
a lucrărilor, lipsesc, de asemenea, situaţiile de lucrări semnate de părţi care
să confirme valorile şi cantităţile realizate, apoi materialele de bază folosite
sunt recuperate de la alte lucrări.
Prin concluziile raportului de expertiză în construcţii s-a stabilit că valoarea
de circulaţie a obiectivului este de 688.367.000 lei.
Prin răspunsul la obiecţiunile formulate expertul a arătat că a solicitat părţilor (reclamanţilor şi pârâtului I.V.) să prezinte actele contabile cu plăţile
aferente prin realizarea obiectivului în vederea calculului contribuţiei părţilor la realizarea obiectivului dar nu s-au pus astfel de acte la dispoziţie de
către aceştia.
Din concluziile raportului de expertiză contabilă rezultă că, pentru edificarea investiţiei, totalul cheltuielilor efectuate este în sumă de 55.944.410 lei,
din care pârâtul I.V., până la data de 25 martie 1995, când a plecat, a avut o
contribuţie de 25.265.425 lei compusă din contravaloare materiale în sumă
de 23.565.825 lei şi manoperă 1.700.600 lei, iar pârâţii M.I. şi M.M. au avut
o contribuţie de 30.679.015 lei.
Cu privire la reclamanţii N.M. şi N.V. se arată că, din documentele contabile, nu există vreo contribuţie a acestora.
Se mai arată că documentele privind materialele pârâtului I.V. în valoare de
23.565.825 lei au fost evaluate şi în valută (mărci germane) la cursul oficial
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al datei şi echivalentul cu suma de 21.888,47 mărci germane, iar desocotirea pentru munca prestată şi valoarea materialelor s-a făcut cu pârâtul I.V.
în sumă de 66.000 mărci germane astfel că, făcând compararea sumei
plătite de 66.00 mărci germane cu valoarea materialelor de 21.888,47 mărci
germane, rezultă că pârâtului I.V. i s-a plătit munca prestată la valoare foarte
bună (diferenţa dintre acestea).
Mai mult, din verificarea documentelor partajate ca reprezentând cheltuieli
ale pârâtului I.V. cu semnătura sa, acestea reprezintă doar suma de
13.711.751 lei.
Ca urmare, se concluzionează că pârâtul I.V. a fost plătit de pârâţii M.I. şi
M.M., iar reclamanţii nu au prezentat documente din care să rezulte vreo
contribuţie, deşi la dosar sunt corespondenţe, adrese prin care li s-a solicitat
insistent să prezinte documentele justificative.
Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, rezultă că aceştia ştiau de
înţelegerea părţilor privind executarea lucrărilor la staţia de benzină.
Martora pârâtului I.V., care era contabila societăţii la data când se edifica
staţia, a arătat că, personal, a efectuat lucrările de centralizare a cheltuielilor
efectuate cu edificarea staţiei şi în aceasta apăreau ca sume cheltuite pârâtul
I.V. şi familia M.
Cu privire la chitanţele prezentate de I.V., acesta a declarat că acestea erau
depuse de pârât şi el, personal, a spus că sunt în numele celor doi reclamanţi, pârâtul I.V. reprezentând în numele său şi pe cei doi.
La interogatoriul luat, pârâtul I.V. recunoaşte că a primit ca plată de la
familia M. suma totală de 66.000 mărci germane şi acestea sunt conform
chitanţelor, nu ştie care este valoarea cheltuielilor efectuate cu investiţia,
personal recunoaşte că a luat banii pe chitanţele predate, dar au rămas
multe chitanţe netrecute în situaţie, dar, la toate solicitările de a depune
restul chitanţelor sau actelor invocate cu privire la cheltuielile ocazionate cu
investiţia, acesta nu a fost în măsură să facă dovada.
Nici reclamanta N.M., la interogatoriul luat, nu a putut preciza suma la care
se ridică contribuţia personală a acesteia la edificarea obiectivului şi, de
asemenea, la toate solicitările nu a depus vreun document (chitanţă privind
cheltuielile efectuate şi pe care, astfel, le-ar datora pârâţii M.), neputându-se
astfel, face dovada modului de calcul al pretenţiilor solicitate prin acţiune în
sumă de 400 milioane lei.
În considerarea celor arătate mai sus, pretenţiile reclamanţilor privind obligarea pârâţilor la plata investiţiei edificate, staţie benzină compusă din
construcţiile aparţinătoare arătate, sunt neîntemeiate, nedovedite, reclamanţii nu au făcut dovada vreunei cheltuieli cu achiziţionarea de materiale
sau alte operaţiuni, conform art. 1191 C. civ., care dispune ca dovada
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actelor juridice al căror obiect are o valoare ce depăşeşte suma de 250 lei
nu se poate face decât prin act autentic sau prin act sub semnătură privată,
precum şi art. 1169 C. civ. care dispune că cel ce face afirmaţie în faţa
justiţiei trebuie să o dovedească.
Cu privire la cererea privind plata dividendelor rezultate din activitatea
pârâtei SC S.B., de la începerea activităţii sale (16 decembrie 1994), prin
exploatarea staţiei de benzină şi până la acoperirea sumei, de asemenea,
este neîntemeiată, deoarece, pe lângă considerentele arătate mai sus, dreptul
la dividende se cuvine numai categoriei de „asociaţi” la o persoană juridică
societate comercială; or, din actele de la dosar, nu reiese ca reclamanţii să
fie acţionarii pârâtei persoană juridică, să fi subscris şi vărsat capital social,
precum şi, de asemenea, nici calitatea de asociat în participaţiune nu poate
fi apreciată ca având-o, deoarece, nici în această situaţie, nu s-a făcut
dovada participării cu capitalul subscris şi vărsat în proporţia pe care o
solicită, de 49%, la aşa-zisa asociere în participaţiune .
De asemenea, nici pretenţia privind plata privind cota de 49% din profit
după ce se recuperează contravaloarea investiţiei pe durata existenţei staţiei
nu este întemeiată, deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus, părţile nu au
calitatea de acţionari sau de asociaţi în participaţiune din care să se poată
verifica modul în care a subscris şi vărsat capital, precum şi înţelegerea
dintre părţi privind modul de distribuire al dividendelor şi profitului realizat,
urmare a unei activităţi comerciale în condiţiile prevăzute de lege.
Pentru aceste considerente, acţiunea a fost respinsă ca nedovedită şi
neîntemeiată.
Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie.
Prin decizia civilă nr. 150 din 19 februarie 2001, Curtea de Apel Timişoara,
Secţia comercială şi contencios administrativ, a respins apelul reclamanţilor
şi i-a obligat să plătească intimaţilor suma de 15.000.000 lei cheltuieli de
judecată în apel.
În motivarea deciziei s-a reţinut că, din actele dosarului, rezultă că reclamanţii nu şi-au dovedit pretenţiile referitoare la pretinsele contribuţii la
edificarea staţiei de benzină situată în Timişoara.
Critica referitoare la neluarea în considerare a depoziţiei martorei C.A. a fost
respinsă, întrucât proba testimonială în discuţie nu se coroborează cu
celelalte probe administrate.
În ceea ce priveşte expertizele efectuate în cauză, s-a reţinut că au fost
lămuritoare sub aspectul împrejurărilor de fapt care au fost reţinute de
instanţa de fond, iar cererea apelanţilor privind efectuarea unor noi expertize a fost respinsă ca neconcludentă.
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Au fost considerate pertinente şi considerentele primei instanţe referitoare la
interpretarea „contractului de colaborare”, acesta neputând fi calificat,
pentru motivele reţinute în sentinţă, ca fiind un contract de societate, iar pe
de altă parte, nu îndeplineşte cerinţele prevăzute de Codul comercial pentru
a fi calificat un contract de asociere în participaţiune .
Reclamanţii au declarat recurs în temeiul art. 304 pct. 7-11 C. proc. civ.,
solicitând casarea deciziei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare.
Recurenţii susţin că instanţele nu au calificat corect raporturile juridice
stabilite prin convenţia încheiată de părţi pe care pârâţii aveau obligaţia să o
execute cu bună credinţă. Mai susţin că, în mod greşit, nu s-a dat eficienţă
probei testimoniale, respectiv depoziţiei martorei C.A. şi că expertizele nu
au răspuns la obiectivele stabilite. Recurenţii consideră că instanţele nu au
soluţionat legal cauza şi nu au stabilit corect situaţia de fapt.
Recursul este nefondat.
S-a constatat că recurenţii îşi întemeiază recursul pe prevederile art. 304
pct. 7-10 C. proc. civ., dar nu arată care sunt motivele contradictorii sau
străine de natura pricinii pe care le cuprinde decizia recurată (art. 304
pct. 7) sau în ce mod instanţa a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, i-a schimbat natura sau înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic (art. 304
pct. 8), care parte din dispozitivul deciziei recurate este lipsită de temei
legal, respectiv care a fost legea încălcată sau aplicată greşit de instanţă
(art. 304 pct. 9) şi care este mijlocul de apărare sau dovada administrată
hotărâtoare pentru dezlegarea pricinii asupra căreia instanţa nu s-a pronunţat (art. 304 pct. 10).
În ce priveşte natura juridică a convenţiei dintre părţi, se constată că, atât
instanţa de fond, cât şi instanţa de apel au calificat în mod corect natura
raporturilor juridice existente între recurenţi şi intimaţii-pârâţi.
Astfel, în mod legal s-a reţinut că înscrisul intitulat „contract de colaborare”
are natura juridică a unui contract de antrepriză şi nu pe cea a unui contract
de societate, deoarece legea prevede condiţii speciale pentru încheierea
acestuia, iar în speţă nu s-a dovedit existenţa unui contract de asociere în
participaţiune între reclamanţi (persoane fizice) şi o persoană juridică (pârâta
SC S.B.) prin care să se prevadă drepturile şi obligaţiile asociaţilor.
În ceea ce priveşte forţa obligatorie a contractului, din probele administrate
în cauză rezultă că recurenţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate şi nu au
fost în măsură să prezinte documente din care să rezulte pretinsa contribuţie
la edificarea staţiei de benzină.
Din probele administrate în cauză, rezultă că edificarea staţiei de benzină
s-a făcut cu contribuţia exclusivă a intimaţilor M.I. şi M.M. şi I.V.
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Din recunoaşterea pârâtului I.V. şi din înscrisurile aflate la dosar, rezultă că
acesta a investit suma de 23.565.825 lei (21.888,47 mărci germane), iar în
urma desocotirii, a primit de la M.I. şi M.M. suma de 66.000 mărci germane,
reprezentând contravaloarea materialelor şi a muncii prestate.
În această situaţie, susţinerea recurentei referitoare la calificarea raporturilor
juridice dintre părţi şi eficienţa convenţiei dintre părţi, a fost respinsă.
Cu privire la critica privind neluarea în considerare a probei testimoniale a
martorei C.A., s-a constatat că este neîntemeiată, întrucât, în decizia recurată, se analizează depoziţia martorei respective şi se reţine că aceasta nu se
coroborează cu celelalte probe administrate.
În consecinţă, recursul a fost respins ca nefondat1.

1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 1035 din 20 februarie 2003.

Capitolul II
Încheierea contractului de asociere
în participaţie
28. Premisă. Pornind de la definiţia propusă, anume că asocierea în
participaţie este contractul prin care părţile, asociatul participant şi
asociatul administrator, persoane fizice şi/sau juridice, stabilesc aducerea unor bunuri ca aport şi desfăşurarea de către asociatul administrator a unei activităţi tratând cu terţii în numele şi pe seama sa cu
scopul obţinerii unui profit ce urmează a fi împărţit de asociaţi, considerăm util ca abordarea să urmărească şirul definiţiei.
29. Asociaţii. Contractul se încheie între două sau mai multe persoane fizice şi persoane juridice.
Deşi în doctrină sunt folosite mai multe denumiri printre care asociat
făţiş şi asociat ocult, asociat şi asociant etc., considerăm potrivit a numi
cele două părţi contractante asociat administrator şi asociat participant1,
denumiri care conturează pe deplin poziţia juridică a părţilor contractante şi comprimă obligaţiile ce revin fiecăreia.
Asociatul participant (denumit şi asociant sau asociat ocult) este asociatul care are un rol pasiv, fără implicare în executarea operaţiunilor
comerciale şi care în schimbul aportului adus participă la profitul realizat ca urmare a activităţii desfăşurate în baza asocierii în participaţie.
Asociatul administrator (denumit şi asociat sau asociat făţiş) este
asociatul care desfăşoară efectiv activitatea comercială şi oferă celuilalt
asociat o parte din beneficiile realizate.
1

În acelaşi sens a se vedea N. Ţăndăreanu, op. cit., p. 14; G. Chifan, Asociaţia în
participaţie, în R.D.C. nr. 2/2005, p. 35.
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Soţii pot să fie asociaţi într-o asociere în participaţie, soluţie ce se
impune a fortiori atât timp cât legiuitorul nu a înţeles să interzică
acestora asocierea în societăţi comerciale.
Fiind un contract intuitu personae, părţile nu pot să-şi substituie o
altă persoană1 sau să introducă noi asociaţi fără consimţământul expres
al celorlalţi asociaţi2.
Jurisprudenţă. Asociere cu terţe persoane. Faptul că una dintre părţile
contractului de asociere în participaţiune s-a asociat cu alte persoane hotărând majorarea capitalului social nu contravine cu nimic prevederii din
contract prin care se interzice orice asociere care presupune închirierea sau
subînchirierea spaţiului deţinut de Asociatul 2 în favoarea unei terţe
persoane.
Nu se poate face confuzie între includerea în societate de noi asociaţi/acţionari prin majorarea de capital social şi asocierea societăţii respective cu terţe
persoane pentru a folosi spaţiul pus la dispoziţie de partenerul din contractul
de asociere în participaţiune .
Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la Tribunalul Municipiului
Bucureşti sub nr. 3008/1999 din 28 aprilie 1999, reclamanta SC B.O. SA
Bucureşti a solicitat ca, în contradictoriu cu SC G.S. SRL Bucureşti, instanţa
de judecată să dispună rezilierea contractului în participaţiune nr. 5377 din
24 noiembrie 1995 şi evacuarea pârâtei din spaţiul comercial proprietatea
reclamantei.
În susţinerea pretenţiei dedusă judecăţii reclamanta invocă neîndeplinirea
de către pârâtă a clauzelor contractului constând în comercializarea de alte
produse decât cele prevăzute în contract, necomunicarea balanţei de
verificare, asocierea cu terţe persoane.
Acţiunea reclamantei a fost respinsă prin sentinţa nr. 2639 din 25 aprilie
2000 a Tribunalului Municipiului Bucureşti, Secţia comercială.
Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că pârâta a comercializat şi alte
produse, care însă au dus la creşterea profitului. De asemenea, nu se
confirmă încălcarea prevederilor Capitolului IV, pct. 2 lit. o) din contract,
pârâta, ca persoană juridică, neasociindu-se cu alte persoane fizice sau
juridice, ci şi-a modificat structura acţionariatului. Întârzierea constatată în

1

Asociaţii pot însă folosi în executarea afacerii ce constituie obiectul asocierii
prepuşii săi sau alte persoane angajate în acest scop.
2
M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 264.
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depunerea balanţei de verificare nu a fost de natură a prejudicia reclamanta,
aşa cum s-a stabilit prin expertiza administrată în cauză şi necontestată.
Împotriva sentinţei instanţei de fond a declarat apel reclamanta SC B.O. SA
Bucureşti, invocând aplicarea greşită a legii.
Prin decizia nr. 69 din 18 ianuarie 2001, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia
a VI-a comercială, a admis apelul reclamantei şi a schimbat în tot sentinţa,
în sensul că a dispus rezilierea contractului de asociere în participaţiune şi
evacuarea pârâtei din spaţiul comercial proprietatea reclamantei.
Instanţa a reţinut că vânzarea altor mărfuri în spaţiul comercial decât cele
prevăzute în contract reprezintă o manifestare de voinţă unilaterală conformă cu principiile aplicabile în materia contractelor bilaterale, consensuale şi oneroase şi că asocierea cu terţe persoane a pârâtului constituie o
încălcare a prevederilor art. 16 Capitolul XI din contractul de asociere .
Împotriva deciziei pronunţate în apel a declarat recurs pârâta SC G.S. SRL
Bucureşti, invocând următoarele motive:
– în mod greşit instanţa de apel a reţinut că ar fi operat o înstrăinare a
spaţiului formând obiectul asocierii ;
– hotărârea nu este motivată sub aspectul încălcărilor afirmate ale prevederilor Capitolului IV art. 2 lit. a) din contract ;
– acţiunea reclamantei constituie un abuz, prin care se tinde la încetarea
contractului încheiat pentru o perioadă de minim 20 ani.
Recursul pârâtei este fondat pentru considerentele următoare.
În principal, obiectul acţiunii reclamantei priveşte rezilierea contractului de
asociere în participaţiune, evacuarea fiind doar o consecinţă firească a
încetării efectelor contractului prin reziliere.
Cum rezilierea este sancţiunea neexecutării culpabile a obligaţiilor asumate
printr-un contract sinalagmatic cu executare succesivă, instanţele au avut a
aprecia asupra neexecutării de către pârâtă a obligaţiilor asumate prin contractul de asociere în participaţiune.
În consecinţă, sub acest aspect, recursul pârâtei a fost considerat întemeiat.
Instanţa mai reţine că pârâta este în culpă şi în raport de dispoziţiile art. 2
lit. a) din contract .
Prin Capitolul IV art. 2 lit. a) din contract se interzice orice asociere care
presupune închirierea sau subînchirierea spaţiului deţinut de Asociatul 2 în
favoarea unei terţe persoane.
Pentru a admite apelul, instanţa face o confuzie între majorarea capitalului
social şi modificarea structurii acţionariatului, ca operaţiuni reglementate de
Legea nr. 31/1990 şi acordarea folosinţei spaţiului printr-un contract de închiriere sau subînchiriere, neobservând că asocierea nu a suportat modificări.
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Constând că motivele invocate de pârâtă sunt întemeiate, pentru considerentele ce preced, instanţa a admis recursul pârâtei, a casat decizia pronunţată în apel şi a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantă
împotriva sentinţei instanţei de fond1.

30. Asociaţii. Continuare. Cu privire la calitatea părţilor, anume de
comercianţi sau necomercianţi, în doctrină2 s-a considerat că asociatul
participant poate fi comerciant şi excepţional necomerciant, iar asociatul administrator poate fi orice persoană fizică sau juridică, indiferent
dacă este sau nu comerciant, precum şi orice persoană juridică,
indiferent dacă este o societate comercială, regie autonomă, organizaţie
cooperatistă, societate agricolă, o asociaţie sau fundaţie. Într-o altă
formulare3 s-a considerat, plecând de la dispoziţiile art. 252 C.com., că
şi necomercianţii pot acorda altor persoane o participaţie la beneficiile
şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni comerciale, citându-se în
acest sens o decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în care se
precizează că „prin urmare, primăria poate fi parte a contractului de
asociere, chiar dacă este necomerciant, deoarece art. 252 C. com. este
explicit în sensul că necomercianţii pot încheia asemenea contracte”4.
Considerăm că asociatul participant poate fi comerciant sau
necomerciant; poate fi necomerciant şi rămâne necomerciant atât timp
cât operaţiunea făcută are un caracter accidental (art. 9 C. com.); din
această perspectivă, nu mai este valabilă afirmaţia că un necomerciant
poate acorda unei alte persoane o participaţie la una sau mai multe
operaţiuni comerciale. La o singură operaţiune poate să acorde
participaţie şi este necomerciant, însă atât timp cât desfăşoară mai multe
activităţi comerciale automat acesta devine comerciant.
Asociatul administrator este comerciant. Chiar dacă este persoană
fizică necomerciant devine comerciant în baza art. 9 C. com. Deşi din
ipoteza art. 252 C. com. ar rezulta că asociat administrator poate fi un
necomerciant, textul referindu-se la calitatea de necomerciant a celui ce
acordă o participaţie altor persoane. Mergând pe argumentele ante1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 5479 din 11 octombrie 2001.
V. Rebreanu, op. cit., p. 112.
3
I. Schiau, op. cit., p. 492.
4
I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 713 din 8 februarie 2005.
2
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rioare şi ţinând cont de art. 7 C. com. evident că dacă este persoană
fizică şi desfăşoară mai multe activităţi comerciale, devine implicit
comerciant. În privinţa persoanelor juridice, credem că în virtutea
principiului specialităţii, asociatul administrator poate fi doar un comerciant (societate comercială, regie autonomă, grup de interes economic
ori organizaţii cooperatiste), iar nu alte persoane juridice necomercianţi
(fundaţii, consiliile locale etc.)
Activitatea economică dovedeşte că asociaţi administratori sunt
persoane juridice comercianţi care au structura necesară pentru desfăşurarea unor activităţi comerciale şi pot ţine o evidenţă contabilă conformă, iar asociaţii participanţi, chiar dacă sunt persoane fizice, acestea
se implică în asociere doar plecând de la premisa unui plasament
financiar sau punerii la dispoziţie a unui imobil etc. care nu se implică
în activitatea respectivă.
Oricum, discuţia este aproape inutilă din mai multe puncte de
vedere:
– din punct de vedere al regimului fiscal nu există nici o diferenţă de
cotă de impozitare;
– tot din punct de vedere fiscal, realizarea unei activităţi comerciale
în baza unui contract de asociere în participaţie presupune respectarea
anumitor reglementări fiscale, ce trebuie respectate chiar şi de persoana
fizică, astfel că este puţin probabil ca astfel de activităţi să nu se
desfăşoare pe structura asociatului administrator, care este şi persoană
juridică.
– dacă asocierea în participaţie se realizează între un comerciant şi
un necomerciant, implicit contractul va fi unul comercial şi supus
regulilor comerciale în baza art. 56 şi 893 C.com
– chiar şi când o persoană face o faptă de comerţ în mod accidental,
legea aplicabilă este tot legea comercială (art. 9 C.com)
– rămâne un singur caz posibil, anume când o persoană fizică necomerciant încheie un astfel de contract de asociere cu un alt necomerciant pentru o anumită operaţiune comercială.
Este puţin probabil ca doi necomercianţi, străini de regulile comerţului, doresc pe baza riscului ce-l presupune o astfel de activitate să
încheie un astfel de contract; oricum, ni se pare fără fundament ca într-o
astfel de situaţie să aplicăm regulile stabilite de art. 251-256 C. com.
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doar pentru a susţine că asocierea poate avea şi o natură civilă. Cu
privire la obiectul civil sau comercial al contractului Codul civil francez
stabileşte expres regulile aplicabile în art. art. 1871, respectiv raporturile
între asociaţi sunt guvernate fie de dispoziţiile aplicabile societăţilor
civile, dacă societatea are un caracter civil, fie dacă are caracter comercial, de cele aplicabile societăţilor în nume colectiv.
Cum realitatea ne conduce către o altă concluzie, considerăm că
natura comercială a contractului de asociere în participare reprezintă un
specific al acestui contract.
Condiţiile de fond sunt cele generale ale oricărui contract astfel, fără
a fi redundanţi, menţionăm:
31. Consimţământul. Contractul de asociere în participaţie are la
bază libertatea contractuală a asociaţilor, voinţa părţilor subsumându-se
condiţiilor noţiunii de affectio societatis.
În privinţa viciilor se aplică dreptul comun. Se pune totuşi întrebarea
dacă eroarea cu privire la persoana unuia dintre asociaţi poate fi invocată ca şi cauză de anulare a contractului. Când am analizat caracterele
juridice ale contractului am subliniat caracterul intuitu personae,
plecând de la premisa că determinante la încheierea contractului sunt
calităţile cocontractantului. Nu se poate ca răspunsul la această întrebare să nu pornească, pe de o parte, de la comparaţia asocierii în participaţie cu societăţile de persoane iar, pe de altă parte, de la faptul că
asocierea se face special cu o anumită persoană pentru a obţine un
profit. Cu privire la primul aspect, făcând abstracţie de diferenţa esenţială dintre asocierea în participaţie şi societăţile de persoane, cum ar fi
cazul societăţii în nume colectiv, observăm în privinţa modului de
asumare a răspunderii faţă de terţi că la cele din urmă mai întâi
răspunde societatea, iar mai apoi asociaţii, în timp ce în cazul asocierii
răspunde în principiu asociatul administrator. Însă, dacă la societăţile de
persoane toţi asociaţii se cunosc, în cazul asocierilor în participaţie este
posibil ca unii dintre asociaţi să nu se cunoască? Să luăm ca exemplu
un contract multilateral încheiat între un asociat administrator şi mau
mulţi asociaţi participanţi, însă fără ca aceştia din urmă se cunoască;
deşi exemplul ar fi posibil şi în viaţa comercială, totuşi faptul că doi
dintre asociaţii participanţi nu se cunosc nu face ca respectivul contract
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să nu aibă caracter intuitu personae. La o privire mai atentă, plecând de
la premisa că asociatul participant are doar un rol pasiv, obligaţia
principală fiind doar de a aduce un aport, observăm că nu calităţile
acestuia sunt importante, odată ce în cele mai multe cazuri este şi
rămâne o persoană ocultă, ci calităţile asociatului administrator. Asociatul participant înţelege să aducă un aport fiind convins că activitatea
ce o va desfăşura asociatul administrator va fi profitabilă. Asociatul
administrator este un comerciant, deci un profesionist. În concluzie,
eroarea poate să fie un motiv de anulare atât timp cât se dovedeşte că
asociatul participant a fost în eroare cu privire la calităţile asociatului
administrator, iar activitatea comercială urma a fi desfăşurată exclusiv
de acesta. Facem această precizare întrucât în activitatea comercială a
ultimilor ani se constată că s-a depăşit rolul iniţial al asociatului
participant, rol total pasiv, acesta implicându-se din ce în ce mai mult în
executarea operaţiunilor comerciale, astfel că s-a ajuns ca asociatul
administrator să-şi asume acest rol nu datorită unor calităţi speciale, ci
mai ales conjunctural. Evident că în acest ultim caz, în care ambii
asociaţi, în ciuda denumirilor formale, desfăşoară în comun şi efectiv
activitatea, implicându-se decizional, nu mai putem discuta despre
existenţa unei erori asupra calităţilor cocontractantului.
32. Obiectul contractului. Aşa cum am precizat mai înainte,
tradiţional doctrina recunoaşte că obiectul asocierii în participaţie poate
fi civil sau comercial. În ce ne priveşte ne menţinem concluzia că
natura comercială reprezintă un specific al acestui contract.
Obiectul trebuie să fie legal, jurisprudenţa franceză considerând ca
nelegal contractul de asociere în participaţie încheiat pentru realizarea
unei înţelegeri economice1 ori pentru evitarea unei reglementări
profesionale ce impune un anumit tip de contract sau dacă obiectul
menţionat în contract este rezervat anumitor forme de societăţi2 sau
supus anumitor autorizări prealabile.

1
2

C.A. Lyon, decizia din 13.06.1960.
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 21.
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Jurispurudenţă. Bunuri proprietatea statului. Nulitate contract. La data de 8
ianuarie 2003, C.L.S. Bucureşti a chemat în judecată pârâţii SC R. SRL
Bucureşti şi L.T.C.A.R. Bucureşti, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa
în cauză, instanţa de judecată să constate nulitatea absolută a contractului
de asociere în participaţie din 6 mai 1999, încheiat între pârâţi.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că pârâţii au încheiat contractul
menţionat, având ca obiect finanţarea, renovarea şi exploatarea bazinului de
înot, amenajarea terenului aferent în suprafaţă de 1800 mp. în vederea
exploatării ca piscină a bazinului de înot, amenajarea construcţiei anexă în
suprafaţă de 115 mp., cu utilităţi pentru deservirea piscinei şi repararea
gardului existent.
Contractul a fost încheiat cu încălcarea dispoziţiilor art. 166 alin. (6) din
Legea nr. 84/1995.
Prin sentinţa nr. 15576 din 4 decembrie 2003, Tribunalul Bucureşti, Secţia a
VI-a comercială, a admis acţiunea în sensul în care a fost formulată.
S-a reţinut că încheierea contractului de asociere în participaţie a avut loc
cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 166 din Legea nr. 84/1995.
Împotriva hotărârii primei instanţe, pârâta SC R. SRL Bucureşti a declarat
apel, criticile privind greşita aplicare a legii, cu referire la dispoziţiile
art. 166 alin. (4) din legea învăţământului, raportat la împrejurarea că obiectul contractului de asociere în participaţie privea bunuri dezafectate.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, prin decizia nr. 90 din
17 martie 2003, a respins apelul, ca nefondat.
În motivarea acestei decizii, instanţa de control judiciar a reţinut că, la data
de 6 mai 1999, pârâta I a încheiat cu pârâta II contractul de asociere, având
obiectul arătat.
În preambulul contractului menţionat, s-a prevăzut ca temei al încheierii
acestuia, dispoziţiile art. 251 şi următoarele C. com.
Or, alin. (6) al art. 166 din Legea nr. 84/1995 nu permite încheierea de
contracte de asociere în participaţie. Ca atare, contractul a fost încheiat cu
fraudarea legii, cum bine a reţinut instanţa de fond.
În fine, deşi apelanta critică faptul că instanţa de fond nu a apreciat just
probatoriul administrat şi nu a interpretat corect dovezile depuse, nu arată în
concret despre care probatoriu ar fi vorba şi în ce ar consta greşita interpretare a acestuia.
Împotriva acestei din urmă hotărâri pârâta SC R. SRL Bucureşti a declarat
recurs, întemeiat pe art. 304 pct. 9 şi 10 C. proc. civ.
S-a susţinut că instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra unui mijloc de
probă, cu referire la nota de fundamentare din 6 mai 1999 a M.E.Î. şi nota
de fundamentare din aceeaşi dată a I.Ş.M.B.

Încheierea contractului de asociere în participaţie

39

Or, probele menţionate fac dovada deplinei legalităţi a contractului de
asociere în participaţie.
În fine, instanţa de apel a pronunţat o hotărâre nelegală, invocând dispoziţiile Legii nr. 213/1999.
Totodată, hotărârea este nelegală şi în raport de dispoziţiile art. 166 din
Legea nr. 84/1995, coroborat cu dispoziţiile art. 1 şi art. 6 din Ordinul
nr. 3320/1996.
În concluzie, pârâta a solicitat admiterea recursului şi modificarea deciziei
atacate, iar în subsidiar, casarea cu trimitere spre rejudecare.
Recursul este nefondat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:
Potrivit art. 136 alin. (4) din C.R., bunurile proprietate publică pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii organice.
Corespunzător dispoziţiei menţionate din legea fundamentală, prin art. 166
alin. (6) din Legea nr. 84/1995, cu referire la bunuri disponibile temporar
aflate în administrarea unităţilor de învăţământ, acestea pot fi închiriate pe
bază de contract încheiat în conformitate cu prevederile legale. Aceleaşi dispoziţii de principiu, cu referire la bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale, se regăsesc în art. 12, 14 şi 15 din Legea nr. 213/1998, în
vigoare la data încheierii contractului de asociere în participaţie ce face
obiectul acţiunii în constatarea nulităţii absolute.
Prin urmare, bunurile proprietate publică a unităţii administrativ teritoriale
aflate în administrarea pârâtei II, nu puteau face obiectul altui contract,
decât cel de închiriere încheiat în condiţiile legii. Cum acestea au făcut
obiectul unui contract de asociere în participaţie, neprevăzut de textele
legale menţionate, iar referirile la categoria de bunuri dezafectate întemeiate
pe ordinul şi protocoalele invocate de pârâtă, examinate de instanţe, nu sunt
confirmate de acestea şi nu au suport nici în legea fundamentală şi nici în
dispoziţiile menţionate ale legilor organice, în mod judicios prima instanţă
s-a pronunţat în sensul admiterii cererii de constatare a nulităţii absolute a
acestui contract .
Respingând apelul declarat de pârâtă şi menţinând hotărârea temeinică şi legală
a tribunalului, instanţa de control judiciar a pronunţat o decizie nesupusă
cazurilor de modificare, prevăzute de art. 304 pct. 9 şi 10 C. proc. civ.,
invocate de pârâtă în recurs.
În consecinţă, pentru considerentele ce preced, Curtea a respins recursul1,
ca nefondat.

1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 2388 din 7 aprilie 2005.
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33. Aporturile. Un prim aspect ce se desprinde din dispoziţiile
art. 251 C. com este cel al obligativităţii aporturilor, astfel că este de
neconceput o asociere în participaţie fără aporturi. Într-un astfel de caz
contractul este lovit de nulitate.
Aportul poate fi în natură, în numerar sau în industrie.
Aportul este personal, astfel că dacă sunt mai mulţi asociaţi participanţi fiecare se obligă pentru sine a aduce aportul respectiv. Dacă
asociat ce s-a obligat la a aduce aportul nu şi-a îndeplinit obligaţia,
celălalt asociat poate solicita instanţei executarea contractului, adică
obligarea să aducă aportul respectiv. Asociatul care întârzie aducerea
aportului poate fi obligat la daune interese moratorii.
Asociatul participant care aduce la aport o sumă de bani devine
creditor al asociatului administrator.
Asociatul care aduce ca aport anumite bunuri trebuie să le deţină fie
în calitate de proprietar, fie în altă calitate ce permite aducerea folosinţei acestuia. Dacă asociatul participant deţine un bun imobil ca şi
locatar, el nu va putea aduce ca aport la asociere folosinţa acestui
imobil atât timp cât în contractul de locaţiune îi este interzisă subînchirierea. Considerăm că interdicţia se aplică chiar dacă aceasta
vizează şi contractul de asociere chiar dacă ea se rezumă doar la
subînchiriere, întrucât protecţia urmărită de proprietar a vizat orice
contract ce duce la folosinţa de o terţă persoană.
Bunurile dobândite de asociat în timpul căsătoriei pot fi aduse ca
aport întrucât prin aceasta nu are loc un transfer al dreptului de
proprietate. Această operaţiune nu este una de înstrăinare, ci una de
administrare, în privinţa căreia, în ceea ce priveşte aportul bunurilor
mobile, potrivit prevederilor art. 30 C. fam., funcţionează prezumţia de
mandat tacit iar pentru bunurile imobile este suficient acordul celuilalt
soţ, exprimat în formă autentică.
Aportul poate să fie şi în industrie, adică asociatul se obligă să pună
în slujba asocierii activitatea sa, munca, credibilitatea, profesionalismul
ce-l are în respectiva activitate. O astfel de clauză trebuie bine redactată, putându-se ajunge uneori la un conflict de interes; părţile pot stabili pe fondul unui astfel de aport o clauză de neconcurenţă din partea
respectivului, adică să se abţină de la a desfăşura respectiva activitate în
interesul altor persoane fizice sau juridice, străine de asocierea în
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participaţie; spre exemplu, în cazul în care unul din asociaţi este pictor
şi aduce ca aport activitatea sa, iar celălalt asociat pune la dispoziţie
fonduri şi un imobil necesare realizării unei galerii de artă, părţile pot
stabili o clauză prin care pictorul se obligă să nu mai realizeze decât
lucrări ce vor fi vândute prin respectiva galerie.
Dacă aportul este în natură, regula este că se aduce ca aport doar
folosinţa, însă părţile pot stabili ca aportul să constea în transferul dreptului de proprietate către celălalt asociat. Alteori, transferul proprietăţii
este implicit ca în cazul bunurilor fungibile. Executarea obligaţiei de a
aduce un aport presupune punerea efectivă la dispoziţia celuilalt
asociat: dacă este un bun imobil – predarea cheilor şi permiterea accesului, în cazul unui bun mobil – predarea efectivă etc.
În cazul aportului folosinţei unui bun pentru a cărui exploatare sau
utilizare trebuie o anumită autorizaţie, se impune ca asociatul administrator care desfăşoară activitatea efectivă să deţină acea autorizaţie,
neputându-se prevala de eventuala autorizaţie a celuilalt asociat; spre
exemplu, dacă se aduc ca aport anumite jocuri mecanice, asociatul
administrator trebuie să obţină autorizaţie pentru jocuri, chiar dacă
asociatul ce a adus aportul deţine o astfel de autorizaţie valabilă.
În caz de pieire a unui bun adus ca aport, pierderea va fi suportată
de toţi asociaţii atât timp cât bunul a fost folosit sau a pierit în momentul
executării unei activităţi comune sau rezultă dintr-un eveniment sau risc
legat de obiectul asocierii1.
De asemenea, paguba cauzată unui terţ de un bun adus ca aport şi
cu ocazia unei activităţi comune va fi suportată de toţi asociaţii; spre
exemplu, autovehiculul adus ca aport cu ocazia unui transport ce are
legătură cu activitatea asocierii produce un accident unui terţ. Însă
păgubitul fiind terţ faţă de asocierea în participaţie, va urmări pentru
recuperarea prejudiciului pe proprietarul maşinii, neavând vreo relevanţă juridică modul în care între asociaţii din asocierea în participaţie
se suportă paguba.
34. Cauza. Este uneori esenţială în calificarea contractului de
asociere, identificarea ei putând ajuta la stabilirea, spre exemplu, că un
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 24.

42

Asocierea în participaţiune

anumit contract de asociere este de fapt un contract de închiriere;
părţile dintr-un act juridic nu şi-ar asuma anumite obligaţii şi accepta
anumite clauze contractuale decât în măsura în care prin încheierea
respectivului contract şi-ar atinge scopul. Condiţiile de validitate ale
cauzei sunt cele ce rezultă din art. 966 C. civ. şi 968 C. civ., anume să
existe, să fie reală, să fie licită şi morală.
Jurisprudenţă. Cauză ilicită. Prin cererea înregistrată sub nr. 3156
din 14 aprilie 2000, reclamanta SC N.T.E. SRL a solicitat ca în contradictoriu cu pârâtele SC A.C. SRL şi SC A.I.E. SA să se constate nulitatea
convenţiei de asociere încheiate între părţi din 19 decembrie 1996 şi a
procesului – verbal de predare – primire din 17 octombrie 1997, privind
vilele în baza dispoziţiilor art. 975 C. civ.
Motivându-şi acţiunea reclamanta arată că părţile au încheiat un
contract de asociere în participaţiune autentificat, având ca obiect
construirea, pe terenul în suprafaţă de 22.330 m2proprietatea SC A.C.
SRL, a unui număr de 30 de imobile.
Asociaţii a decis să contribuie fiecare, în părţi egale la achitarea
împrumutului ce greva cu ipotecă terenul folosit pentru edificarea celor
30 de imobile.
La data de 19 decembrie 1996 SC A.C. SRL a încheiat cu SC A.I.E.
SA o convenţie prin care proprietara terenului, pârâta SC A.I.E. SA
aduce un aport reprezentând suprafaţa de 22.000 m2 teren situat pe
malul lacului Tâncăbeşti şi construcţiile menţionate în anexa la convenţie. Prin această convenţie SC A.C. SRL dobândeşte ca un beneficiu
anticipat 2 construcţii, cu o suprafaţă de 663 m2 teren şi cu o suprafaţă
de 550 m2cât şi dreptul de folosinţă asupra terenului de 1859 m2.
Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 5024 din 15 septembrie
2000 a admis acţiunea reclamantei şi a constatat nulitatea convenţiei de
asociere din 19 decembrie 1996 şi a procesului – verbal de predare –
primire din 17 octombrie 1997, privind terenul aferent cât şi suprafaţa
de 1895 m2 teren.
Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond reţine că pârâtele au avut ca scop sustragerea acestor 2 imobile de la o eventuală
urmărire, prin purgarea de ipotecă ce exista asupra terenului din care
face parte şi terenul pe care sunt situate cele două imobile.
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Având în vedere că aceste două vile fuseseră construite cu contribuţia egală a reclamantei şi a pârâtei SC A.C. SRL şi deci pârâta SC
A.I.E. SA nu putea dispune de acestea fără acordul reclamantei, se
consideră că încheierea convenţiei de asociere şi a procesului-verbal
atacate s-a făcut în frauda reclamantei.
Urmărind o cauză ilicită, convenţia a fost apreciată ca lovită de
nulitate admiţându-se acţiunea în temeiul art. 948 pct. 4 C. civ. şi cu
motivarea că a fost fraudat dreptul reclamantei la proprietatea asupra
celor 2 construcţii, fapt ce reprezintă o încălcare a dispoziţiilor art. 480
C. civ.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta SC A.I.E. SA susţinând
că a fost reţinută o situaţie de fapt eronată şi s-a aplicat greşit legea,
existând contradicţii între dispozitiv şi considerente şi apreciindu-se greşit
că s-ar fi produs o fraudare prin mijloace viclene sau urmărindu-se o
cauză ilicită.
Apelanta susţine că s-a convenit un beneficiu anticipat care a fost
dobândit după aproape un an după derularea contractului de asociere şi
finalizarea lucrărilor de 1.000.000 dolari S.U.A.
Se mai arată că reclamanta nu a făcut dovada achitării a 50 % din
împrumutul de 1.400.000.000 lei aşa încât nu se poate considera
prejudiciată prin transmiterea terenului şi a celor 2 vile.
Curtea de Apel Bucureşti, prin decizia civilă nr. 189 din 12 februarie
2001 a respins ca nefondat apelul pârâtei reţinând că nu a fost aplicată
greşit legea privind timbrajul faţă de obiectul cauzei dedus judecăţii,
constatarea nulităţii absolute a convenţiei şi că neconcordanţa între
temeiul legal în baza căruia s-a pronunţat soluţia şi cel pe care a fost
întemeiată acţiunea şi între dispozitivul sentinţei şi considerentele
acesteia, nu constituie motiv de desfiinţare potrivit art. 297 C. proc. civ.
Pe fond s-a considerat corectă aprecierea instanţei de fond referitoare la încălcarea dispoziţiilor art. 948 pct. 4 C. proc. civ., deoarece
părţile conveniseră să contribuie în părţi egale la achitarea împrumutului ce greva terenul şi fiecare dobândea un drept de 50 % asupra
obiectului asocierii în participaţiune .
A fost înlăturată susţinerea apelantei SC A.I.E. SA, potrivit căreia
reclamanta nu ar fi contribuit la achitarea împrumutului ce greva terenul
pe care se construiau vilele, motivat de faptul că asociatul unic al
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reclamantei a garantat împrumutul făcut de SC A.C. SRL, dovedindu-se
astfel participarea reclamantei la edificarea construcţiilor şi la achitarea
datoriei ce greva cu ipotecă terenul pe care s-au ridicat vilele.
Instanţa de apel reţine că fraudarea reclamantei rezultă din neplata
de către pârâtă a sumei de 1.000.000 lei dolari S.U.A. la edificarea
vilelor.
Faptul că în convenţia atacată se menţionează suma de 1.000.000
de dolari S.U.A., nu dovedeşte contribuţia pârâtei SC A.I.E. SA, pentru
că aceeaşi sumă se achită pârâtei pentru plata datoriei, conform pct. 5
din contractul de împrumut din 16 octombrie 1997, reglându-se astfel
relaţii financiare în dauna reclamantei.
Şi apărarea privind posibilitatea ca la desocotirea cu reclamanta
aceasta să poată primi cele 8 vile ce îi reveneau a fost înlăturată
considerându-se că, prin contractele de vânzare depuse s-a dovedit că
SC A.C. SRL a vândut cele 8 vile care intrau în lotul său încasând preţul.
Decizia a fost atacată cu recurs de către pârâta SC A.I.E. SA, care
susţine că în mod greşit s-a reţinut de către instanţe că prin încheierea
convenţiei de asociere atacate s-ar fi urmărit de către pârâte sustragerea
imobilelor de la o eventuală urmărire după purgarea ipotecii ce exista
pe teren.
Recurenta arată că a fost interpretată greşit convenţia de asociere
apreciindu-se că ar exista fraudă a intereselor reclamantei întrucât nu
s-a dovedit existenţa nici unei cauze ilicite iar dreptul reclamantei nu a
fost prejudiciat, acesteia revenindu-i 8 vile din cele 16 edificate.
Este criticată decizia ca nelegală prin aplicarea greşită a dispoziţiilor
art. 948 C. civ., având în vedere că cele două vile stabilite ca beneficiu
anticipat nu erau realizate la data convenţiei astfel că nu era necesar
acordul reclamantei pentru a fi vândute, aceste vile au fost realizate
ulterior transmiţându-se în proprietatea şi folosinţa SC A.I.E. SA la 17
octombrie 1997.
Cum la data încheierii convenţiei de asociere, 19 decembrie 1996
erau vândute doar 4 vile, recurenta susţine că nu a fost prejudiciat nici
un drept al reclamantei căreia îi reveneau 8 vile din cele 16 edificate;
cele 8 vile s-au vândut mai târziu, în aprilie – mai 1998, după încheierea convenţiei de asociere din 19 decembrie 1996.
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Recursul pârâtei SC A.I.E. SA este întemeiat pentru următoarele
considerente:
Instanţele au aplicat greşit dispoziţiile art. 948 C. civ., reţinând că
părţile semnatare ale convenţiei din 19 decembrie 1996 au avut o
cauză ilicită şi anume în scopul fraudării intereselor şi drepturilor reclamantei la data încheierii acestei convenţii.
Greşeala constă în primul rând în suprapunerea condiţiilor pentru
valabilitatea convenţiilor prevăzute de art. 948 C. civ., peste condiţiile
cerute de art. 975 C. civ., în cazul acţiunii revocatorii ajungându-se a se
analiza frauda drepturilor reclamantului ca fraudă ce ar reprezenta o
cauză ilicită deşi acţiunea fusese întemeiată pe dispoziţiile art. 975
C. civ.
Chiar acceptând că analiza trebuia făcută din perspectiva ambelor
texte de lege, se constată că instanţele s-au rezumat la a deduce fraudarea drepturilor reclamantului din interpretarea dată operaţiunilor ce se
derulau în baza contractului de asociere atacat din perspectiva rezultatelor la data epuizării / îndeplinirii convenţiei de asociere şi realizării
desocotirii dar nu la data încheierii convenţiei cum era firesc.
De asemenea, nu au fost deloc analizate care sunt drepturile care
pretinde reclamantul că i-au fost fraudate.
Aceste drepturi ale reclamantului sunt menţionate în convenţia de
asociere încheiată de aceasta cu pârâta SC A.C. SRL şi o terţă societate
şi se circumscriu în principal în dispoziţiile art. 8 din convenţia din 3
mai 1996.
Se observă din acest text că drepturile fiecărei părţi constau doar în
drepturi de creanţă asupra mai multor imobile terminate sau neterminate, ce se vor construi în asociaţiune, de drepturi de proprietate
părţile urmând a discuta abia după terminarea şi recepţia construcţiilor.
Evident că referirea se face la art. 254 C. com. şi deci existenţa acestor
drepturi de proprietate se discută abia după desocotirea asociaţilor, la
încheierea asociaţiei în participaţiune .
Aşadar este eronată referirea instanţelor la fraudarea drepturilor de
proprietate ale reclamantului, aceste drepturi neexistând la data judecării litigiului întrucât nu s-a făcut nici o altă dovadă a acestor drepturi
în afară de convenţia de asociere din 3 mai 1996.
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Şi în condiţiile în care ar fi analizate ca actuale, la data convenţiei
atacate, drepturile reclamantului ele trebuie raportate şi la îndeplinirea
obligaţiilor ce rezultă din acelaşi contract iniţial şi în primul rând se
impune a fi observat că din vânzarea caselor construite urma a fi
rambursat cu prioritate creditul de 1.400.000.000 lei.
Se constată că, în mod greşit, a fost înlăturată apărarea pârâtei SC
A.I.E. SA privind neîndeplinirea obligaţiei de către reclamantă de a
participa la achitarea împrumutului ce greva terenul pe care se
construiau vilele; garantarea împrumutului nu asigura restituirea lui.
Analiza acestor aspecte are relevanţă doar din perspectiva evidenţierii bunei sau relei credinţe a părţilor şi pentru evidenţierea vreunei
fraude a drepturilor reclamantei pentru că altfel ea priveşte convenţia
din 3 mai 1996, care nu face obiectul cauzei.
Dar se constată că mai întâi trebuia făcută desocotirea în prima
asociere (care de altfel era încheiată pe un an) şi atunci reclamantul
putea afla ce drepturi de proprietate a dobândit în raport de participare.
Reţinând însă că aceste drepturi nu sunt decât unele de creanţă până
la desocotire nu este întemeiată susţinerea sa că i s-au fraudat drepturile
de proprietate.
De altfel, reclamantul n-a făcut nicio dovadă că prin convenţia de
asociere pe care a atacat-o s-ar fi urmărit sustragerea imobilelor de la o
eventuală urmărire după purgarea ipotecii care exista pe teren din
moment ce nici existenţa drepturilor sale de creanţă nu rezultă din vreo
desocotire: nici chiar derularea vechii convenţii nu se cunoaşte.
Şi critica referitoare la vânzarea vilelor este întemeiată.
Se constată că acestea au fost vândute în perioada aprilie – mai
1998, după încheierea convenţiei de asociere din 19 decembrie 1996.
În ceea ce priveşte cele două vile menţionate ca beneficiu anticipat
aceasta nu demonstrează fraudarea drepturilor reclamantei nedepăşind
cele 8 vile ce i s-ar fi cuvenit ca valoare sau în natură dacă se realiza
asocierea şi respectiv se achita creditul de 1.400.000.000 lei.
Aceste două construcţii au fost realizate ulterior şi predate la 17
octombrie 1997 ca urmare a îndeplinirii obligaţiilor din asocierea din
19 decembrie 1996, pe măsura contribuţiei la finanţare din partea
pârâtei SC A.I.E. SA.
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Găsindu-se întemeiate motivele de recurs formulate de recurentă şi care
se încadrează atât în dispoziţiile art. 304 pct. 10 dar şi 9 C. proc. civ.,
urmează a fi admis recursul1 pârâtei SC A.I.E. SA.
Va fi modificată decizia din apel şi se va admite apelul aceleiaşi
părţi.
A fost schimbată în tot sentinţa de fond în sensul că s-a respins
acţiunea reclamantei
35. Termenul. Contractul de asociere în participaţie se poate încheia
pentru o anumită operaţiune sau mai multe, fără a fi stabilită perioada
de timp sau, dimpotrivă, indiferent de obiectul asocierii părţile pot
stabili o perioadă fixă de timp.
Dacă respectivul contract s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată,
el poate fi reziliat unilateral de oricare din părţile contractante. Cu
privire la acest aspect Codul civil francez în art. 1872-2 stabileşte că
dacă asocierea în participaţie este pe o durată nedeterminată, dizolvarea sa se poate face în orice moment printr-o notificare adresată de
unul dintre ei tuturor asociaţilor, cu condiţia ca notificarea să fie de
bună-credinţă şi să nu fie făcută în contratimp. Cum legiuitorul nostru
nu a stabilit nici o condiţie privind rezilierea unilaterală a unui astfel de
contract urmează ca rezilierea să se facă fără a aduce pagube asocierii,
sens în care notificarea nu va trebui să fie intempestivă ci, dimpotrivă,
să fie comunicată într-un timp suficient după natura obiectului.
De asemenea, s-a considerat2 că şi asocierile în participaţie încheiate
pe perioade foarte mari de timp ar trebui interpretate ca fiind făcute fără
termen, astfel încât părţile să nu fie legate printr-un contract pe o
perioadă nejustificat de mare (spre exemplu 20-30 de ani), fără a putea
prevedea schimbarea anumitor condiţii economice etc., astfel încât să
fie posibilă rezilierea unilaterală; deşi opinia este justă prin raportare la
scopul şi structura unei asocieri în participaţie, analiza urmează a se
face cu prudenţă, de la caz la caz.

1
2

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 4872 din 19 octombrie 2005.
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 25.
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36. Forma contractului. Probe. Contractul trebuie să se încheie sub
forma înscrisului sub semnătură privată. Art. 256 C. com. prevede
această condiţie ca şi condiţie ad probationem, iar nu ad validitatem.
Această condiţie a înscrisului sub semnătură privată a făcut subiectul
dezbaterilor în doctrina interbelică1, condiţia înscrisului sub semnătură
privată stabilită de art. 256 C. com. fiind criticată. Dacă din punct de
vedere practic ea se justifică, odată ce este de natură să preîntâmpine
anumite litigii, totuşi aceasta nu se justifică prin prisma art. 46 C. com.
care permite proba cu martori fără vreo limitare, ajungându-se astfel la
situaţia ca o vânzare - cumpărare de valoare foarte mare să fie probată
cu martori, în timp ce o asociere în participaţie de o valoare mult mai
mică să nu poată fi probată decât cu înscris sub semnătură privată2.
Soluţia a fost adoptată de legiuitorul nostru după modelul Codului
comercial italian, spre deosebire de legiuitorul francez care a înţeles să
permită prin art. 1871, probarea asocierii în participaţie prin orice
mijloc de probă, inclusiv cu martori.
În lipsa înscrisului doveditor, proba asocierii urmează a se face după
obiectul litigiului: dacă se solicită executarea unor obligaţii, cum ar fi
cererea prin care un asociat solicită obligarea celuilalt să aducă aportul
la care s-a obligat, proba cu martori nu este admisibilă, însă dacă
obiectul litigiului priveşte încetarea contractului, adică lichidarea operaţiunilor executate, proba cu martori este admisibilă. Dacă s-a redactat
un înscris, atunci proba cu martori nu este admisă peste sau contra
înscrisului chiar dacă litigiul are ca obiect încetarea contractului şi
lichidarea operaţiunilor3.
Terţii pot dovedi existenţa asocierii prin orice mijloc de probă. În
Franţa, Curtea de Casaţie statuat că aparenţa societăţii trebuie apreciată
global, independent de aparenţa fiecăruia dintre cele trei elemente
constitutive ale oricărei societăţi4.

1

M. A. Dumitrescu, op. cit., p. 248.
În Codul comercial din 1840 în art. 48 se prevedea că „întovărăşirile în
împărtăşire se pot dovedi prin arătarea catastişelor, a corespondenţei sau prin
dovada cu martori de va găsi cu cale tribunalul a o primi”.
3
M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 249.
4
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 26
2

Încheierea contractului de asociere în participaţie

49

37. Clauze. Principiul libertăţii contractuale.
Cu titlu de exemplu, clauza penală în contractul de asociere în participaţiune nu este contrară scopului acestui contract deoarece, potrivit
art. 255 C. com., părţile au libertatea de a stabili forma, întinderea şi
condiţiile asocierii.
Jurisprudenţă. Admisibilitatea clauzei penale. Tribunalul Caraş-Severin, prin
sentinţa civilă nr. 663 din 6 iulie 1998, a respins acţiunea formulată de reclamanta SC U. SA împotriva pârâtei SC R. SRL, prin care se cerea obligarea
acesteia la plata penalităţilor de întârziere la cota de beneficii, plătită cu depăşirea termenului de scadenţă, cu motivarea că această clauză nu este de
esenţa contractului de asociere, fiind contrară scopului acestuia.
Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ,
prin decizia nr. 946 din 17 decembrie 1998, a respins apelul reclamantei cu
aceeaşi motivare, considerând că în contractul de asociere în participaţiune
clauza penală este inadmisibilă.
Reclamanta a declarat recurs, susţinând că instanţele au interpretat şi aplicat
greşit dispoziţiile speciale privind asocierea în participaţiune, care nu
interzic clauza penală, art. 255 C. com. precizând că părţile sunt cele care
stabilesc forma, întinderea şi condiţiile asocierii .
Recursul este fondat.
Contractul de asociere în participaţiune este reglementat de art. 251-257
C. com. şi nu poate fi cenzurat de instanţă sub aspectul incompatibilităţii
clauzelor sale cu scopul contractului. Astfel că, în conformitate cu dispoziţiile art. 255 C. com., părţile au libertatea de a stabili forma, întinderea şi
condiţiile asocierii; prin urmare, ele pot stabili o clauză penală care operează când părţile nu-şi îndeplinesc obligaţiile asumate.
Ca atare, instanţele au încălcat dispoziţiile art. 255 C. com., lipsind de
eficienţă juridică o clauză convenită de părţi, fără a cerceta fondul cauzei şi
fără a examina probele privind întinderea datoriei.
În consecinţă, recursul a fost admis1, cu trimiterea cauzei la prima instanţă
pentru rejudecare.

38. Sancţionarea nerespectării condiţiilor privind încheierea contractului. Identificarea cauzelor de nulitate a contractului de asociere presupune în primul rând stabilirea regimului juridic al nulităţilor, adică cel
1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 7710 din 17 decembrie 2001.
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al nulităţilor specifice domeniul societăţilor ori regimul nulităţii contractelor. Indiferent de argumentele ce se aduc, de trimiterile la texte de lege
aplicabile societăţilor, totuşi, asocierea în participaţie fiind un contract
implicit, regimul nulităţii va fi cel al nulităţii contractelor. Astfel, pe
lângă cauzele de nulitate comune oricărui act juridic, constituie motiv
de nulitate lipsa unuia din cele trei elemente esenţiale ale contractului,
anume aportul, affectio societatis şi clauza privind realizarea şi
împărţirea beneficiilor.
Deşi într-o primă opinie1 formulată în acest sens s-a considerat că
lipsa clauzei privind împărţirea beneficiilor nu atrage sancţiunea
nulităţii absolute, prezumându-se voinţa părţilor de a împărţi egal beneficiile realizate, totuşi într-o a doua opinie s-a considerat2 că beneficiile
vor fi calculate proporţional cu aportul adus, dar dacă nici acesta nu a
fost cuantificat, implicit sancţiunea nulităţii absolute se impune, fiind
imposibil în cele mai multe cazuri evaluarea aportului. Acest aspect
urmează a fi analizat şi la secţiunea repartizării beneficiilor.

1
2

N. Ţăndăreanu, op. cit., p. 13.
G. Chifan, op. cit., p. 38.

Capitolul III
Executarea contractului
Secţiunea I. Drepturile şi obligaţiile părţilor
39. Drepturile asociaţilor. Cesionare. Ca urmare a încheierii
contractului de asociere în participaţie, asociaţii dobândesc anumite
drepturi care însă nu pot fi analizate ca şi în cazul societăţilor ca şi
fracţiuni ale capitalului social. Asocierea în participaţie neavând
patrimoniu propriu, nu are nici un capital social care să fie împărţit,
cum este cazul la societăţile comerciale în acţiuni, părţi sociale ori părţi
de interes. Drepturile ce se dobândesc prin încheierea contractului se
exercită faţă de celălalt asociat, iar nu faţă de societate ca în cazul
fracţiunilor din capitalul social.
De altfel în cazul societăţii civile dispoziţiile sunt exprese în sensul
că nu se pot emite titluri negociabile. Fundamentul unei astfel de
interdicţii se regăseşte în lipsa personalităţii juridice.
Asociaţii pot să cesioneze drepturile de creanţă constând în beneficii
în condiţiile dreptului comun (doar creanţa, nu şi contractul, care are un
caracter intuitu personae).
Se pune întrebarea dacă asociatul poate să cesioneze toate drepturile, adică cu alte cuvinte, întregul contract. O astfel de posibilitate
există numai în măsura în care celălalt asociat îşi dă acordul expres şi
scris în acest sens. Părţile pot să stabilească prin contract o clauză prin
care să interzică cesionarea drepturilor, clauză ce-şi găseşte justificarea
în caracterul intuitu persoane.
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În caz de deces contractul de asociere încetează. Doctrina franceză
recunoaşte posibilitatea părţilor să stipuleze o clauză de continuare cu
moştenitorii.
40. Dreptul de a participa la luarea hotărârilor. Cum legiuitorul nu
a prevăzut modalităţile de exteriorizare a voinţei asociaţilor, părţile prin
contract pot stabili că acestea se pot lua în cadrul unor adunări ale
asociaţilor convocate în acest sens, stabilindu-se eventual atribuţiile
unei astfel de adunări; modalităţile de convocare, de cvorum de prezenţă şi de majoritate cu care se iau hotărârile sunt stabilite de părţi în
contract.
Hotărârile se iau cu unanimitate, cu excepţia cazurilor în care în
contract sunt prevăzute în contract o majoritate simplă sau calificată,
urmând ca procentele stabilite în funcţie de aportul adus să fie şi criteriu
pentru exprimarea voinţei. Dacă însă hotărârea conduce la o majorare a
obligaţiilor asociaţilor, hotărârile sunt luate obligatoriu cu unanimitate.
În lipsa unor dispoziţii exprese în contract, asociatul administrator
este cel ce decide asupra modalităţilor şi mijloacelor de realizare a
scopului asocierii în participaţie1, având un drept exclusiv în acest sens,
asociatul participant neavând un drept asupra directivelor societăţii,
neputându-se opune la operaţiunile pe care le iniţiază şi execută
asociatul administrator2.
41. Dreptul la informare. Este un corolar al dreptului de a participa
la luarea hotărârilor, căci numai dacă sunt informaţi complet şi corect
asociaţii pot să-şi formeze o imagine asupra modului de executare şi
administrare a asocierii.
Asociatul administrator trebuie să comunice asociaţilor constant
rezultatele activităţii. Spre exemplu, legiuitorul a prevăzut expres obligaţia de furnizare a informaţiilor în cazul asocierilor în participaţie
dintre două persoane juridice străine ce desfăşoară activităţi în România
stabilind în art. 28 alin. (2) lit. e) că persoana desemnată ca responsabilă
1

G. Chifan, op. cit., p. 39.
Cas. III, dec. nr. 1853 din 11.07.1939, citată în Codul comercial adnotat,
Ed. Tribuna, Craiova, 1994, p. 296.
2
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trebuie să furnizeze informaţii în scris, către fiecare asociat, cu privire la
partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă
acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în numele
acestui asociat.
De asemenea, în Ordinul 3512/27.11.2008 privind documentele
financiar contabile care reglementează decontul de venituri şi cheltuieli
ale asocierii în participaţie se prevede că acesta se întocmeşte în două
exemplare, unul din exemplare comunicându-se celeilalte părţi.
În Ordinul M.F.P. nr. 3512/2008 se prevede şi conţinutul minimal
obligatoriu de informaţii al formularului, respectiv:
– denumirea unităţilor emitente şi destinatare; codul de identificare
fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
– denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
– numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea
contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea
contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă
conform contractului de asociere în participaţie;
– semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila; conducătorul
compartimentului financiar-contabil.
În măsura în care asociatul participant nu este informat se pune
întrebarea în ce măsură are un drept de control, de verificare ori supraveghere a aspectelor comerciale şi contabile ale asocierii. Atât timp cât
evidenţa contabilă revine asociatului administrator implicit posibilitatea
de verificare şi control nu există; un eventual drept de a verifica actele
contabile şi de supraveghere a acestor operaţiuni ar putea fi prevăzut în
contract1, în lipsa unei astfel de clauze asociatul participant putând
eventual solicita instanţei de judecată obligarea asociatului administrator să comunice decontul de venituri şi cheltuieli.
42. Dreptul de a participa la beneficii. Cum scopul avut în vedere a
fost de a aduce un aport în schimbul participării la beneficii, putem
considera acest drept ca fiind esenţial.

1

M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 260.
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Data la care se calculează şi împart beneficiile se stabileşte prin
contract. Dacă este o singură operaţiune, beneficiile se calculează şi se
plătesc la data finalizării respectivei operaţiuni. Părţile pot stabili ca
beneficiile să fie împărţite şi anual, după încheierea exerciţiului
financiar; dacă nu s-a prevăzut nici o clauză în acest sens considerăm
că în cazul unei activităţi constante ele se plătesc lunar1. Asociatul
administrator trebuie să întocmească lunar decontul de venituri şi
cheltuieli, astfel că acesta cunoaşte lunar nivelul acestora. Beneficiile se
pot împărţi şi la momentul încetării contractului. Beneficiile pe care le
primesc asociaţii în asocierea în participaţie nu sunt de natura dividendelor. Beneficiile pot consta în plata unor sume de bani, rezultat al
activităţii comerciale, dar şi în bunuri mobile sau imobile, ca rezultat al
activităţii desfăşurate.
43. Repartizarea beneficiilor. Beneficiile se repartizează proporţional cu aportul la momentul încheierii contractului. În doctrină2 s-a
considerat că lipsa unei clauze care să prevadă partea fiecărui asociat la
beneficii nu atrage nulitatea contractului, ci face să se presupună voinţa
părţilor de a împărţi egal beneficiile realizate. Această opinie a fost
criticată considerându-se3 că nu are temei legal odată ce dispoziţiile de
drept comun aplicabile contractului de societate civilă stabilesc că în
absenţa unei stipulaţii contrare, partea ce se cuvine fiecărui asociat este
proporţională cu aportul său [art. 1511 alin. (1) C. civ.]. Dacă însă
părţile nu au identificat/cuantificat aportul adus, operaţiunea de evaluare este în cele mai multe cazuri dificilă şi chiar imposibilă, astfel că
sancţiunea juridică ce se impune în astfel de cazuri este nulitatea absolută a contractului4. Soluţia se justifică odată ce realizarea şi împărţirea
beneficiilor este unul din elementele specifice ale oricărui contract de
asociere, reprezentând scopul pentru care părţile l-au încheiat. Cu greu
se poate presupune că părţile mânate de ideea realizării unui profit nu

1

În sensul că în lipsa unei astfel de clauze beneficiile se repartizează la
încheierea exerciţiului financiar a se vedea M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 264.
2
N. Ţăndăreanu, op. cit., p. 13.
3
G. Chifan, op. cit., p. 38.
4
Idem.
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stabilesc direct sau în direct modul de repartizare astfel că, plecând de
la aceste premise, sancţiunea nulităţii absolute se justifică; cu ocazia
calificării se poate stabili voinţa reală a părţilor, iar lipsa unei astfel de
clauze să fie o prezumţie simplă a faptul că părţile au dorit încheierea
unui alt contract.
Părţile pot stabili cote diferite de participare la profit şi pierderi,
singura interdicţie sub acest aspect fiind clauzele leonine.
În cazul refuzului de a împărţi beneficiile, ceilalţi asociaţi au un
drept de creanţă împotriva asociatului administrator ce este protejat în
condiţiile dreptului comun ca şi orice alt drept de creanţă. Termenul de
prescripţie începe să curgă de la data la care se stabilise repartizarea
beneficiilor.
Beneficiile fiind un simplu drept de creanţă pot fi cesionate în
condiţiile dreptului comun. Ceea ce se cesionează sunt doar drepturile
de creanţă, fără ca în acest mod să aibă loc şi un transfer al calităţii respectivului asociat căci, aşa cum am mai precizat, încheierea contractului de asociere în participaţie nu conduce la dobândirea unor drepturi
sociale asemănătoare părţilor sociale.
44. Reguli contabile privind cota de participare la beneficii şi
pierderi. Art. 28 alin. (1) din Codul fiscal stabileşte că în cazul unei asocieri fără personalitate juridică, veniturile şi cheltuielile înregistrate se
atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare în asociere.
Persoana desemnată ca şi responsabilă în cazul unei asocieri în
participaţie dintre persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România trebuie să depună declaraţii fiscale trimestriale la
autoritatea fiscală competentă, care să conţină informaţii cu privire la
partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui
asociat, precum şi impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui
asociat [art. 28 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal].
45. Clauzele leonine. Analiza inadmisibilităţii unor astfel de clauze
porneşte chiar de la art. 251 C. com., adică de la definiţia legală a asocierii în participaţie care prevede expres că „asociaţiunea în participaţiune are loc atunci când un comerciant sau o societate comercială
acordă uneia sau mai multor persoane ori societăţi o participaţiune în
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beneficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni, sau chiar
asupra întregului comerţ”.
Din chiar definiţia legală rezultă că prin asociere se acordă o
participaţie la beneficii şi pierderi; folosindu-se conjuncţia „şi” putem
trage concluzia că obligatoriu ambele părţi participă la beneficii şi
pierderi, diferită fiind doar proporţia. Aşa cum s-a reţinut şi în doctrină1
participarea la beneficii şi pierderi este de esenţa contractului de
asociere.
Art. 1513 C. civ. prevede că „este nul contractul prin care un asociat
îşi stipulează totalitatea câştigurilor. Asemenea, nulă este convenţia prin
care s-a stipulat ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a
participa la pierdere”.
Deşi textul de lege este unul clar, în practica judecătorească au
apărut diverse interpretări cu privire la clauzele din contractele de
asociere în participaţie în care unul dintre asociaţi primeşte o cotă-parte
din beneficiile asocierii, dau nu mai puţin de o anumită sumă. În
doctrină2 s-a pus întrebarea în ce măsură mai există un risc într-un astfel
de contract, odată ce una din părţi totuşi obţine un câştig? În acest sens
este citată o decizie a Tribunalului Bucureşti în care se menţionează că
„stabilind aceste condiţii şi întinderea obligaţiilor părţilor, reclamanta
nu este ţinută să suporte eventuale pierderi ale operaţiunii comerciale,
după cum nu participă nici la beneficiile rezultate din operaţiunea
comercială.
Pentru a nu participa la beneficii şi pierderi părţile au convenit
obligaţia pârâtei reclamante de a asigura tehnoredactarea revistei L. şi
plata sumei de 500 mii lei lunar.
(...) Aceste condiţii ale contractului nu reprezintă o cauză leonină,
cătă vreme reclamanta nu a participat la beneficiile operaţiunii de
comerţ, ambele părţi realizându-şi practic un interes (pârâta beneficiind
de dreptul de folosinţă a spaţiului şi a mijloacelor fixe, iar reclamanta

1

H. Sasu, Consecinţe ale clauzelor leonine în cadrul contractului de asociere în
participaţie, în R.D.C. nr. 6/2009, p. 21-30.
2
H. Sasu, op. cit., p. 21.
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dobândind obligaţia pârâtei la asigurarea tehnoredactării revistei şi a
sumei de 500 mii lei)”1.
De altfel, doctrina recentă, în lumina ultimelor soluţii ale instanţelor
judecătoreşti, recunoaşte posibilitatea părţilor de a limita răspunderea
unuia dintre asociaţi la o anumită sumă de bani care poate fi egală, mai
mică sau mai mare decât aportul acesteia2.
După cum vom observa, Curtea Supremă de Justiţie3 a reţinut
valabilitatea unei clauze prin care se asigură unuia dintre asociaţi o cotă
minimă de profit, independent de rezultate financiare ale activităţii4.
În ciuda unei diverse jurisprudenţe cu privire la valabilitatea
clauzelor ce intră în sfera clauzelor leonine, vom reţine ca şi concluzie
faptul că orice clauză prin care se exclude participarea unui asociat la
profit sau la pierderi sau dacă măsura în care acesta participă este una
derizorie, este nulă absolut5.
Jurisprudenţă. Cotă minimă de profit. Admisibilitate În speţă, prin acţiune,
Primăria Municipiului Bucureşti a chemat în judecată pe pârâta „A.B.C”
SRL, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 1529,79 USD, reprezentând cota de profit minim garantat, penalităţi de întârziere, precum şi
rezilierea contractului precum şi evacuarea pârâtei din spaţiul ce a constituit
obiectul asocierii.
Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 436/23 ianuarie 2001, a respins
ca neîntemeiată cererea formulată.
Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că prin contractul
încheiat s-a stabilit că independent de orice profit, pârâta să plătească reclamatului o sumă minimă, fapt ce duce la concluzia că reclamantul şi-a
asigurat neparticiparea la pierderi şi, mai mult decât atât, clauza stipulată
astfel îi asigură numai participarea la beneficii.

1

Tribunalul Bucureşti, Secţia comercială, decizia nr.888 din 9 septembrie 1998,
în D. Lupaşcu , Culegere de practică judiciară a Tribunalului Bucureşti în materie
comercială 1990-1998, Ed. All Beck, 1999, p. 54-57.
2
C. Ştefan, E. Casandra, op. cit., p. 79; H. Sasu, op. cit., p. 26.
3
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 1577 din 13 martie 2003, în R.D.C.
nr. 7-8/2004.
4
H. Sasu, op. cit., p. 23-24.
5
În acelaşi sens şi H. Sasu, op. cit., p. 30.
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Instanţa a apreciat astfel că această clauză este una leonină şi potrivit
art. 1513 C. Civ., contractul este nul atât timp cât s-a stipulat expres că
reclamantul e scutit de a participa la pierderi.
Sentinţa a fost menţinută de Curtea de Apel, care a respins apelul ca
nefondat.
Împotriva deciziei nr. 1129/3 septembrie 2001 pronunţată de Curtea de Apel
Bucureşti, Primăria Municipiului Bucureşti a declarat recurs, criticând-o ca
fiind nelegală şi netemeinică, raportat la greşita admitere a excepţiei nulităţii
absolute a clauzei ce prevede profitul minim garantat în temeiul art. 1513
C. civ. Că, în speţă nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 1513 C. civ., având în
vedere că obligaţiile de plată către reclamant aveau un caracter fix şi
periodic şi trebuiau îndeplinite chiar dacă activitatea devenea neprofitabilă.
Examinând legalitatea şi temeinicia deciziei recurate în raport cu criticile
formulate, Curtea Supremă de Justiţie a considerat că recursul declarat este
întemeiat, pentru considerentele de mai jos.
Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului rezultă ca la 13 ianuarie 1999
între părţi s-a încheiat contractul nr. 20 de asociere în participaţiune pe o
durată de 5 ani, contract prin care s-a stabilit că, indiferent de profit, pârâta
să plătească reclamantului o suma minimă, iar reclamantul să-i pună la
dispoziţie spaţiul şi să-i asigure folosinţa netulburată pe toată perioada
asocierii, spaţiu care trebuia reparat şi modernizat de pârâtă.
Potrivit art. 1 din Codul comercial, legea civilă de aplică doar atunci când
nu există dispoziţii în lege comercială.
Asociaţia în participaţiune este reglementată special de art. 251-256 C. com.,
ceea ce înseamnă că legea civilă nu se mai aplică, respectiv art. 1517
alin. (1) şi art. 1540 din Codul civil, care privesc societatea civilă şi mandatul.
Art. 251 Cod comercial nu sancţionează cu nulitatea ca în societatea civilă,
limitarea intervenită între părţi, iar art. 255 Cod comercial stabileşte că
părţile determină forma, întinderea şi condiţiile asociaţiei.
Art. 254 Cod comercial dă posibilitatea asociaţilor de a li se da cont de
lucrurile aduse în asociaţie şi de beneficii şi de pierderi, ceea ce înseamnă
că în ipoteza nerealizării profitului reclamantul are dreptul de a fi dezdăunat, chiar dacă nu poate cere lichidarea asociaţiei, având numai un
drept de creanţă faţă de proprietarul fondului de comerţ.
Astfel fiind, în raport de considerentele arătate, se impune casarea ambelor
hotărâri cu trimitere spre rejudecare la instanţa de fond.
În conformitate cu dispoziţiile art. 313 şi 315 Cod procedură civilă, la
rejudecare instanţa de fond va verifica dacă s-a realizat vreun profit din
activitatea comercială şi dacă suma solicitată se încadrează în cota de profit
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stipulată de părţi în contract de 17,83%, ca fiind suma minimă, ţinând
seama şi de dispoziţiile art. 251 şi 256 din Codul comercial.
De asemenea, va verifica dacă şi-a îndeplinit obligaţiile stabilite în contract,
chiar sporadic, pentru a se aprecia dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru
pactul comisoriu referitor la rezilierea contractului şi dacă s-a emis dispoziţie administrativă de reziliere.
Jurisprudenţă. Nulitatea clauzei prin care se stabileşte o cotă minimă de
profit. Prin cererea înregistrată la data de 3 august 2000, reclamantul, Municipiul Bucureşti, prin Primarul General, a chemat în judecată pe pârâta SC
E.T.D. SRL Bucureşti, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa, s-o oblige pe pârâtă să-i plătească suma de 8.555 dolari S.U.A., din
care 1.170 dolari S.U.A. reprezintă cotă de profit minim garantat, iar diferenţa de 7.385 dolari S.U.A., cu titlu de penalităţi de întârziere la plata profitului, calculat în conformitate cu contractul de asociere încheiat între părţi
şi, totodată, evacuarea pârâtei din spaţiul care a constituit obiectul asocierii.
În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, la data de 1 septembrie 1994,
părţile au încheiat contractul de asociere nr. 243 pentru exploatarea, restaurarea, consolidarea, repararea şi modernizarea unui spaţiu cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă, în suprafaţă de 18,12 metri pătraţi, pe o durată de 5
ani şi că, prin art. 7 din contractul menţionat, s-a stabilit că aportul părţilor
în asociere va fi de 20% pentru consiliu şi 80% pentru asociat. De asemenea, reclamantul a mai arătat că, prin art. 8 alin. (2) din contractul de
asociere, pârâta s-a obligat să exploateze corespunzător spaţiul pus la dispoziţie şi să plătească lunar acestuia, cu titlu de preţ pentru folosinţa bunului,
3% din încasările realizate din exploatarea spaţiului, dar nu mai puţin de 27
dolari S.U.A. pe lună, urmând ca, în cazul neexecutării culpabile a
obligaţiilor asumate, partea în culpă să plătească penalităţile de întârziere în
procentele prevăzute la art. 11 din contract.
În ceea ce priveşte capătul al doilea al cererii, reclamantul a arătat că părţile
au prevăzut, la art. 11 alin. (4) din contract, un pact comisoriu de gradul IV,
potrivit căruia, dacă asociatul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin
contract, pe o perioadă mai mare de 3 luni, cazul în speţă, contractul de
asociere este reziliat de drept, cu consecinţa predării spaţiului în situaţia în
care se află, pe bază de proces-verbal, obligaţie neîndeplinită de pârâtă (art.
16 din contract), situaţie în care se impune, faţă de motivele arătate, admiterea şi a capătului de cerere privind evacuarea pârâtei.
Prin sentinţa nr. 55 din 9 ianuarie 2001, Tribunalul Bucureşti, Secţia comercială, a respins acţiunea ca neîntemeiată. Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut, în esenţă, că, potrivit art. 251 C. com., care reglementează aso-
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cierea în participaţiune, asociaţii se vor asocia în vederea participării atât la
beneficii, cât şi la pierderi.
Or, în speţă, s-a stabilit, conform art. 8 alin. (2) din contract, ca, indiferent
de orice profit, pârâta să plătească reclamantului lunar o sumă minim garantată, ceea ce înseamnă, altfel spus, că această clauză îi asigură reclamantului, contrar textului legal precitat, participarea numai la beneficii, nu
şi la pierderi, ceea ce, în fapt, echivalează cu o clauză leonină, care este
sancţionată cu nulitate de dispoziţiile art. 1513 C. civ., care statuează, la
alin. (1), că este nul contractul prin care un asociat îşi stipulează totalitatea
câştigurilor, iar la alin. (2) că, de asemenea, este nulă convenţia prin care s-a
stipulat ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierderi.
Ca atare, clauza privind asigurarea unui venit minim garantat, indiferent de
realizarea oricărui profit, ceea ce echivalează cu excluderea reclamantului
de la participarea şi la pierderile asocierii, a fost considerată de prima
instanţă ca fiind ilicită şi, ca urmare, lipsită de orice efecte, în raport cu dispoziţiile coroborate ale art. 966 şi art. 968 C. civ., întrucât contravenea
bunelor moravuri şi ordinii publice. În această situaţie, s-a apreciat că, atât
timp cât capătul principal de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei
de 1170 dolari S.U.A., reprezentând cota de profit minim garantat, nu este
întemeiat, nu poate fi admis nici capătul de cerere accesoriu, referitor la
obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere, în sumă de 7385 dolari
S.U.A.
De asemenea, s-a mai reţinut că, din moment ce s-a constatat că obligaţia
pretinsă de reclamant este fondată pe o clauză nelicită şi, ca atare, este nulă
absolut, nu poate produce nici un efect, astfel că şi cererea privind evacuarea pârâtei din spaţiul adus în asociere nu este admisibilă.
Apelul declarat împotriva sus menţionatei sentinţe de reclamantă, Primăria
Municipiului Bucureşti, a fost respins, ca nefondat, prin decizia nr. 1260 din
27 septembrie 2001, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a
comercială, instanţa reţinând în fundamentarea soluţiei că în mod corect
tribunalul a considerat că, faţă de dispoziţiile art. 1513 C. civ., clauza
înscrisă la art. 8 alin. (2) din contractul de asociere nr. 243 din 1 septembrie
1994, astfel cum a fost modificată prin actul adiţional nr. 1/1997, este nulă,
întrucât, prin aplicarea acesteia, s-ar fi realizat oricum un venit minim
garantat, independent de înregistrarea vreunui profit de către asociere,
situaţie care contravine dispoziţiilor art. 251 C. com., potrivit căruia asociaţii
trebuie să participe atât la beneficiile, cât şi la pierderile asocierii.
Împotriva acestei ultime hotărâri a declarat recurs Municipiul Bucureşti, prin
Primarul General, invocând, ca motiv de casare, dispoziţiile art. 304 pct. 9
C. proc. civ.

Executarea contractului

61

În dezvoltarea motivelor de recurs, reclamanta susţine că, în mod greşit,
instanţele au considerat nulă clauza înscrisă la art. 8 alin. (2) din contractul
de asociere, în baza art. 1513 C. civ., deoarece, chiar dacă prin aceasta şi-a
asigurat un venit minim garantat, de minimum 3% din încasările realizate
lunar, totuşi, acest câştig trebuia corelat şi cu obligaţiile asumate, privind
punerea la dispoziţia asociatului a bunului în care s-a desfăşurat activitatea
comercială, precum şi asigurarea folosinţei netulburate a acestuia pe toată
durata asocierii. Cu alte cuvinte, obligaţiile asumate au un caracter determinat şi nu aleatoriu şi, deci, este echitabil ca, în aceste circumstanţe, să
beneficieze de venituri de o limită minimă şi nu aleatorie, care, în nici un
caz, nu se pot constitui într-o clauză leonină, de natură să încalce dispoziţiile art. 251 C. com., potrivit cărora asociaţii sunt obligaţi să participe atât
la beneficiile, cât şi la pierderile asocierii; aceasta în afara faptului că, dacă
pârâta considera că obligaţiile asumate prin contract sunt prea împovărătoare, avea posibilitatea, conform art. 13 alin. (2) din contract, să ceară
rezilierea acestuia, ceea ce nu a făcut.
Se mai susţine că, deşi instanţele au reţinut că nu întregul contract ar fi nul,
ci doar clauza referitoare la profitul minim garantat, cu toate acestea, nu i-au
acordat recurentei procentul de 3% din încasările realizate din exploatarea
bunului, care a fost inclus într-o altă clauză, care nu a fost anulată.
De asemenea, mai susţine că, potrivit art. 970 C. civ., obligaţiile asumate
prin contractele de asociere trebuiesc executate de locatar cu bună-credinţă
şi diligenţă, ca un bun comerciant; acesta trebuie să desfăşoare o activitate
comercială aducătoare de profit şi nu să fie considerat la adăpost de orice
culpă, atunci când, pe o perioadă determinată, înregistrează pierderi, deşi
s-a angajat contractual să realizeze beneficii, din care o parte trebuiau achitate sub forma prevăzută în contractul de asociere şi aceasta fără să ceară fie
renegocierea contractului, fie rezilierea acestuia, rămânând, astfel, în
pasivitate faţă de veniturile care puteau fi obţinute în raport cu condiţiile pe
care le îndeplinea spaţiul adus în asociere.
În ce priveşte capătul de cerere privind evacuarea pârâtei din spaţiul adus în
asociere, reclamanta susţine că şi acesta a fost respins greşit, deoarece, faţă
de faptul că această împrejurare a fost inserată prin voinţa părţilor în contract, într-o clauză conţinând un pact comisoriu de gradul IV, instanţele erau
datoare numai să constate că, datorită neîndeplinirii obligaţiilor asumate de
pârâtă, contractul de asociere a fost reziliat de plin drept şi, ca atare, să
dispună, fără a mai cerceta oportunitatea aplicării sancţiunii, evacuarea
pârâtei din spaţiul în discuţie.
În consecinţă, reclamanta solicită admiterea recursului, casarea hotărârilor
şi, pe fond, admiterea acţiunii, aşa cum a fost formulată.
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Recursul reclamantei nu este fondat.
Din examinarea actelor de la dosar, rezultă că între reclamantul, Consiliul
Local al Municipiului Bucureşti, şi pârâta SC E.T.D. SRL s-a încheiat, pe o
durată de 5 ani, contractul de asociere nr. 243 din 1 septembrie 1994,
având ca obiect exploatarea, restaurarea, consolidarea, repararea şi modernizarea spaţiului situat în Bucureşti.
Prin art. 8 alin. (2) din contract, modificat prin actul adiţional nr. 1/1997,
pârâta s-a obligat să exploateze întregul bun şi să plătească lunar consiliului
un procent de 3% din încasările rezultate din exploatarea bunului, dar nu
mai puţin de 27 dolari S.U.A. pe lună, reprezentând costurile de amortizare
aferente bunului adus în asociere de reclamantă. Totodată, prin art. 11 din
contract, părţile au convenit, în conformitate cu dispoziţiile art. 1066 C. civ.,
asupra clauzei penale, stipulând că, pentru executarea necorespunzătoare a
obligaţiilor asumate, partea în culpă va plăti penalităţi de 1% pe zi pentru
primele 30 de zile întârziere şi 2% pe zi pentru perioada care depăşeşte
acest interval.
Potrivit prevederilor coroborate ale art. 251 C. com., cu cele ale art. 1513
alin. (1) şi (2) C. civ., „este nul contractul prin care un asociat îşi stipulează
totalitatea câştigurilor şi, de asemenea, este nulă convenţia prin care s-a
stipulat că unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la
pierdere”. Or, din clauza prevăzută la art. 8 alin. (2) din contract, astfel cum
a fost reprodusă mai sus, rezultă că părţile au stabilit că, indiferent de orice
profit pe care l-ar realiza asocierea, pârâta trebuie să plătească reclamantului o sumă minimă, ceea ce, altfel supus, echivalează cu neparticiparea
reclamantului, contrar dispoziţiilor legale evocate, la eventualele pierderi
ale asocierii, urmând ca acesta să încaseze în orice situaţie numai beneficii,
chiar dacă într-un cuantum mai mic decât cel preconizat, ceea ce, în fapt,
constituie o clauză leonină.
Cum aceste dispoziţii legale (art. 1513 C. civ.) sunt de ordine publică,
rezultă că, chiar dacă părţile au convenit prin contract că asociatul reclamant este exclus de la eventualele pierderi pe care le-ar putea înregistrat
asocierea, această clauză este nelicită, întrucât, potrivit art. 5 C. civ., „părţile
nu pot deroga prin convenţiuni sau dispoziţiuni particulare de la legile care
interesează ordinea publică şi bunele moravuri”, fapt care atrage incidenţa
în cauză şi a dispoziţiilor art. 966 C. civ., care stipulează că obligaţia fără
cauză sau fondată pe o cauză falsă sau nelicită nu poate produce nici un
efect.
Ca atare, în mod corect au reţinut instanţele, raportat şi la dispoziţiile art.
968 C. civ., care prevăd că o cauză este nelicită când este prohibită de legi,
când este contrară bunelor moravuri şi ordinii publice, caracterul nelicit al
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clauzei înscrise la art. 8 alin. (2) din contractul de asociere şi au considerat
această clauză nulă, în baza art. 1513 C. civ., cu consecinţa respingerii
acţiunii şi, respectiv, a apelului reclamantului.
Din moment ce clauza înscrisă la art. 8 alin. (2) din contract s-a constatat a
fi în întregime nulă, susţinerile reclamantului, în sensul că, totuşi, i s-ar
cuveni o cotă de 3% din beneficii, întrucât clauza care cuprinde această
obligaţie nu ar fi fost anulată, nu pot fi primite, întrucât, din cele expuse,
rezultă că acestea sunt contrare celor reţinute şi constatate de instanţe, şi
anume, că, în totalitate, clauza inserată la art. 8 alin. (2) din contractul de
asociere este lovită de nulitate, fapt care lasă fără nici o semnificaţie şi
celelalte susţineri ale reclamantului, prin care acesta pretinde, în pofida
celor arătate, că pârâta i-ar datora, chiar şi în prezenţa unor dovezi care să
confirme că acesta nu a realizat nici un profit, cota de 3%, dar nu mai puţin
de 27 dolari S.U.A. pe lună, la care s-a angajat contractual, întrucât este
evident că, din moment ce această clauză este nulă, nu mai putea produce
nici un efect, inclusiv asupra capătului subsidiar al acţiunii privind obligarea
pârâtei la plata penalităţilor de întârziere, în sumă de 7.385 dolari S.U.A.
În sfârşit, chiar dacă evacuarea pârâtei nu are aparent nici o legătură cu
clauza înscrisă la art. 8 alin. (2) din contractul de asociere, se constată că şi
această cerere a fost respinsă corect de instanţe, în contextul în care a fost
fundamentată pe o clauză nelicită, care, fiind lovită de nulitate absolută, nu
poate produce nici un efect.
Aşa fiind, recursul reclamantei a fost respins ca nefondat1.

46. Dreptul de retragere. Părţile pot stabili în cazul în care sunt mai
mulţi asociaţi un drept de retragere din asocierea în participaţie. Dacă
sunt numai doi asociaţi dreptul de retragere echivalează cu intenţia de a
înceta contractul, însă dacă sunt mai mulţi asociaţi acest drept este
compatibil cu structura asociativă şi funcţională a unei asocieri în participaţie. Exercitarea unui astfel de drept implică restituirea aportului adus
şi a beneficiilor la zi ce i se cuvin, drepturi patrimoniale ce urmează a
se stabili de comun acord sau printr-o expertiză de specialitate, în caz
de dezacord putând apela la instanţa de judecată.
47. Obligaţiile asociaţilor. Din dispoziţiile art. 251-256 C. com se
desprind două obligaţii principale: aducerea aportului şi participarea la
1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1177 din 25 martie 2004.
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pierderi. Putem identifica şi alte obligaţii, părţile având deplină libertate
sub acest aspect: clauza de neconcurenţă; - obligaţia administratorului
de a desfăşura activitate comercială cu bună-credinţă şi în interesul
asocierii în participaţie; obligaţia de a întocmi actele contabile conform
legislaţiei în materie; obligaţia de restituire a bunurilor aduse ca aport la
încetare etc.
Asociatului administrator îi revine obligaţia restituirii bunurilor. Deşi
în jurisprudenţa franceză s-a considerat că nimic nu interzice asociatului să ceară să i se garanteze de către celălalt asociat restituirea
aportului adus1, credem că o astfel de posibilitate există doar în măsura
în care nu s-au înregistrat pierderi, căci în caz contrar am fi în ipoteza
unei clauze leonine.
48. Aducerea aportului. Această obligaţie implică punerea la
dispoziţia asociatului administrator a bunului sau sumelor de bani pe
care s-a obligat la încheierea contractului. Punerea la dispoziţie implică
predarea efectivă a acestor bunuri, în funcţie de natura lor. În caz de
nerespectare a obligaţiei, celălalt asociat poate formula acţiune în
instanţă pentru a-l obliga pe pârât să-şi execute obligaţia. Dacă însă
aportul este în natură şi proprietarul, adică asociatul ce s-a obligat să-l
aducă ca şi aport l-a înstrăinat, celălalt asociat nu va putea cere decât
daune-interese compensatorii, întrucât vânzarea-cumpărare este valabilă, odată ce asocierea în participaţie nu are un efect translativ cu
privire la bunurile ce se aduc ca aport. Dacă vânzarea-cumpărarea
intervine după ce bunul a fost predat către asociatul administrator,
considerăm că acţiunea noului proprietar împotriva asociatului administrator pentru predarea bunului trebuie respinsă; totuşi, părţile pot
stabili în contractul de asociere că proprietarul bunului ce se aduce ca
aport poate să-l vândă către un terţ şi să i se predea şi bunul, cu obligaţia pentru respectivul asociat fie de a aduce un alt bun asemănător, fie
de a aduce valoarea corespunzătoare în aşa fel încât executarea asocierii să nu fie afectată; consecinţele diferă de la caz la caz, căci dacă
este vorba de singurul bun imobil ce a fost adus ca aport şi care părţile
1

C. Cass. 29.10.1999, Bull. Joly, 1990, p. 1052 apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 35.
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l-au amenajat ca un spaţiu comercial, implicit vânzarea şi predarea
acestuia către terţul cumpărător are ca efect încetarea asocierii, însă
dacă bunul este un autoturism folosit în interesul societăţii, vânzarea
acestuia nu afectează asocierea atât timp cât asociatul s-a obligat să
pună la dispoziţia asocierii un alt autovehicul.
Jurisprudenţă. Executarea contractului cu privire la aport. La data
de 10 februarie 2006, reclamanta M.C.M. G.I.E. Galaţi a solicitat, în
contradictoriu cu pârâta C.C.S. Galaţi obligarea acesteia să execute silit
contractul de asociere în participaţiune nr. 200 din 24 august 2005
încheiat între părţi, obligarea la plata sumei de 100.000 RON cu titlu de
daune interese şi cheltuieli de judecată.
Reclamanta a motivat cererea arătând că pârâta în mod nejustificat
refuză să-şi îndeplinească obligaţia de a efectua aportul la asociere
conform pct. 4.2 din contract, în sensul punerii la dispoziţia reclamantului a spaţiilor şi obiectelor de inventar asupra cărora urma reclamanta să efectueze investiţii în sumă de 50.000 euro.
Prin încheierea de şedinţă din 12 aprilie 2006 a Tribunalului Galaţi,
Secţia comercială şi de contencios administrativ, a fost respinsă excepţia
prematurităţii cererii conform art. 7201C. proc. civ., ca urmare a lipsei
procedurii prealabile, avându-se în vedere că obiectul cererii îl reprezintă obligarea pârâtei la executarea contractului de asociere şi nu
pretenţiile părţilor.
Prin încheierea de şedinţă din 11 mai 2006 a Tribunalului Galaţi,
Secţia comercială şi de contencios administrativ, a fost respinsă, ca
nefondată, excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei
invocată de pârâtă.
Prin sentinţa nr. 1518/2006, Tribunalul Galaţi a respins cererea
formulată de reclamanta M.C.M. G.I.E. Galaţi în contradictoriu cu
pârâta C.C.S. Galaţi, ca nefondată.
S-a reţinut că între părţi s-a încheiat contractul de asociere în participaţiune, conform art. 251 – art. 256 C. com., având ca obiect activităţi
de management şi consultanţă în domeniul marketingului şi comunicării
de marketing, comercializarea spoturilor publicitare, comerţ prin poştă
şi marketing, organizare de evenimente culturale.
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Curtea de Apel Galaţi, Secţia comercială, maritimă şi fluvială, prin
decizia nr. 155/ A din 21 decembrie 2006, a respins, ca nefondat,
apelul declarat de reclamanta M.C.M. G.I.E. Galaţi împotriva sentinţei
comerciale nr. 1518 pronunţată la 20 iunie 2006 de Tribunalul Galaţi,
Secţia comercială, maritimă şi fluvială de contencios administrativ şi
fiscal, în dosarul nr. 207/COM/2006, în contradictoriu cu intimata
pârâtă C.C.S. Galaţi.
Împotriva acestei ultime hotărâri a declarat recurs, în termen, legal
timbrat şi motivat, reclamanta M.C.M. G.I.E. Galaţi criticând-o pentru
nelegalitate şi netemeinicie, susţinând, în esenţă, prin reiterarea motivelor din apel sub forma criticilor în recurs, că instanţa de apel a
pronunţat o hotărâre contrar probelor administrate în cauză şi reprezintă
o greşită aplicare a legii, fiind flagrant încălcate dispoziţiile legale în
materia contractelor şi clauzele contractului de asociere.
În consecinţă, în temeiul art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta
reclamantă solicită admiterea recursului aşa cum a fost formulat,
modificarea deciziei atacate, admiterea apelului şi pe fond admiterea
acţiunii, cu cheltuieli de judecată.
Recursul este nefondat pentru următoarele considerente:
Din examinarea actelor de la dosar prin prisma motivelor de recurs
şi a dispoziţiilor legale incidente cauzei rezultă că ambele instanţe, în
mod corect şi judicios au apreciat actul juridic dedus judecăţii şi
probatoriile administrate în cauză, pronunţând hotărâri temeinice şi
legale care nu pot fi reformate prin recursul declarat de reclamantă.
Criticile formulate de recurentă sunt neîntemeiate, ambele instanţe
de judecată analizând clauzele contractului au concluzionat, în mod
judicios că, nefiind individualizate obligaţia intimatei pârâte, practic nu
se putea trece la executarea silită în natură sau prin echivalent a
contractului.
În mod corect instanţa de apel a apreciat că părţile au încheiat un
contract cadru, în sensul că nu au fost individualizate spaţiile ce urmau
a constitui aportul pârâtei la asociere, nu au fost menţionate clar drepturile şi obligaţiile părţilor şi nu au fost desemnate organele de conducere
ale asocierii, situaţie în care executarea contractului nu se putea face.
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Astfel fiind, corect s-a reţinut de ambele instanţe că contractul
încheiat între părţi nu poate fi considerat titlu executoriu, întrucât
clauzele privind obligaţiile părţilor nu au fost concretizate.
Pentru cele ce preced, Înalta Curte, în temeiul art. 312 C. proc. civ.,
va respinge recursul reclamantei, ca nefondat1.
49. Obligaţia de a participa la pierderi. Asociaţii trebuie să răspundă
de pierderile ce le înregistrează activitatea desfăşurată în baza contractului de asociere în participaţie. Orice clauză contrară este lovită de
nulitate absolută. Asociaţii vor suporta pierderile conform procentelor
stabilite prin contract pentru participarea la profit.
Părţile pot stabili ca procentele de participare la beneficii şi pierderi
să fie diferite. Spre exemplu, se poate stabili ca unul din asociaţi să
contribuie la pierderi doar în limita aportului adus2. O astfel de clauză
este însă exclusă pentru administrator intrând în contradicţie cu
obligaţia lui de desfăşura o activitate în interesul tuturor şi cu scopul
obţinerii de profit; implicit o clauză de limitare a riscurilor afacerii pe
care chiar el o conduce intră în contradicţie cu obligaţiile sale, neinteresându-l faptul că activitatea este din ce în ce mai păgubitoare; acesta
trebuie să răspundă în limitele procentelor stabilite, tocmai pentru că
având controlul executării, poate informa ceilalţi asociaţi, poate preîntâmpina anumite pierderi sau poate propune încetarea activităţilor
pentru limitarea efectelor negative.
S-a considerat că dacă aportul ambilor asociaţi se rezumă la aportul
în industrie, repartizarea beneficiilor şi a pierderilor se face în mod
egal3. Soluţia este justă atât timp cât într-o astfel de asociere este obligatorie participarea amândurora, astfel că sunt informaţi deopotrivă şi
pot în aceeaşi măsură să limiteze eventualele pierderi. Afacerea ce
constituie obiectul asocierii este doar rodul muncii lor, a implicării
personale pe baza cunoştinţelor şi reputaţiei lor, astfel că şi participarea
trebuie să fie egală. Cum nu poţi aproxima aportul lor, nici procentul de

1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1981 din 23 mai 2007.
C.A. Paris, 22.02.1929 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 35.
3
C.A. Nîmes, 26.01.1917 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 35.
2
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participare la pierderi nu poate fi cuantificat, astfel că este corectă
soluţia suportării în mod egal a pierderilor.
Părţile pot stabili ca participarea la pierderi a unuia dintre asociaţi să
constea în plata unei sume forfetare1.
Jurisprudenţă. Admisibilitatea clauzei penale în caz de neexecutare a
obligaţiilor.
Tribunalul Caraş-Severin, prin sentinţa civilă nr. 116 din 10 februarie 1999,
a admis în parte acţiunea şi pârâta a fost obligată să plătească reclamantului
suma de 7.345.511 lei cu titlu de cotă de participaţiune pentru perioada
mai-decembrie 1998 şi ianuarie 1999.
A fost respins capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în sumă de 1.523.429 lei.
Instanţa a reţinut că, între părţi, s-au încheiat contractele de asociere în
participaţiune nr. 9073/853 şi nr. 9073/854 din 11 septembrie 1995 prin
care reclamantul a pus la dispoziţie pârâtei loturi de teren pentru amplasarea
de chioşcuri, urmând ca pârâta să-i plătească o cotă-parte din profitul net.
Cum pentru perioada mai-decembrie 1998 şi ianuarie 1999 pârâta nu şi-a
achitat obligaţia asumată, a fost obligată să plătească reclamantei suma de
7.345.511 lei cu titlu de cotă de participaţiune.
Totodată, tribunalul a apreciat că în mod greşit părţile au stipulat în
contracte şi o clauză penală, deoarece aceasta nu este specifică convenţiei
de asociere în participaţiune cum este reglementată de art. 251-252 C. com.,
contravenind scopului acesteia.
Curtea de Apel Timişoara, prin decizia nr. 561 din 17 iunie 1999, a respins
apelul declarat de reclamant, ca nefondat.
Reclamantul a declarat recurs, susţinând că printr-o interpretare eronată a
dispoziţiilor legale şi contractuale aplicabile în cauză instanţa de apel a
apreciat ca fiind nulă clauza penală contractuală, deşi aceasta nu contravine
scopului şi naturii convenţiei de asociere în participaţiune.
Recursul este fondat2. Potrivit art. 255 C. com., faţă de dispoziţiile articolelor
precedente, convenţiile părţilor determină forma, întinderea şi condiţiile asociaţiunii; or, în cauza de faţă, părţile, de comun acord, au stipulat în contracte
clauza penală în cazul în care nu se îndeplinesc obligaţiile asumate.

1

C.A. Paris, 18.03.1987, Bull. Joly, 1987, p. 399, apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 35.
2
C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 1795 din 4 aprilie 2000.
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Această condiţie a asocierii nu contravine scopului contractului, ci este de
natură a determina executarea la scadenţă şi întocmai a obligaţiilor asumate.
Lipsind de eficienţă juridică clauza penală asupra căreia părţile au convenit,
instanţele au interpretat greşit art. 251 şi urm. C. com., hotărârile pronunţate
fiind nelegale sub acest aspect.
Intimata-pârâtă care nu a achitat la scadenţă recurentei cota de participaţiune este datoare să plătească penalităţi de întârziere, aşa cum s-a obligat
prin contract.
Faţă de considerentele expuse, Curtea a admis recursul reclamantului, a casat
decizia instanţei de apel ca nelegală, a admis apelul formulat de aceeaşi parte
împotriva sentinţei tribunalului pe care a schimbat-o în parte în sensul că a
obligat pârâta să plătească reclamantului şi suma de 1.523.429 lei cu titlu de
penalităţi de întârziere. Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei
pronunţate de Tribunal.

50. Limitarea răspunderii. Discuţii au apărut în doctrină şi cu privire
la obligaţia asociatului participant de a suporta pierderile, considerându-se că se poate limita prin contract limita răspunderii acestuia la o
anumită sumă care poate fi egală, mai mică sau mai mare decât aportul
acestuia1. Totuşi a fost exprimată şi o opinie2 diferită pe care însă nu o
împărtăşim, potrivit căreia în lipsa unei stipulaţii contrare, asociatul
participant va răspunde doar până la concurenţa aportului contractat
invocându-se ca şi argument faptul că imposibilitatea administrării
determină o răspundere limitată la aportul iniţial.
51. Cine suportă pierderile? Pierderile sunt suportate, de regulă, de
asociatul administrator, adică de asociatul care desfăşoară efectiv activitatea şi încheie tranzacţii cu terţii; în patrimoniul său se regăsesc aceste
pierderi şi ele trebuie să fie evidenţiate în decontul de venituri şi cheltuieli. Acesta are o acţiune împotriva celuilalt asociat pentru recuperarea
sumei de bani corespunzătoarei cotei cu care participă la pierderi. Dacă
sunt mai mulţi asociaţi participanţi, aceştia nu vor răspunde solidar.

1
2

C. Ştefan, E. Casandra, op. cit., p. 76.
G. Chifan, op. cit., p. 38.
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Răspunderea solidară funcţionează, în anumite cazuri, doar faţă de terţi,
iar nu şi între asociaţi1.
Am spus că de regulă pierderea este suportată de asociatul administratorul, întrucât el fiind cel ce intră în relaţii cu terţii, acţionează în
numele şi pe seama asocierii. Totuşi, pot exista şi situaţii diferite, cum ar
fi cazul pagubelor provocate ca urmare a unui accident produs de
autovehiculul adus ca aport de asociatul participant: terţul îşi va
recupera daunele de la proprietarul maşinii, iar asociatul participant, în
măsura în care bunul a fost folosit în interesul activităţii asocierii poate
considera că paguba este a asocierii şi se va suporta de ambii asociaţi
conform clauzei din contract; dimpotrivă, dacă accidentul s-a produs fără
a avea o legătură cu activitatea comercială comună, răspunderea revine
asociatului administrator, neputându-se suporta de toţi asociaţii; asociatul
administrator trebuie să desfăşoare activitatea cu bună-credinţă şi în
interesul tuturor asociaţilor, astfel că el având paza bunurilor pe perioada
executării contractului, acestea nu vor fi folosite în scopuri străine activităţii stabilite, în caz contrar urmând a răspunde.
52. Sancţiunea nerespectării obligaţiilor. În măsura în care nu se
execută obligaţiile contractuale, care este sancţiunea? Putem discuta
despre revocarea asociatului administrator în culpă sau de excluderea
asociatului care nu şi-a respectat o obligaţie? Pornind de la faptul că
asocierea în participaţie este un contract, implicit noţiunea de excludere
nu este aplicabilă. Atât timp cât asocierea nu are personalitate juridică,
nu are o structură asociativă, implicit această instituţie aşa cum a configurat-o legiuitorul nu permite excluderea. Admiţând că este aplicabilă
sancţiunea excluderii, aplicabilitatea acesteia s-ar impune şi în cazul
contractului de asociere în participaţie încheiat între doi asociaţi, care
reprezintă şi cazul cel mai des întâlnit. Or, contractul presupunând
măcar voinţa a două persoane, excluderea unuia echivalează cu încetarea contractului. De altfel şi practica judiciară apreciază ca inadmisibilă o cerere de excludere a asociaţilor în contractul de asociere în
participaţie.

1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 35
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Jurisprudenţă. Excludere asociat. Inadmisibilitate. Prin sentinţa nr. 10291
din 17 noiembrie 2006, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, în
fond, după desfiinţarea sentinţei nr. 4128 din 10 octombrie 2005 a Tribunalului Bucureşti, Secţia comercială, prin decizia nr. 340 din 1 iunie
2006 a Curţii de Apel Bucureşti, Secţia comercială, a respins acţiunea promovată de reclamanta SC T.S.T. SRL Bucureşti în contradictoriu cu pârâţii
B.D. şi O.H. având ca obiect excluderea pârâţilor din asocierea încheiată
pentru reconstrucţia, modernizarea şi administrarea Pieţei 16 februarie şi
recunoaşterea cotei de asociere de 73,60 % din contractul de asociere
nr. 03/1211 din 27 iulie 1999 ca aparţinând în totalitate reclamantei, ca
inadmisibilă.
În motivarea sentinţei, tribunalul faţă de precizarea la acţiune depusă la
termenul din 17 noiembrie 2006 când reclamanta a arătat că solicitarea
constatării neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul de cesiune de
către pârâţi nu constituie capăt de cerere de dine stătător, a invocat din
oficiu excepţia inadmisibilităţii acţiunii.
Procedând la analiza excepţiei tribunalul a reţinut că, la data de 21 iulie
1995, între Primăria Sectorului 1 şi SC F.H.P.C. SRL s-a încheiat un contract
de asociere în participaţiune având ca obiect reconstrucţia, modernizarea şi
administrarea de către părţile contractante a pieţei agroalimentare 16 februarie iar, la data de 4 decembrie 2001, SC F.H.P.C. SRL şi-a cedat drepturile şi
obligaţiile reclamantei şi pârâţilor din cauza de faţă prin contract de cesiune,
cota de 73,60 % ce revenea cedentei, fiind distribuită astfel: reclamantei
60 %, pârâtului O.H. 7 % şi pârâtului B.D. 6,6 %.
Cum potrivit art. 251 C. com. asocierea în participaţiune reprezintă un
contract iar potrivit art. 253 C. com., asocierea în participaţiune nu constituie
în privinţa terţilor o persoană juridică, sancţiunea excluderii asociaţilor nu
este aplicabilă.
A mai reţinut instanţa de fond că nu pot fi aplicabile prin analogie nici
prevederile Legii nr. 31/1990 referitoare la excluderea asociaţilor şi nici
prevederile codului civil din materia societăţii civile.
În contra sentinţei a declarat apel reclamanta arătând că deşi nu există o
reglementare legală pentru excluderea din asocierea în participaţiune,
instanţa de fond trebuia să analizeze fondul cauzei.
Curtea de Apel Bucureşti, Secţia comercială, prin decizia nr. 215 din 27
aprilie 2007, a respins, ca nefondat, apelul declarat. În considerentele deciziei se arată că asocierea în participaţiune este un contract care beneficiază
de o reglementare proprie în codul comercial şi căruia nu-i este cunoscută
sancţiunea excluderii asociaţilor, această sancţiune neputând fi aplicată nici
prin analogia dispoziţiilor corespunzătoare din Legea nr. 31/1990 şi nici ale
dispoziţiilor art. 1529 C. civ.
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S-a mai reţinut că instanţa de fond a procedat la soluţionarea pricinii cu
respectarea recomandărilor din decizia de casare, prevederile art. 315
C. civ., fiind aplicabile materiei recursului.
Reclamanta SC T.S.T. SRL Bucureşti a declarat recurs împotriva deciziei
menţionate pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ.
Criticile reclamantei vizează greşita reţinere a instanţei de apel cu privire la
asocierea ce a luat naştere prin contractul de cesiune încheiat la 4 decembrie 2001 şi care a îmbrăcat forma scrisă pe de o parte, iar pe de altă parte,
greşita apreciere asupra considerentelor deciziei nr. 340 din 1 iunie 2006 a
Curţii de Apel Bucureşti, Secţia comercială, prin care s-a desfiinţat prima
sentinţă pronunţată în cauză, ca neavând caracter obligatoriu.
Opinia Înaltei Curţi.
Potrivit art. 304 pct. 9 C. proc. civ., modificarea se poate cere când
hotărârea pronunţată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea
sau aplicarea greşită a legii.
Instanţa de fond a soluţionat cauza pe excepţia inadmisibilităţii acţiunii, iar
nu pe fond.
Drept urmare, în raport de prevederile art. 137 C. proc. civ., conform cărora
instanţa, se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, orice
critică care antamează fondul pricinii nu poate fi primită.
Sub acest aspect, instanţa de apel a raportat sancţiunea excluderii cerută
prin acţiune la prevederile care reglementează asocierea în participaţiune,
de principiu, fără distincţie între primul contract de asociere şi contractul de
cesiune încheiat ulterior de părţi.
Cu privire la obligativitatea recomandărilor din decizia de desfiinţare este de
observat că, instanţa de fond, primind cauza spre rejudecare, a cerut reclamantei să-şi precizeze acţiunea şi, în raport de precizarea pe care reclamanta a făcut-o la termenul din 17 noiembrie 2006 în sensul că solicitarea
constatării neîndeplinirii obligaţiilor asumate prin contractul de cesiune de
către pârâţi nu constituie capăt de cerere separat, tribunalul a invocat
excepţia de inadmisibilităţii acţiunii precizate, cu respectarea principiului
disponibilităţii, cauza fiind soluţionată pe excepţie, nu pe fond.
Aşadar, recomandările instanţei de control judiciar au fost respectate cu
luarea în considerare a cadrului procesual configurat de reclamantă în faţa
instanţei de trimitere, critica recurentei nefiind întemeiată.
Aşa fiind, Înalta Curte a respins recursul declarat1, ca nefondat, în raport de
prevederile art. 304 pct. 9 C. proc. civ.

1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 6 din 15 ianuarie 2008.
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Secţiunea a II-a. Administrarea asociaţiei
în participaţie
53. Obligativitatea numirii unui administrator. Numirea prin chiar
contractul de asociere în participaţie a unui administrator este necesară.
Ea nu este obligatorie, neexistând în acest sens un text de lege, însă
realizarea unei activităţi presupune numirea unui reprezentant care să
gestioneze activitatea curentă. După cum am observat, caracterul ocult
nu mai este de esenţa asocierii în participaţie, astfel că în anumite
cazuri ambii asociaţi au fost implicaţi în activitatea curentă, fiecare răspunzând şi angajându-se în nume personal, adică având împreună
administrarea/gestionarea asocierii. Aşadar, dacă prin contract nu s-a
numit expres un administrator, implicit fiecare asociat va acţiona în
nume propriu şi va putea încheia operaţiuni în interesul asocierii; însă,
răspunderea este exclusiv personală; o astfel de ipoteză trebuie evitată
fiind greu de stabilit veniturile şi cheltuielile asocierii, respectarea
obligaţiilor fiscale etc.
Dacă nu s-a numit expres un administrator, se consideră că asociaţii
şi-au dat un mandat reciproc de administrare, actele juridice încheiate
de fiecare mărind patrimoniul celorlalţi; pe această idee a mandatului
reciproc ce-l implică asocierea în participaţie s-a considerat că ar fi util
să nu mai fie calificaţi ca şi administratori1 odată ce legiuitorul nu a
folosit acest termen. Reprezentantul însărcinat de părţi cu gestionarea
activităţii curente a fost denumit de noi ca asociat administrator, fără ca
prin aceasta să dorim crearea unei confuzii între acesta şi administratorul unei societăţi comerciale. În doctrină a fost identificat şi prin
denumiri ca asociat făţiş sau pur şi simplu asociat. Am considerat că
denumirea de asociat administrator evidenţiază poziţia sa faţă de ceilalţi
şi obligaţiile principale ce-i revin.
În aceeaşi ordine de idei pot fi numiţi ca administratori toţi asociaţii,
fiecare având dreptul ca în nume personal să desfăşoare activitatea
respectivă (cu excepţia cazului în care în statut sunt dispoziţii contrare,
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 38.
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cum ar fi ca administratorii să ia decizii în unanimitate sau cu un
anumit cvorum).
54. Administratorul nu poate fi un terţ. Reprezentantul nu poate fi
un terţ de contract, ci chiar unul dintre asociaţi. Deşi s-a considerat că
administrator poate fi şi un terţ1, totuşi plecând de la modul de asumare
a răspunderii, anume că obligaţiile sunt asumate personal de ce-l ce
contractează cu terţul, practic este imposibil a numi un terţ; cel mult
asociatul administrator poate să-şi substituie, dacă acest lucru nu-i este
interzis prin contract, o persoană pentru realizarea unei anumite operaţiuni2. Mai mult, cum am precizat că acest reprezentant nu este un
administrator asemănător cu cel al societăţilor comerciale, implicit nici
răspunderea ce-i revine nu are legătură cu cea reglementată de legiuitor
pentru administratorii societăţilor comerciale; răspunderea unui terţ
numit ca şi administrator al unei societăţi comerciale, în caz de eventuale pagube ca urmare a unei gestionări incorecte, va fi doar una contractuală (sau penală pentru abuz de încredere), iar nu atât de puternică
cum ar fi cea a asociatului administrator, care ar pierde aportul adus;
aşadar, cel din urmă pare a fi mai interesat de îndeplinirea cu bună
credinţă a obligaţii, de a desfăşura o activitate în interesul tuturor.
Imposibilitatea numirii unui terţ ca şi administrator al asocierii în
participaţie rezultă şi din modul de organizare şi ţinere a evidenţei
contabile a operaţiunilor comerciale, dispoziţiile legale conducând clar
la concluzia că această obligaţie revine unuia din asociaţi:
– art. 221 alin. (1) din Reglementările contabile conforme cu Directiva
a IV-a aprobate din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1752/2005
pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele
1

Idem, p. 36.
Chiar doctrina franceză care recunoaşte posibilitatea numirii unui terţ ca administrator califică raporturile ca fiind de mandat; o astfel de situaţie prezintă interes
sub anumite aspecte cum ar fi cazul răspunderii pentru actele juridice întocmite; deşi
regula în asocierile în participaţie este a răspunderii persoanele, adică a administratorului care este şi asociat pentru actele întocmite sau răspunderea asociatului
chiar fără a fi administrator dacă încheie acte juridice, totuşi în cazul exemplificat al
terţului numit ca administrator răspunderea incumbă mandanţilor; în ceea ce ne
priveşte ne menţinem punctul de vedere al imposibilităţii numirii unui terţ.
2
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europene prevede „cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile
asocierilor în participaţie se contabilizează distinct de către unul din
asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere”
– art. 28 alin. (2) din Codul fiscal stabileşte că „orice asociere fără
personalitate juridică dintre persoane juridice străine, care îşi desfăşoară
activitatea în România, trebuie să desemneze una din părţi care să
îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat potrivit prezentului
titlu. Persoana desemnată este responsabilă pentru: (…) b) conducerea
evidenţelor contabile ale asocierii”.
Modul de organizare, regulile şi condiţiile administrării au la bază
principiul libertăţii contractuale, părţile putând stabili prin contract
aceste aspecte.
55. Administratorul este comerciant. Asociatul administrator este
comerciant. În cazul persoanelor juridice calificarea nu pune probleme,
astfel că poate fi asociat numai persoana juridică ce a dobândit prin
înfiinţare această calitate şi recunoscută ca atare de lege (societăţile
comerciale, regiile autonome, grupurile de interes economic, organizaţiile cooperatiste). În cazul persoanei fizice se pune în discuţie
această calitate şi prin raportare la îndeplinirea condiţiilor speciale de
capacitate ale comerciantului. Calitatea de comerciant pentru persoana
fizică rezultă fie din modul de exercitare (în nume propriu şi ca profesiune, aşa cum rezultă din art. 7 C. com.) a unor activităţi comerciale pe
care în mod obiectiv Codul comercial le califică drept fapte de comerţ
obiective (art. 3), fie ca urmare a dobândirii acestei calităţi conform
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de
către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale1. Aşadar, prin simplul fapt că persoana fizică-asociat
administrator săvârşeşte fapte de comerţ devine comerciant. Rămâne la
adăpostul calificării doar asociatul ocult persoană fizică.
56. Administrator persoană fizică sau juridică. Poate fi numit ca şi
asociat administrator, oricare dintre asociaţi, fie persoană fizică, fie
persoană juridică.
1

M.Of. nr. 328 din 25 aprilie 2008.
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Dacă administratorul ce se numeşte este persoană fizică acesta
trebuie să îndeplinească condiţiile de capacitate necesare desfăşurării
activităţii comerciale. Deci, devenind comerciant prin desfăşurarea în
nume propriu a unor fapte de comerţ, implicit va trebui să îndeplinească condiţiile de capacitate ale comerciantului persoană fizică.
Dacă asociatul administrator este persoană juridică obiectul de
activitate al asocierii trebuie să se regăsească şi în obiectul de activitate
al persoanei juridice conform principiului specialităţii, odată ce activitatea este desfăşurată efectiv de aceasta. De asemenea, aceasta trebuie
să îndeplinească condiţiile speciale de autorizare pentru domeniul respectiv, neputându-se prevala de eventuala autorizaţie a celuilalt asociat.
În cazul asociatului administrator – persoană juridică activitatea
efectivă depusă în interesul societăţii se va realiza prin reprezentantul
său legal sau prin altă persoană desemnată expres în contractul de
asociere.
57. Durata mandatului asociatului administrator. Mandatul pe care
îl are asociatul administrator este pe întreaga perioadă a contractului.
Cu toate acestea, părţile pot să prevadă fie o durată mai scurtă, fie o
clauză prin care periodic administrarea să revină fiecărui asociat.
58. Remuneraţia. Deşi în doctrină se susţine că asociatul administrator are dreptul la o remuneraţie pentru activitatea depusă, putându-se
ajunge, în lipsa unei clauze în acest sens, inclusiv la stabilirea remuneraţiei de către instanţele judecătoreşti, avem rezerve faţă de o astfel
de posibilitate; cei ce au formulat această opinie1 pleacă în argumentarea ei de la faptul că deşi remunerarea administratorilor este specifică
reprezentanţilor unor societăţi cu personalitate juridică, totuşi se
justifică având în vedere că mandatarul cu titlu profesional are dreptul
la o remuneraţie. Rezerva noastră se întemeiază pe faptul că atât timp
cât acele calităţi ale mandatarului, adică ale asociatului ce a fost numit
şi administrator au fost determinante, inclusiv la încheierea contractului,
făcând parte din aportul ce-l aduce, implicit despărţirea acestor elemente nu este posibilă, astfel că nu vedem de ce asociatul administrator
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 40.
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ar putea să primească un salariu sau o cotă fixă. Suntem de acord că
funcţionează principiul libertăţii şi tocmai de aceea considerăm că o
astfel de remuneraţie poate fi stabilită doar la încheierea contractului
sau ulterior, prin acordul unanim al asociaţilor, fără ca asociatul
administrator să poată solicita ulterior instanţelor de judecată o astfel de
remuneraţie. Cu alte cuvinte, dacă la momentul încheierii contractului
nu s-a prevăzut expres o cotă suplimentară sau o remuneraţie fixă
lunară pentru asociatul administrator, se prezumă că părţile nu au
înţeles să o acorde; sau, dimpotrivă, cu ocazia negocierilor, la stabilirea
unor procente diferite părţile au avut în vedere tocmai că asociatul
respectiv fiind numit administrator va avea un procent diferit.
Dacă admitem posibilitatea solicitării instanţelor de judecată de a
stabili o remuneraţie implicit trebuie să acceptăm regulile mandatului
oneros, iar într-o astfel de situaţie mandantul este obligat să plătească
suma stipulată (art. 1547 C. civ.), chiar dacă operaţia în vederea căreia
a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuată. Numai culpa mandatarului îl poate scuti pe mandant de plata remuneraţiei (în tot sau în
parte), aşa cum rezultă din art. 1548 C. civ. Astfel de consecinţe intră în
conflict cu regulile asocierii în participaţie, odată ce chiar neobţinânduse nici un profit unul dintre asociaţi poate să beneficieze de o
remuneraţie; ideea de risc specifică comerţului trebuie să fie deopotrivă
existentă pentru toţi asociaţii; mai mult, dacă am admite o astfel de
posibilitate, nu credem că plata remuneraţiei revine celuilalt asociat, aşa
cum rezultă din art. 1547 C. civ., ci ar trebui considerată cheltuială a
întregii asocieri; mandatul nu este dat de unul din asociaţi pentru
celălalt asociat, ci este un mandat dat de toţi asociaţii unuia dintre ei
pentru a desfăşura o activitate în interesul tuturor; aceasta este diferenţa
faţă de un mandat oneros obişnuit şi însărcinarea primită prin
încheierea unei asocieri în participaţie.
59. Limitele puterii asociatului administrator. Prin chiar contractul
de asociere se impune stabilirea puterilor ce se acordă asociatului
administrator prin identificarea actelor juridice ce le poate încheia şi
stabilirea limitei valorice de expunere a afacerii.
Restrângerea mandatului asociatului administrator se poate face
până la nivelul actelor de administrare, orice alte acte urmând a fi
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încheiate cu aprobarea prealabilă a tuturor asociaţilor. S-a susţinut1 că
părţile pot stabili ca toate actele să fie supuse autorizării celorlalţi asociaţi, însă într-o astfel de situaţie toţi asociaţii sunt asociaţi administratori, iar cel numit în această calitate în mod formal nu are nici o putere,
nici cea de administrare care este implicită; practic, aşa-numitul asociat
administrator nu mai este decât un mandatar pentru fiecare secvenţă din
activitate, rezumându-se a mandata periodic pe respectivul cu aducerea
la îndeplinire a respectivelor hotărâri; deşi nu excludem o astfel de
posibilitate, totuşi nu mai putem discuta de un asociat administrator;
asocierea în participaţie având ca obiect o activitate comercială implicit
celeritatea ce domină această activitate face greoaie o astfel de procedură formală, iar oricum dacă este numit formal asociat administrator
cel puţin actele de administrare, de gestionare curentă trebuie să-i
rămână în sfera de atribuţii.
În lipsa unor clauze exprese privind limitele puterilor asociatului
administrator urmează ca pe lângă actele din sfera actelor de administrare aşa cum sunt ele definite în dreptul civil să li se adauge şi acele
acte juridice pe care le pot face administratorii unei societăţi cu
personalitate juridică; fără a înfrânge opinia exprimată în sensul că între
cele două categorii de administratori nu există o suprapunere, totuşi nu
putem evita obiectul material comun al celor două, anume desfăşurarea
unei activităţi comerciale; cum ar putea un asociat administrator să
desfăşoare o activitate comercială fără a putea să încheie actele de
gestiune firească a unei afaceri? Pentru aceste considerente, s-a reţinut
că sfera actelor trebuie extinsă la nivelul actelor în interesul asocierii,
astfel că sunt incluse în această noţiune şi acte de dispoziţie, cum ar fi
cesionarea unui contract de locaţiune, depunerea într-un cont cu
dobândă fixă a unor sume de bani la o instituţie bancară, obţinerea unui
împrumut pentru activitatea asocierii în participaţie, urmând ca interesul
comun să fie apreciat de către instanţele de judecată.
60. Depăşirea limitelor puterii. Oricum, lipsa personalităţii juridice
şi implicit a unui patrimoniu comun face ca puterile asociatului administrator să fie limitate. Nefiind proprietarul bunurilor aduse ca aport de
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 40.
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celălalt asociat, asociatul administrator nu va putea să facă acte de
dispoziţie cu privire la acestea, motiv pentru care poate face acte de
dispoziţie doar pentru bunurile ce le deţine în calitate de proprietar.
Într-o astfel de situaţie actul dintre terţul cumpărător şi asociatul administrator va fi interpretat ca o promisiune prin care acesta din urmă se
obligă să procure respectivul bun.
Dacă totuşi încheie anumite acte de dispoziţie fie cu privire la
bunuri cumpărate din venituri ale asocierii şi pentru activitatea asocierii,
astfel că titular al dreptului apare asociatul administrator sau dacă
acesta încheie alte acte juridice cu depăşirea limitelor, din perspectiva
terţilor acestea sunt opozabile asociaţilor, aceştia neputându-le contesta, odată ce pentru terţi asocierea în participaţie nu există, urmând ca
paguba să fie suportată exclusiv de către asociatul administrator.
Cele menţionate au totuşi un caracter relativ, depăşirea limitelor
urmează a fi stabilită de la caz la caz, odată ce anumite operaţiuni
comerciale impun de urgenţă anumite soluţii pentru a căror executare
nu este posibilă obţinerea acordului sau, aşa cum s-a reţinut ca fiind
justificată încheierea de către asociatul administrator a unui anumit act
cu depăşirea limitelor, odată ce era în imposibilitate a obţine
consimţământul ca urmare a unei cereri de reziliere formulată în faţa
instanţelor judecătoreşti de celălalt asociat1.
61. Managementul afacerii este un drept al asociatului administrator. În lipsa unor dispoziţii exprese în contract, asociatul administrator
este cel ce decide asupra modalităţilor şi mijloacelor de realizare a
scopului asocierii în participaţie2, având un drept exclusiv în acest sens.
Această concluzie derivă din interpretarea strictă a art. 254 alin. (2)
C. com., singurele drepturi ale asociatului participant privind „la a i se da
socoteală de lucrurile ce a pus în asociaţie, de beneficii şi de pierderi”.
Jurisprudenţa interbelică3 reţine că „asociatul participant nu are nici
un drept asupra directivelor societăţii, neputându-se opune la operaţiu1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 41.
G. Chifan, op. cit., p. 39.
3
Cas. III, dec. nr. 1853 din 11.07.1939, citată în Codul comercial adnotat,
Ed. Tribuna, Craiova, 1994, p. 296.
2
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nile pe care le iniţiază şi efectuează asociatul administrator. Într-adevăr,
titularul întreprinderii fiind exclusivul ei proprietar, nu numai în raporturile cu terţii, dar chiar faţă de asociatul în participaţie şi chiar pentru
lucrurile aduse de asociat în participaţie, întregul risc cade asupra
acestuia, astfel că şi iniţiativa trebuie să aparţină în întregime; el nu
poate fi făcut răspunzător de vreo culpă în propria-i afacere.
Faţă de principiile de mai sus dispoziţiile art. 1517 alin. (1) şi 1540
C. civ. care privesc societatea civilă şi mandatul sunt inaplicabile în
materia specială a asociaţiei în participaţie”.
Deşi decizia citată în mod corect reţine dreptul asociatului administrator asupra managementului afacerii, totuşi, aşa cum în mod corect
s-a reţinut1, soluţia instanţei se bazează pe premisa greşită că asociatul
administrator este titularul exclusiv al afacerii, deoarece activitatea
comercială ce constituie obiectul asocierii este în interes comun;
contractul de mandat presupune prin natura sa un mandat în interes
comun2 (procuratio în rem suam), odată ce activitatea depusă profită
ambelor părţi.
În mod greşit instanţa a reţinut că nu ar fi aplicabile dispoziţiile
art. 1540 C. civ. care prevăd că:
„Mandatarul este răspunzător nu numai de dol, dar încă şi de culpa
comisă în executarea mandatului.
Pentru culpă, când mandatul este fără plată, răspunderea se aplică
cu mai puţină rigurozitate decât în caz contrar”.
Aşadar, în cazul unei culpe a asociatului administrator art. 1540
C. civ. este aplicabil neputând invoca pentru înlăturarea sa nici
dispoziţiile alin. (2) al articolului 1540 C. civ. Chiar şi dacă în contract
nu s-a prevăzut expres plata unei remuneraţii nu sunt excluse dispoziţiile art. 1540 alin. (2) C. civ. întrucât „plata” asociatul administrator
este implicită şi cuprinsă în cota de participare la beneficii, aşa cum
părţile au negociat-o la încheierea contractului3.

1

G. Chifan, op. cit., p. 40.
Idem.
3
Ibidem.
2
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62. Drepturile asociatului administrator. Asociatul administrator are
dreptul de a solicita celuilalt asociat aducerea aportului, numai astfel el
putând începe activitatea comercială.
Jurisprudenţă. Societatea reclamantă a solicitat, pe calea ordonanţei preşedinţiale, obligarea societăţii pârâte de a-i permite accesul la spaţiile comerciale ce s-a obligat să le pună la dispoziţie în baza unui contract de asociere
în participaţie, în vederea realizării scopului asocierii.
Judecătoria Rm. Vâlcea, prin sentinţa civilă nr. 3381 din 6 mai 1998, a
admis cererea, iar Tribunalul Vâlcea prin decizia civilă nr. 8806 din 15 iunie
1998 a respins apelul pârâtei.
Recursul aceleiaşi societăţi pârâte a fost respins ca nefondat, reţinându-se că
în baza unui contract de asociere în participaţie, pârâta s-a obligat să pună
la dispoziţie anumite spaţii pentru realizarea scopului asocierii comerciale,
însă ulterior a refuzat îndeplinirea obligaţiei.
Cererea reclamantei ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să i se permită
accesul la spaţiile respective întruneşte cerinţa urgenţei prevăzută de
art. 581 C. proc. civ. şi are scopul de a preveni producerea unui pagube
iminente ce ar rezulta din neexecutarea contractelor comerciale pentru care
s-a constituit asocierea şi nu prejudecă fondul1.

63. Drepturile asociatului administrator. Continuare. Asociatul
administrator, în măsura în care a efectuat anumite cheltuieli folosind
banii săi, fie cu titlu de avans, fie justificat de lipsa lichidităţilor, nu va
putea să solicite aceste sume de bani decât de la asociaţii ce nu şi-au
executat obligaţia de a aduce aportul, iar în caz că toţi asociaţii au adus
aportul promis, sumele respective vor fi menţionate la capitolul
cheltuieli şi suportate de toţi asociaţii.
Asociatul administrator, în executarea mandatului său, nu are
dreptul să-şi substituie terţe persoane pentru întreaga activitate, ci doar
să se folosească prepuşii săi în executarea actelor materiale sau cel mult
a unor activităţi parţiale ce ţin de gestiunea activităţii comerciale; spre
exemplu, în cazul numirii unei persoane juridice ca asociat administrator, chiar dacă prin contract se prevede reprezentantul legal al acesteia

1

C.A. Piteşti, decizia civilă nr. 328 din 8 octombrie 1998, în Culegere de
practică judiciară a Curţii de Apel Piteşti pe anul 1998, p. 167-168.
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în executarea activităţii comerciale vor putea fi folosiţi şi prepuşii,
angajaţii respectivei persoane juridice. Asociatul, în măsura în care îşi
substituie pentru realizarea întregii activităţi comerciale o terţă persoană, este răspunzător pentru daunele provocate de aceasta.
64. Revocarea. În privinţa asociatului administrator, atât timp cât
acceptăm că însărcinarea sa o suprapunem unui mandat, implicit revocarea este posibilă. Credem că revocarea este compatibilă cu regimul
asocierii în participaţie atât timp cât intenţia părţilor a fost de asociere şi
scopul este salvgardarea activităţii comerciale1.
Ceea ce ne interesează este cum se decide revocarea: cu unanimitate sau majoritate? Dacă am stabilit că asocierea în participaţie are o
natură juridică exclusiv contractuală, apare ca imposibil să aplicăm
reguli specifice unui organism autonom. Nu poţi justifica revocarea cu o
majoritate a unui administrator numit cu unanimitate ? Mai mult putem
discuta de o majoritate într-o asociere care nu are capital social? Sau
poate ne referim doar la numărul de persoane, însă apare injust în
condiţiile unui aport diferit. Pe aceste considerente, revocarea este
posibilă numai cu unanimitatea celorlalţi asociaţi. Când sunt doar doi
asociaţi, în lipsa acordului revocarea nu este posibilă, iar cum asocierea
în participaţie nu mi poate funcţiona, părţile fiind în divergenţă au calea
rezilierii judiciare.
Un singur semn de întrebare rămâne cu privire la această ultimă
analiză, anume dacă acceptăm revocarea ca sancţiunea, trebuie să
acceptăm şi denunţarea unilaterală din partea mandatarului, instituţii
specifice mandatului, astfel că situaţia se complică mai ales în cazul
unei asocieri în participaţie cu un caracter intuitu persoane, când activitatea, cunoştinţele, reputaţia şi profesionalismul asociatului administrate
au fost avute în vedere de celălalt asociat, context în care denunţarea
unilaterală ar echivala cu încetarea contractului; într-o astfel de situaţie,
1
În sensul că revocarea nu este posibilă a se vedea M.A. Dumitrescu, op. cit.,
p. 266-267. Ca şi argumente ale acestei ipoteze putem reţine faptul că asociatul
administrator nu este un simplu mandatar, dovadă că faţă de terţi răspunde personal,
iar nu ceilalţi asociaţi ca şi „mandanţi”; pe de altă parte, managementul afacerii
revine exclusiv asociatului administrator, iar asociaţii participanţi nu au un drept de
control sau de ingerinţă, ci doar un drept de informare.
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asociatul administrator ce denunţă unilateral contractul poate fi obligat
la daune-interese compensatorii. Faţă de aceste aspecte, credem că
soluţia ce se impune este a recalifica însărcinarea pe care o primeşte
asociatul administrator; chiar dacă aceasta conţine un mandat, totuşi nu
putem să-l interpretăm prin această instituţie; până la urmă, părţile
încheie un contract de asociere în participaţie ce reprezintă o figură
juridică distinctă; nu trebuie ca fiecare componentă să fie interpretată
printr-o altă instituţie juridică apropiată sau care considerăm că o
cunoaştem mai bine; până la urmă faptul că a fost numit ca administrator respectivul asociat nu înseamnă că numirea este întâmplătoare.
Aşa cum am precizat, credem că în majoritatea cazurilor, dacă nu chiar
în toate, numirea administratorului se justifică prin calităţile acestuia;
practic este parte din „aportul” implicit (uneori chiar expres) ce-l aduce,
motiv pentru care nu vedem justificarea pentru a putea denunţa
unilateral contractul fără a suporta daune.
Părţile pot să identifice anumite cazuri de denunţare unilaterală sau
de revocare.
65. Obligaţiile asociatului administrator
A. Obligaţia de evidenţiere a operaţiunilor impozabile. Art. 156
lit. d) din Legea nr. 571/2003 prevede că persoanele impozabile, înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată, au următoarele
obligaţii din punct de vedere al evidenţei operaţiunilor impozabile:
d) să contabilizeze distinct veniturile şi cheltuielile rezultate din
operaţiunile asocierilor în participaţiune. Drepturile şi obligaţiile legale
privind taxa pe valoarea adăugată revin asociatului care contabilizează
veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului încheiat între părţi. La
sfârşitul perioadei de raportare, veniturile şi cheltuielile, înregistrate pe
naturi, se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea
înregistrării acestora în contabilitatea proprie. Sumele decontate între
părţi fără respectarea acestor prevederi se supun taxei pe valoarea
adăugată, în cotele prevăzute de lege.
Operaţiile comerciale încheiate de către asociatul administrator în
contul asocierii se evidenţiază în patrimoniul personal al administratorului, figurând într-un cont distinct în contabilitatea acestuia şi care
funcţionează ca un cont unic de gestiune.
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B. Calcularea şi plata impozitelor. Potrivit art. 13 lit. e) din Codul
fiscal sunt obligate la plata impozitului pe profit persoanele fizice
rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru veniturile
realizate atât în România cât şi în străinătate din asocieri fără personalitate juridică; în acest caz, impozitul datorat de persoană fizică se
calculează, se reţine şi se varsă de către persoana juridică română.
Art. 34 alin. (2) din Codul fiscal stabileşte cu privire la plata impozitul pe profit că în cazul asocierilor fără personalitate juridică, impozitul datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) şi
reţinut de către persoana juridică responsabilă se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile asocierii, care este
atribuibilă fiecărui asociat. Persoana responsabilă are obligaţia de a
declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul
asocierii.
Potrivit art. 111 din Codul fiscal, în cazul unei asocieri fără personalitate juridică dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit,
conform Titlului IV, şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă,
microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa
la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat
prin aplicarea cotei de 1,5% la veniturile ce revin acesteia din asociere1.
Potrivit art. 52 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul unei asocieri dintre
o persoană fizică şi o persoană juridică urmează a se aplica reţinerea la
sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru unele venituri
din activităţi independente.
Astfel, aşa cum rezultă din textul de lege amintit, „plătitorii următoarelor venituri au obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vira impozit prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din veniturile
plătite:
„f) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o
persoană juridică contribuabil, potrivit Titlului IV, care nu generează o
persoană juridică”.
Impozitul ce trebuie reţinut se stabileşte în cazul veniturilor
prevăzute la alin. (1) lit. f), aplicând cota de impunere prevăzută pentru
1

În 2009 cota este de 3%.
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impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la veniturile ce revin
persoanei fizice din asociere1.
Impozitul ce trebuie reţinut se virează la bugetul de stat până la data
de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul2, cu
excepţia impozitului aferent veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. f),
pentru care termenul de virare este reglementat potrivit Titlului IV.
În privinţa TVA - ului, pct. 3 alin. (5) din H.G. nr. 44/2004 stabileşte
că evidenţa operaţiunilor derulate de asocierile prevăzute la art. 127
alin. (10) din Codul fiscal se realizează potrivit prevederilor pct. 79
alin. (4).
Potrivit pct. 79 alin. (4), în cazul asocierilor în participaţiune sau al
altor asocieri tratate drept asocieri în participaţiune conform art. 127
alin. (10) din Codul fiscal, drepturile şi obligaţiile legale privind taxa pe
valoarea adăugată prevăzute de Titlul IV al Codului fiscal revin asociatului care contabilizează veniturile şi cheltuielile, potrivit contractului
încheiat între părţi. Prin drepturi şi obligaţii legale se înţelege printre
altele, dreptul de a exercita deducerea taxei pentru achiziţii conform
prevederilor art. 145.
C. Asociaţi persoane juridice străine. Obligaţii. Potrivit art. 28 din
Codul fiscal orice asociere fără personalitate juridică dintre persoane
juridice străine care îşi desfăşoară activitatea în România trebuie să
desemneze una din părţi care să îndeplinească obligaţiile ce îi revin
fiecărui asociat potrivit prezentului titlu.
Persoana care este desemnată are următoarele obligaţii:
a) înregistrarea asocierii la autoritatea fiscală competentă, înainte ca
aceasta să înceapă să desfăşoare activitate;
b) conducerea evidenţelor contabile ale asocierii;
c) plata impozitului în numele asociaţilor potrivit art. 34 alin. (1) din
Codul fiscal;
d) depunerea unei declaraţii fiscale trimestriale la autoritatea fiscală
competentă, care să conţină informaţii cu privire la partea din veniturile
1

Persoana fizică depune declaraţia 200, iar organul fiscal regularizează impozitul prin aplicarea cotei de 16%.
2
Adică, 25 a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
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şi cheltuielile asocierii care este atribuibilă fiecărui asociat, precum şi
impozitul care a fost plătit la buget în numele fiecărui asociat;
e) furnizarea de informaţii în scris, către fiecare asociat, cu privire la
partea din veniturile şi cheltuielile asocierii care îi este atribuibilă
acestuia, precum şi la impozitul care a fost plătit la buget în numele
acestui asociat.
Într-o asociere fără personalitate juridică între două sau mai multe
persoane juridice române, veniturile şi cheltuielile înregistrate se atribuie fiecărui asociat, corespunzător cotei de participare din asociere.
Într-o asociere fără personalitate juridică cu o persoană juridică
străină şi/sau cu persoane fizice nerezidente, precum şi cu persoane
fizice române, persoana juridică română trebuie să îndeplinească obligaţiile ce îi revin fiecărui asociat, potrivit prezentului titlu.
D. Obligaţia de întocmire a decontului de venituri şi cheltuieli.
Lunar, asociatul administrator trebuie să întocmească un decont de
venituri şi cheltuieli pe care îl comunică celuilalt asociat.
Ordinul M.E.F. nr. 3512/27.11.20081 privind documentele financiarcontabile prevede formularul de decont pentru operaţiunile în participaţie cod 14-4-14, precum şi faptul că acest document se întocmeşte
lunar şi este singurul ce dovedeşte raporturile dintre părţi şi pe baza
căruia se înregistrează operaţiunile fiscale aferente, respectiv cheltuielile
efectuate şi veniturile încasate.
Obligaţia întocmirii decontului şi comunicării acestuia este o
obligaţie specifică oricărui mandatar faţă de mandanţi, respectiv aceştia
trebuie să le dea raportul. În privinţa periodicităţii comunicării acestuia,
deşi din textul de lege rezultă că doar întocmirea este lunară, astfel că ar
exista posibilitatea ca şi comunicarea să se facă la intervale mai mari
sau anual, la încheierea exerciţiului financiar, în cazul unor activităţi
comerciale cu continuitate sau la încetarea/executarea operaţiunii
comerciale când aceasta este de scurtă durată, totuşi atât timp cât se
întocmeşte lunar, considerăm că şi comunicarea trebuie făcută lunar. În
măsura în care asociatul administrator nu comunică deconturile, ceilalţi
asociaţi pot solicita instanţei obligarea acestuia să le comunice sau,
1

M. Of. nr. 870 din 23 decembrie 2008.
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dimpotrivă, în măsura în care consideră oportun pot solicita rezilierea
contractului.
E. Decontul de venituri şi cheltuieli. Condiţii de întocmire. Ordinul
M.E.F. nr. 3512/27.11.2008 privind documentele financiar-contabile
stabileşte că decontul pentru operaţiuni în participaţie se utilizează în
toate domeniile de activitate în care se efectuează operaţiuni în participaţie.
Acesta serveşte ca document pe baza căruia se decontează
cheltuielile şi veniturile realizate din operaţiuni în participaţie, precum
şi sumele virate între coparticipanţi. Se întocmeşte de către unitatea care
ţine contabilitatea asocierilor în participaţie, lunar, în două exemplare,
pe fiecare asociat (coparticipant) cu veniturile şi cheltuielile ce revin
acestuia, pentru înregistrarea în contabilitatea proprie, potrivit cotelor
prevăzute în contractele de asociere încheiate.
Ordinul M.F.P. nr. 3512/27.11.2008 prevede următoarele reguli de
întocmire:
– cheltuielile şi veniturile vor fi grupate pe conturi din clasele de
conturi de cheltuieli şi venituri, potrivit planului de conturi general
aplicabil.
– în decont se înscriu şi alte transferuri, reprezentând valoarea
mijloacelor băneşti, a profitului realizat, amortizarea mijloacelor fixe şi
alte sume rezultate din operaţiunile în participaţie
– se întocmeşte în două exemplare: exemplarul 1 la beneficiar, la
compartimentul financiar-contabil, iar exemplarul 2 la compartimentul
care ţine contabilitatea operaţiunilor în participaţie şi care întocmeşte
decontul.
– se arhivează: la beneficiar, la compartimentul financiar-contabil
(exemplarul 1), iar la emitent, la compartimentul financiar-contabil
(exemplarul 2).
De asemenea, conţinutul minimal obligatoriu de informaţii al
formularului este următorul:
– denumirea unităţilor emitente şi destinatare; codul de identificare
fiscală; sediul (localitatea, str., număr); judeţul;
– denumirea, numărul şi data (ziua, luna, anul) întocmirii formularului;
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– numărul curent; simbolul contului debitor/creditor; denumirea
contului creditor pentru cheltuielile şi sumele transmise; denumirea
contului debitor pentru veniturile şi sumele primite; valoarea transmisă
conform contractului de asociere în participaţie;
– semnături: conducătorul unităţii, inclusiv ştampila; conducătorul
compartimentului financiar-contabil.
66. Răspunderea contractuală. Răspunderea ce incumbă asociatului
administrator faţă de ceilalţi asociaţi este o răspundere contractuală,
răspunzând pentru prejudiciile cauzate în executarea operaţiunilor
comerciale. Însă cum asociatul administrator este însărcinat cu desfăşurarea unor activităţi comerciale, implicit trebuie să ţinem cont de acest
specific, astfel că acesta va răspunde nu pentru orice prejudiciu inerent
unei astfel de activităţi, ci doar pentru prejudiciile care sunt urmare a
dolului sau neglijenţei acestuia sau cu depăşirea limitelor prevăzute în
contract, cum ar fi efectuarea unor cheltuieli nejustificate sau către
persoane fizice şi juridice interpuse în care respectivul are anumite
interese, încheierea unor tranzacţii comerciale la preţuri sau într-un
volum ce nu are legătură cu realitatea, obţinerea unor venituri şi
efectuarea unor plăţi fără a fi contabilizate etc.
67. Răspunderea penală. În măsura în care faptele ce au adus prejudicii celorlalţi asociaţi pot să întrunească elementele constitutive ale
anumitor infracţiuni, în special privitoare la legislaţia privind organizarea şi ţinerea evidenţei contabile sau, faţă de ceilalţi asociaţi – un
abuz de încredere, poate interveni şi acest tip de răspundere.

Secţiunea a III-a. Raporturile asocierii
în participaţie cu terţii
68. Principii. Cum asocierea în participaţie nu naşte o persoană
juridică, de principiu, drepturile şi obligaţiile sunt exercitate de către
asociatul administrator. Dacă nu s-a numit un administrator sau dacă
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asociaţii au înţeles ca asocierea să fie una deschisă, adică să nu aibă
caracterul ocult ori asociaţii acţionează independent, fiecare asociat
răspunde pentru actele juridice pe care le încheie.
De altfel, în Normele metodologice de aplicare ale Codului fiscal la
pct. 79 alin. (4) se prevede că „dacă membrii asociaţi acţionează în
nume propriu faţă de terţi şi faţă de ceilalţi membri asociaţi, fiecare persoană va fi tratată drept o persoană impozabilă separată în conformitate
cu prevederile art. 127 alin. (9) din Codul fiscal şi tranzacţiile respective
se impozitează distinct în conformitate cu regulile stabilite la Titlul VI al
Codului fiscal”.
Terţii nu au nici un raport juridic cu alte persoane în afara celor cu
care au contractat. Creditorii nu pot acţiona decât împotriva celorlalţi
asociaţi.
Asociatul administrator nu reprezintă asocierea în participare. El
încheie acte juridice în numele său şi pe seama sa, dar în interesul şi al
celorlalţi asociaţi. Curtea de Casaţie din Franţa1 a reţinut cu valoare de
principiu sub acest aspect că „societatea în participaţie este diferită de
societăţile comerciale obişnuite prin aceea că este esenţialmente ocultă
şi că datorită caracterului său, terţii nu au nici acţiune directă, nici
obligaţie directă împotriva sau faţă de participanţi alţii decât cel care a
efectuat cu ei operaţiuni în interesul participaţiei, participanţii trebuind
numai să-şi raporteze unii altora rezultatele acestor operaţiuni”.
Încheierea unui act juridic de un asociat ce nu are şi calitatea de
administrator va angaja răspunderea sa, iar nu a asociatului administrator desemnat de părţi2.
Consecinţa răspunderii persoane a fiecărui asociat pentru propriile
acte juridice încheiate este că nici un asociat nu va putea să promoveze
o acţiune direct împotriva terţului ce a contractat cu celălalt asociat3.

1

Cass. civ. 21.10.1941 apud apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 46.
Cass 20.06.1979, Bull. Civ. V, no. 553, apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op.
cit., p. 45.
3
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 45.
2
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69. Acţiuni judecătoreşti. Plecând de la principiile mai sus conturate, putem trage următoarele concluzii întărite de practica şi
literatura de specialitate franceză1:
– terţii nu pot promova o acţiune pe temeiul îmbogăţirii fără just
temei (actio de în rem verso) împotriva asociaţilor cu care nu a contractat nici măcar cu justificarea că asociatul administrator cu care a
contractat este insolvabil şi prin repartizarea beneficiilor s-a realizat o
îmbogăţire a asociaţilor în dauna terţului; s-a considerat că îmbogăţirea
nu este fără just motiv ci, dimpotrivă, ea îşi are justificarea prin contractul de asociere în participaţie, iar scopul a fost tocmai obţinerea de
profit;
– nu este admisibilă cererea de chemare în garanţie a celorlalţi
asociaţi formulată de asociatul administrator ce a încheiat contractul cu
terţul reclamant;
– creditorii asociatului administrator pot promova acţiunea oblică
(indirectă) prevăzută de art. 974 C. civ. împotriva debitorilor personali
ai acestuia din urmă; în măsura în care chiar ceilalţi asociaţi sunt debitori ai asociatului administrator (cazul asociatului care nu a adus aportul), acţiunea oblică este admisibilă în măsura îndeplinirii şi a celorlalte
condiţii2: creanţa să fie certă, lichidă şi exigibilă, asociatul administrator
să fie insolvabil3 şi totodată să fie delăsător ori inactiv în exercitarea
drepturilor sale de creanţă;
– subiect al procedurii insolvenţei prevăzută de Legea nr. 85/2006
poate fi doar asociatul administrator;
Jurisprudenţă. Asociatul participant nu răspunde solidar cu asociatul administrator. N. Constanţa a chemat în judecată pârâtele SC S.W.M. SRL, SC I.
SA şi SC F.S. SRL solicitând obligarea lor la plata sumei datorate.
1

Idem p. 45-47.
A se vedea cu privire la aceste condiţii I. Dogaru, P. Drăghici, Bazele dreptului
civil, Vol. III, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009,
p. 473-474.
3
„Dacă debitorul este solvabil o atare acţiune urmează a se considera lipsită de
interes” (Trib. Suprem, Secţia civilă, decizia nr. 2185/1976, I. Mihuţă, Repertoriu de
practică judiciară în materie civilă a Tribunalului Suprem pe anii 1975-1980,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1982, p. 84.)
2
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Tribunalul a admis în parte acţiunea şi a obligat în solidar pe pârâtele SC
S.W.M. SRL şi SC F.S. SRL la plata contravalorii produselor livrate şi
neachitate.
Totodată a respins acţiunea faţă de pârâta SC I. SA.
Instanţa de fond a reţinut că între părţi există un contract de asociere în
participaţiune, în temeiul căruia SC F.S. SRL răspunde cu SC S.W.M. SRL
pentru nerespectarea clauzelor izvorând din contractul de bare-boat.
Apelul declarat de pârâta SC F.S. SRL a fost respins ca nefondat, curtea de
apel reţinând că în mod corect a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive şi că există răspunderea solidară a celor două pârâte conform
contractului de asociere în participaţiune, pentru că nu au respectat clauzele
izvorând din contractul de bare-boat deşi aveau obligaţia de a participa la
cheltuielile efectuate cu exploatarea navelor, inclusiv cheltuielile de
aprovizionare.
Pârâta SC F.S. SRL a declarat recurs, susţinând că obiectul acţiunii îl constituie neplata produselor livrate de către reclamantă în baza comenzii emise
de pârâta SC S.W.M. SRL, încât nu putea fi antrenată decât răspunderea
părţii care a încheiat contractul.
Eronat s-a constatat că existenţa contractului de asociere dintre pârâte ar
constitui temei al răspunderii solidare, întrucât acesta are alte părţi şi alt
obiect decât cel de vânzare-cumpărare, iar aceste două contracte nu au
nicio legătură cu contractul de închiriere bare-boat.
Se mai susţine că solidaritatea invocată în baza art. 1039 C. civ. nu există în
speţă, întrucât prin asociere nu s-a creat o persoană juridică distinctă de
persoana asociaţilor, ci fiecare dintre aceştia răspunde pentru obligaţiile ce
şi le-a asumat faţă de cel de al treilea, iar terţul nu are nici un drept decât
faţă de asociatul cu care a contractat.
Recursul este fondat.
Între intimata reclamantă şi pârâta SC S.W.M. SRL a intervenit un contract
de vânzare-cumpărare în formă simplificată, constând în comenzi emise de
această pârâtă pentru diverse produse alimentare, urmate de executare, prin
livrarea produselor de către societatea comercială S.W.M. SRL.
Instanţele au considerat că recurenta are calitatea procesuală pasivă şi că
există răspunderea solidară a acesteia împreună cu intimata SC S.W.M. SRL
în temeiul contractului de asociere în participaţiune, dar fără a analiza
natura juridică a unui asemenea tip de contract.
În adevăr, pârâtele au încheiat un contract de asociere.
Asocierea în participaţie prevăzută în art. 251-256 C. com., constituie o
entitate juridică prin care o societate comercială acordă uneia sau mai
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multor societăţi o participaţie la beneficiile şi pierderile uneia sau mai
multor operaţiuni sau chiar asupra întregului comerţ.
Potrivit prevederilor art. 253 C. com., această asociaţie nu constituie, în
privinţa celor de al treilea, o entitate juridică distinctă de persoana interesaţilor. Cei de al treilea nu au nici un drept şi nu se obligă decât cu acela cu
care au contractat.
Aşadar, acest tip de asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate
juridică, încât în relaţiile cu terţii aceasta nu se poate obliga în mod distinct,
obligaţiile fiind asumate pe fiecare dintre membrii săi care, prin convenţie,
determină forma, întinderea şi condiţiile asocierii.
Faţă de prevederile art. 253 C. com. rezultă că, în speţă, reclamanta a avut
raporturi juridice numai cu partea cu care a contractat, şi anume SC S.W.M.
SRL.
Din conţinutul contractului de asociere nu rezultă că recurenta şi-ar fi
asumat obligaţii de aprovizionare a navelor. Obiectul acesteia îl constituie
exploatarea unui număr de patru nave luate în regia bare-boat de către SC
S.W.M. SRL de la Compania de navigaţie R. cu care există încheiat contract
în care nu figurează ca parte şi recurenta.
Obligaţiile asumate de recurentă în contractul de asociere s-au limitat la
asigurarea plăţii în avans a chiriei de bare-boat pentru fiecare navă, a plăţii
primelor de asigurare şi a avansării sumelor necesare către pârâta SC S.W.M.
SRL pentru repararea şi dotarea navelor.
Totodată s-a stabilit şi dreptul acestui asociat să-şi recupereze sumele plătite
în avans în termen de doi ani, cu participarea la beneficii în cuantumul
participării la prezentul contract. Cealaltă asociată, intimata SC S.W.M. SRL,
rezultă că şi-a asumat în exclusivitate asigurarea managementului corespunzător operării eficiente a navelor, obligându-se să justifice toate sumele
solicitate în avans de la recurentă, pentru exploatarea navelor.
Convenţia celor două pârâte cu privire la întinderea şi condiţiile asocierii
stabileşte cu evidenţă pentru recurentă numai avansarea unor sume de bani,
adică asigurarea finanţării în vederea dotării şi exploatării navelor de către
cealaltă pârâtă, aceasta din urmă fiind singura dintre asociate care a încheiat
cu C.M. R. contractul de închiriere a navelor în regia bare-boat.
Aşadar, recurenta nu a încheiat vreun raport juridic cu intimata recurentă,
nefiind parte nici în contractul cu armatorul R., iar obligaţiile sale din
contractul de asociere au fost limitate numai la finanţare.
Faţă de natura juridică a asociaţiei în participaţie, aşa cum este reglementată
în C. com., terţii având drepturi numai faţă de acela cu care au contractat,
cât şi de întinderea obligaţiilor stabilite de cele două pârâte prin contractul
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de asociere, rezultă cu evidenţă că numai pârâta S.W.M. SRL a comandat şi
primit produsele alimentare de la intimata reclamantă.
În atare situaţie, reclamanta, în calitatea sa de terţ faţă de contractul de
asociere, eronat a chemat în judecată şi pe cealaltă asociată, cu ca re nu a
încheiat vreun raport juridic, încât recurenta nu are calitatea procesuală
pasivă şi se impunea ca instanţa de apel să admită apelul său şi acţiunea
împotriva recurentei să fie respinsă pentru lipsa calităţii procesual pasive.
În consecinţă, recursul a fost admis, cu consecinţa respingerii acţiunii faţă de
pârâta F.S.H. SRL.1

70. Cazuri de răspundere a celorlalţi asociaţi. Continuând a analiza
problema răspunderii celorlalţi asociaţi faţă de terţi este utilă prezentarea a trei cazuri prevăzute de legislaţia franceză în care deşi asociaţii
nu sunt administratori totuşi le incumbă răspunderea faţă de terţi2:
a) un prim caz este cel al situaţiei descrise de art. 1872-1 C. civ. fr.
„totuşi, dacă participanţii acţionează în calitate de asociaţi în văzul şi
auzul terţilor, fiecare este responsabil faţă de aceştia pentru obligaţiile
create de actele săvârşite în această calitate de unii dintre ei, în solidar,
dacă societatea este comercială, şi nesolidar în celelalte cazuri.
O primă întrebare vizează lămurirea modalităţii în care asociaţii pot
fi consideraţi ca acţionând în „în văzul şi auzul terţilor”, iar răspunsul
l-a oferit Curtea de Casaţie printr-o decizie din 15 iulie 19873: pentru a
obţine credite bancare, administratorul comunicase băncii statutul
societăţii în participaţie în contul căreia acţiona; ceilalţi asociaţi, deşi au
fost informaţi în scris de bancă cu privire la acordarea creditului, nu au
reacţionat şi, mai mult, administratorul a publicat o convocare a
asociaţilor pentru o adunarea generală într-un ziar pentru anunţuri
legale, împrejurări ce au condus Curtea de Apel din Lyon să considere
că societatea se dezvăluise băncii şi a obligat solidar toţi asociaţii la
rambursarea creditului; hotărârea a fost casată de Curtea de Casaţie cu
motivarea: „curtea de apel nu caracterizase actele personale ale parti-

1

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 842 din 03.03.1998
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 47-52.
3
Cass. com., 15.07.1987, Bull Jolly, 1987, p. 723 apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 48.
2
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cipanţilor permiţând să se considere că acţionaseră în calitate de
asociaţi în văzul şi auzul băncii”.
S-a reţinut în doctrină că angajarea răspunderii celorlalţi asociaţi nu
este posibilă decât în contextul unui act pozitiv care să dovedească
intenţia lor de a se angaja1, nefiind suficientă pasivitatea. Legiuitorul nu
a înţeles să facă diferenţierea în funcţie de caracterul ocult sau secret al
asocierii în participaţie, ci în funcţie de criteriul implicării, angajării
personal. Aşadar, răspunderea poate interveni doar dacă un asociat a
înţeles să se angajeze personal, adică să desprinde această situaţie din
atitudinea asociatului; sunt cazuri concrete de angajare personală, cum
ar fi semnarea unor acte2 sau mandatarea expresă a asociatului administrator pentru încheierea unui contract. Nu se va reţine răspunderea
asociatului pentru obligaţiile contractate de asociatul administrator în
lipsa unui act pozitiv şi doar pentru simplul motiv că se susţine
pierderea caracterului ocult al asocierii prin aducerea la cunoştinţa
terţilor a respectivei asocieri, cum ar fi cazul publicării la iniţiativa
asociatului administrator a anumitor anunţuri.
b) al doilea caz de răspundere personală al asociatului care nu este
administrator este cel al imixtiunii în contract. Acest caz, ca de altfel şi
cel de al treilea, rezultă din dispoziţiile alin. (2) al art. 1872-1 C. civ. fr:.
„se înţelege că asociatul care, prin imixtiunea sa a lăsat contractantul să
creadă că intenţiona să se angajeze în ce-l priveşte sau care s-a dovedit
că angajamentul s-a întors în profitul său”.
Dacă în prima ipoteză se are în vedere acţionarea „în văzul şi auzul
terţilor”, al doilea caz, deşi asemănător cu primul, presupune o imixtiune în operaţiunile comerciale, nefiind vorba doar de o aparenţă pe care
o creează, ci de o implicare efectivă într-un anumit act; s-a considerat
că nu suntem în prezenţa unui act de imixtiune dacă terţii aveau doar
posibilitatea observării patrimoniului şi/sau a creditul unuia dintre
asociaţi şi astfel considerat ca fiind o garanţie pentru ei, ci cazurile de
stabilire a unor raporturi directe cu furnizorii, plata unor creditori,

1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 48.
Cass. com. 15.11.1994, JCP, 1995, p. 71, apus.J. Vallansan, É. Desmorieux, op.
cit., p. 49.
2
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cazuri în care admiterea răspunderii personale a asociatului este justificată prin actul pozitiv săvârşit personal1.
c) al treilea caz ce se desprinde din teza finală a alin. (2) al art. 1872-1
C. civ. a condus pe fondul unei redactări interpretabile la mai multe
opinii. Într-o primă opinie s-a considerat că asociatul răspunde personal
atât timp cât „angajamentul se întoarce cu profit”, astfel că într-o astfel
de ipoteză este admisibilă şi acţiunea pe temeiul îmbogăţirii fără just
temei, simplul fapt al obţinerii unui profit din activitatea comună a
asocierii în participaţie fiind suficient pentru a antrena răspunderea
personală. O astfel de opinie a fost combătută, considerându-se că
obiectul oricărei asocieri în participaţie îl constituie obţinerea de profit,
iar dispoziţia legală citată trebuie interpretată în sensul că răspunderea
asociatului intervine numai în cazul în care acesta a obţinut un profit
direct, ca urmare a unei activităţi personale, independent de condiţiile
contractului de asociere în participaţie2.

Secţiunea a IV. Regimul juridic al bunurilor
Jurisprudenţă. Societatea reclamantă a solicitat, pe calea ordonanţei preşedinţiale obligarea societăţii pârâte de a-i permite accesul la spaţiile comerciale ce s-a obligat să le pună la dispoziţie în baza unui contract de asociere
în participaţie, în vederea realizării scopului asocierii.
Judecătoria Rm. Vâlcea prin sentinţa civilă nr. 3381 din 06.05.1998 a admis
cererea, iar Tribunalul Vâlcea, prin decizia civilă nr. 8806 din 15 iunie 1998
a respins apelul pârâtei.
Recursul aceleiaşi societăţi pârâte a fost respins ca nefondat, reţinându-se că
în baza unui contract de asociere în participaţie, pârâta s-a obligat să pună
la dispoziţie anumite spaţii pentru realizarea scopului asocierii comerciale,
însă ulterior a refuzat îndeplinirea obligaţiei.
Cererea reclamantei ca pe calea ordonanţei preşedinţiale să i se permită
accesul la spaţiile respective întruneşte cerinţa urgenţei prevăzută de art. 581
C. proc. civ. şi are scopul de a preveni producerea unui pagube iminente ce

1
2

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 51.
Idem, op. cit., p. 52.
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ar rezulta din neexecutarea contractelor comerciale pentru care s-a constituit asocierea şi nu prejudecă fondul1.

71. Analiză. Consideraţii generale. Speţa mai sus citată constituie un
prilej pentru a analiza admisibilitatea unor cereri de permitere acces
într-un spaţiu adus ca aport într-un contract de asociere în participaţie2.
Două sunt variantele posibile ce ne interesează:
– fie, cum este cazul speţei citate, când cererea este formulată de cel
desemnat prin contract să se ocupe cu desfăşurarea activităţii (asociatul
administrator) şi este îndreptată împotriva proprietarului bunului, cel ce sa obligat să-l aducă ca şi aport (asociatul participant)
– fie cel ce a adus ca aport în calitatea sa de proprietar un bun şi l-a
predat celuilalt asociat, care este şi asociat administrator, formulează o
astfel de cerere împotriva celui din urmă invocând simplul motiv că nu-i
permite accesul în spaţiu.
În ambele ipoteze ne interesează ce drepturi subiective se nasc şi
care deci justifică promovarea unei astfel de acţiuni plecând de la
natura contractului: două persoane se asociază punând anumite bunuri
în comun, fără a se naşte o persoană juridică, iar desfăşurarea activităţii
o face asociatul „făţiş”.
72. Regimul juridic actual3. Opinie. Analiza art. 254 C. com. ne
interesează cel mai mult din următoarea perspectivă, des întâlnită în
activitatea comercială: comercianţii, beneficiind sau nu de consultanţă
juridică, încheie contracte de asociere în participaţie fără să prevadă
regimul juridic al bunurilor aduse ca aport, gândindu-se, probabil, că
fiind proprietari este superfluu a reglementa regimul juridic al acestora.
1
C.A. Piteşti, decizia civilă nr. 328 din 8 octombrie 1998, în Culegere de
practică judiciară a Curţii de Apel Piteşti pe anul 1998, p. 167-168.
2
De altfel, hotărârile citate ar fi criticabile şi din alt motiv, anume dacă
permiterea respectivă poate fi considerată ca o cerere ce vizează obligarea celeilalte
părţi să-şi execute obligaţia contractuală, caz în care cererea ar fi inadmisibilă, căci
creditorul are fie posibilitatea rezoluţiunii, fie executarea obligaţie, ambele putând fi
formulate doar pe calea dreptului comun.
3
L. Săuleanu, Regimul juridic al aporturilor în cadrul contractului de asociere în
participaţie, în R.D.C. nr. 2/2002, p. 199-2004.
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Art. 254 C. com. prevede că „participanţii nu au nici un drept de
proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune chiar dacă u fost procurate
de dânşii”.
Textul nu trebuie interpretat mot-à-mot, căci nu are către cine să se
transfere dreptul de proprietate, atât timp cât încheierea contractului de
asociere în participaţie nu dă naştere unei persoane juridice.
În aceste condiţii, Codul comercial instituie o prezumţie în sensul că
bunul pe care asociatul participant s-a obligat a-l aduce ca aport trece
în proprietatea asociatului administrator1.
Ceea ce trebuie lămurit este dacă prezumţia legală este una absolută
sau, dimpotrivă, este relativă, respectiv, cu alte cuvinte, dacă părţile au
posibilitatea să prevadă un alt regim juridic al bunurilor pe care s-au
obligat să le pună în comun pentru desfăşurarea activităţii comerciale.
Ar exista încă două posibilităţi: fie ca părţile să prevadă că fiecare
rămâne proprietar asupra bunurilor şi ceea ce se pune în comun este
doar folosinţa bunurilor, fie ca părţile să prevadă că atât bunurile ce le
aduc ca aport, cât şi bunurile dobândite ulterior să fie proprietate
indiviză.
Nu există vreo raţiune pentru care nu s-ar putea admite ambele
posibilităţi, iar pentru a fi convinşi de acest lucru trebuie să plecăm de
la analiza consecinţelor juridice pe care le produce art. 254 alin. (1)
C. com.
Se consideră că de esenţa şi a asocierii în participaţie este aducerea
unui aport şi intenţia comună a părţilor de a desfăşura în comun o
activitate comercială (affectio societatis) pentru realizarea şi împărţirea
beneficiilor.

1
Art. 576 din Codul comercial al lui Carol al II-lea prevedea dispoziţii asemănătoare:
„Bunurile aduse de participant trec în proprietatea comerciantului, afară numai
dacă în chiar contractul de asociaţiune, s-a prevăzut o clauză contrară. Această
clauză nu va fi opozabilă terţilor, decât dacă s-a făcut menţiune în registrul comerţului şi s-a făcut cuvenita publicare.
Cu toate acestea, întru cât priveşte raporturile dintre ei, asociaţii pot să stipuleze
că lucrurile ce au adus, să li se restituie în natură, având dreptul la repararea
daunelor suferite în cazul când restituirea nu s-ar putea face”.
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Astfel, În lucrarea Manual de drept comercial, M.A. Dumitrescu,
analizând prezumţia legală în discuţie invocă în favoarea acesteia
„legitimarea în voinţa presupusă a asociaţilor, care din momentul ce au
încheiat un asemenea contract, cu scopul de a realiza un câştig1, e
natural să admitem că ei au înţeles să acorde asociatului făţiş şi
mijloacele care să ducă la acest rezultat şi în primul rând: dreptul de a
dispune în mod liber de lucrurile conferite” 2.
De esenţa asocierii în participaţie nu este dreptul asociatului
administrator de a avea în proprietate bunurile aduse ca aport de
asociatul ocult, ci este suficient ca prin folosirea unor mijloace
materiale sau financiare să desfăşoare o activitate comercială şi ambele
părţi să participe la beneficii ori pierderi. Spre exemplu, în cazul în care
părţile desfăşoară intermedieri de genul curtajului, aportul asociatului
participant constă în viitorii clienţi; cu atât mai mult este posibil ca
aportul acestuia să constea doar în dreptul de folosinţă asupra unor
utilaje pe care îl transferă asociatului administrator.
Art. 251- 256 C. com. chiar dacă nu precizează necesitatea unui
aport3, existenţa acestuia4 se deduce din condiţiile în care se naşte ideea
de asociere5, anume că ambele părţi nu deţin suficiente mijloace
materiale sau financiare pentru o anume activitate comercială.
1
În ceea ce priveşte affectio societatis, acesta există din partea ambelor părţi
doar în momentul încheierii contractului de asociere, căci după acest moment
asociatul participant, care este un asociat ocult, nu desfăşoară o activitate comercială
concretă în acest sens şi s-ar putea spune că affectio societatis pe parcursul asocierii
în participaţie este multiform.
2
M.A. Dumitrescu, Manual de drept comercial, Vol. III, Ed. Librăriei „Universala” Alcalay & Co., Bucureşti, p. 578; M.A. Dumitrescu, Asociaţiunea în participaţiune (partea specială), Revista societăţilor şi a dreptului comercial, nr. 3/1924,
p. 254.
3
În Proiectul Codul comercial din 1938 s-a prevăzut expres în art. 528 că „prin
contractul de asociaţiune în participaţie, un comerciant acordă o participare la
beneficiile şi pierderile unui întreg comerţ sau uneia ori mai multor operaţiuni
comerciale, aceluia care aduce bunuri sau depune o activitate în întreprindere”.
4
J. Vallansan, É. Desmorieux, Sociėtė en participation et sociėtė crėėe de fait,
GLN Joly ėdition, Paris, 1996, p. 22.
5
Deşi unii autori menţionează că este posibil ca asociatul participant să nu aducă
nici un aport, fără ca asocierea în participaţie să îşi piardă caracterul (M.A. Dumitrescu,
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În al doilea rând s-ar putea pune întrebarea dacă această prezumţie
a fost instituită de legiuitor cu caracter absolut cu scopul protejării terţilor. Nici o astfel de argumentare nu este suficientă, întrucât în art. 253
C. com. se prevede în mod imperativ că asocierea în participaţie nu
constituie în privinţa terţilor o persoană juridică, neprofitând şi nedăunând acestora.
Având în vedere cele expuse, considerăm prezumţia instituită de
art. 254 alin. (1) C. com. ca fiind o prezumţie simplă, apreciere ce
rezultă şi din interpretarea dispoziţiilor alineatului (2) al art. 254
C. com. care prevăd că „întrucât priveşte raporturile lor între dânşii,
asociaţii pot să stipuleze că lucrurile ce au adus să li se restituie în
natură, având dreptul, în caz când restituţiunea nu s-ar putea face, la
reparaţiunea daunelor suferite”.
Din cuprinsul acestui alineat, care reglementează tot situaţia în care
bunul devine proprietatea asociatului administrator, însă cu obligaţia de
a-l restitui în cazul încetării asocierii în participaţie, rezultă trei idei:
1. Într-un astfel de caz suntem în prezenţa unui contract translativ de
proprietate [în virtutea art. 254 alin. (1) C. com.], dar sub condiţie
rezolutorie.
Numai astfel efectele contractului de asociere în participaţie se
suprapun efectelor proprietăţii rezolubile.
În primul rând, când condiţia rezolutorie este pendinte asociatul
administrator poate exercita asupra bunului drepturile unui proprietar
pur şi simplu, astfel că acesta este cel care tratează cu terţii, asociatul
participant fiind ocult din acest punct de vedere.
În al doilea rând, asociatul administrator nu poate face acte de
dispoziţie decât sub condiţie rezolutorie astfel că aceste acte sunt ele
însele rezolubile; de altfel, de esenţa asocierii în participaţie este
folosirea bunului, iar nu vânzarea, cu excepţia cazului în care bunurile
sunt consumptibile, dar în acest caz se restituie contravaloarea acestora.

op. cit., p. 582), considerăm că într-o astfel de situaţie contractul nu mai este unul de
asociere în participaţie, care are un caracter oneros, ci am fi în prezenţa unei donaţii
deghizate, respectiv a unei liberalităţi din partea asociatului administrator în cazul
distribuirii unor beneficii asociatului participant.
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În al treilea rând, în momentul realizării condiţiei asociatul participant
devine proprietar al bunului, iar asociatul administrator are obligaţia de a
preda bunul în natură; prin excepţie, asociatul participant are dreptul la
contravaloarea bunului1 în cazul în care fie bunul este consumptibil, fie a
pierit în împrejurări străine de activitatea comună stabilită prin contract.
2. Dacă restituirea nu se poate în natură (cazul bunurilor consumptibile) asociatul participant are doar un drept de creanţă faţă de
asociatul administrator;
3. În cazul în care părţile nu au prevăzut o astfel de clauză, respectiv ca
bunul să fie restituit la încetarea contractului, înseamnă că asociatul
participant nu are dreptul nici la contravaloarea bunului, întrucât aşa cum
rezultă din articolul citat, acest drept îl are doar în cazul în care se prevede
restituirea în natură a bunului.
73. Critici faţă de opiniile prezentate mai sus. Cu privire la opiniile
exprimate mai sus, ce au făcut obiectul unui studiu distinct2, în doctrină s-a
exprimat o opinie critică3 pe care înţelegem să o prezentăm distinct cu
scopul de a observa argumentele utile invocate şi pe baza cărora să
formulăm anumite concluzii privind regimul actual.
Autorul citat porneşte de la o premisă corectă, anume că asocierea în
participaţie neavând personalitate juridică „nu are un fond social sau
comun, aportul asociatului participant reprezentând doar o imixtiune a
unei valori în patrimoniul asociatului administrator, dând naştere unui
simplu raport obligaţional intern, fără niciun fel de reflexe externe”4.
Faţă de concluziile noastre, anume că art. 254 alin. (1) trebuie interpretat în sensul unei prezumţii simple, s-au formulat următoarele critici:
1) prin art. 254 alin. (1) C. com. se reglementează un caz de dobândire
a proprietăţii prin efectul legii, mai precis prin intermediul unei prezumţii
1

Valoarea care trebuie să o restituie este cea din momentul încetării contractului, căci în acest moment obligaţia devine exigibilă, iar pe de altă parte este just,
spre exemplu, în cazul bunurilor supuse uzurii, aceasta să fie avută în vedere atât
timp cât bunul a fost folosit în interes comun.
2
L. Săuleanu, Regimul juridic al aporturilor în cadrul contractului de asociere în
participaţie, în R.D.C. 2/2002, p. 199-204.
3
G. Chifan, Asociaţia în participaţie, în R.D.C. 2/2005, p. 42-46.
4
Idem, p. 42.
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legale absolute [ca în cazul art. 1909 alin. (1) C. civ.]; deci nu este
reglementată o prezumţie a transmiterii dreptului de proprietate, ci o
transmitere a proprietăţii prin mecanismul unei prezumţii;
2) în ipoteza art. 254 alin. (2) C. com. nu ne aflăm în prezenţa unui
contract translativ de proprietate sub condiţie rezolutorie, deoarece
încetarea asocierii în participaţie nu poate reprezenta o condiţie pentru că
este un eveniment viitor şi sigur ca realizare, incertă fiind doar data la care
acest eveniment se va produce. Translaţia proprietăţii ar fi afectată de un
termen extinctiv incert şi se consideră de autorul citat că un astfel de drept
de proprietate extinctiv în realitate nu există, deoarece îi lipseşte atributul
esenţial al proprietăţii, anume dispoziţia, căci la un moment dat dreptul de
proprietate va trebui să se întoarcă pur şi simplu în patrimoniul înstrăinătorului şi mai ales pentru că dobânditorul nu are – ca în cazul proprietăţii
rezolubile – vocaţia unui drept de proprietate pur şi simplu; ceea ce se
transmite este doar folosinţa bunului. Dacă însă asociatul administrator
dispune de bun, terţul va deveni sau nu proprietar după distincţiile făcute în
dreptul civil, anume terţul va deveni proprietar dacă bunul este mobil şi
terţul este de bună credinţă (adică nu cunoaşte obligaţia asociatului
administrator de a restitui bunul în natură) în temeiul art. 1909 alin. (1)
C. civ., iar asociatul participant va rămâne proprietar dacă bunul este
imobil sau dacă bunul este mobil şi nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1909
alin. (1) C. civ.
3) a treia critică vizează concluzia noastră potrivit căreia asociatul
participant nu are dreptul nici la contravaloarea bunului dacă nu s-a
stipulat restituirea în natură a bunului; s-a afirmat că această concluzie este
falsă deoarece premisa ei este falsă şi s-a argumentat în acest sens plecând
de la dispoziţiile art. 254 alin. (2) teza a II-a care prevede explicit că
asociaţii participanţi au dreptul de „a li se da cont de lucrurile ce au pus în
asociaţiune şi de beneficii şi pierderi” de unde se desprinde concluzia că
asociatul participant are dreptul la contravaloarea bunului atât în cazul în
care s-a stipulat restituirea în natură, cât şi în cazul când bunul a ieşit prin
patrimoniul asociatului participant ca urmare a culpei asociatului administrator. Acceptând dreptul la restituirea în natură chiar dacă acesta nu a
fost prevăzut expres de părţi, ajungem la concluzia că legea îl consideră pe
asociatul participant proprietar al bunului adus ca aport. Această
interpretare este împiedicată de alin. (1) al art. 254 C. com. care dispune că
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„participanţii nu au nici un drept de proprietate asupra lucrurilor puse în
asociaţiune chiar dacă au fost procurate de dânşii”. Ţinând cont de argumentele prezentate, dar şi de sintagma legii oarecum ciudată („nici un drept
de proprietate”) odată ce nu există decât un drept de proprietate, astfel că
folosirea adverbului „nici” apare ca inutilă, motiv pentru care interpretarea
este restrictivă în felul următor: asociaţii participanţi nu au nici un atribut al
dreptului de proprietate asupra lucrurilor puse în asociaţiune chiar dacă au
fost procurate de dânşii (este vorba de o suspendare a exerciţiului dreptului
de proprietate).Chiar dacă nici această formulare nu este prea fericită deoarece asociaţii participanţi îşi păstrează atributul dispoziţiei asupra bunului,
ea este oarecum preferabilă unei interpretări literale. În concluzie, asociatul
ocult rămâne proprietar al bunurilor pe care le aduce ca aport, doar că
exerciţiul acestui drept este suspendat până la încetarea contractului,
asociatul aparent având un drept de folosinţă limitat la operaţiunile care
constituie obiectul contractului de asociere în participaţie.
74. Critica regimului juridic actual. Am observat că din mai multe
puncte de vedere formularea art. 254 C. com. nu este una fericită.
Observând şi opiniile autorului citat1 şi prezentate în extenso mai
înainte, ne interesează lămurirea situaţiei în care părţile nu prevăd
nimic cu privire la bunurile aduse ca aport şi nici nu reglementează
regimul juridic în cazul încetării contractului.
Soluţia propusă de noi la momentul realizării studiului în cauză era ce a
unei prezumţii legale în sensul că se transferă dreptul de proprietate al
bunurilor aduse ca aport de la asociatul participant2 către asociatul administrator, care devine astfel proprietar pur şi simplu, fără obligaţia de a
restitui bunurile în natură ori contravaloarea lor.
Chiar şi la acel moment concluzia noastră a fost că dispoziţia este una
inechitabilă şi nu este suficientă ignoranţa părţilor în momentul încheierii
contractului pentru a justifica un astfel de regim juridic, fiind mult mai
multe argumente (siguranţa circuitului juridic, din punct de vedere fiscal
1

G. Chifan, op. cit., p. 42-46
Aşa cum prevede şi art. 254 alin. (2) teza finală C. com. drepturile asociatului
participant se mărginesc la „a i se da cont de lucrurile ce au pus în asociaţiune şi de
beneficii şi de pierderi”.
2
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etc.) în sensul instituirii unei prezumţii simple în sensul că părţile rămân
proprietare asupra bunurilor aduse cu titlu de aport. Explicaţia găsită de noi
privea „vechimea” dispoziţiilor ce reglementează această materie şi dacă la
momentul intrării în vigoare a Codului comercial român şi legislaţiile altor
ţări conţineau dispoziţii similare, ulterior acestea din urmă au beneficiat de
modificări în sensul că proprietari ai bunurilor rămân asociaţii (cazul modificărilor din legislaţia franceză), cu excepţia cazului în care părţile stabilesc
ca bunurile aduse ca aport să fie în indiviziune sau ca unul din asociaţi să
fie, faţă de terţi, proprietar asupra tuturor sau o parte din bunurile achiziţionate în scopul realizării obiectului asocierii, modificări care de lege
ferenda se impun şi în legislaţia noastră.
Jurisprudenţă. Excepţie de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 C.com1.
Soluţionând excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1523 pct. 2
din Codul civil, ale art. 254 din Codul comercial şi ale art. 49–56 din Codul
de procedură civilă, excepţie ridicată de S.C. „B.T.T.”– S.A. – Sucursala
Brăila în Dosarul nr. 2.896/2005 al Tribunalului Brăila – Secţia comercială şi
de contencios administrativ, Curtea a respins excepţia reţinând următoarele.
Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile criticate sunt
contrare prevederilor constituţionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un
proces echitabil, ale art. 44 alin. (1) referitoare la dreptul de proprietate
privată, ale art. 53 alin. (1) referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi şi ale art. 135 alin. (2) lit. a) referitoare la obligaţia
statului de a asigura libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale şi
crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie.
În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1523
pct. 2 din Codul civil, Curtea reţine că acestea prevăd încetarea contractului
de societate civilă prin desfiinţarea obiectului sau desăvârşirea afacerii, soluţie legislativă firească având în vedere, pe de o parte, imposibilitatea desăvârşirii societăţii – în cazul în care obiectul acesteia a fost desfiinţat – şi, pe
de altă parte, inexistenţa raţiunii pentru care s-a încheiat contractul – în
cazul în care a fost îndeplinit scopul acestuia. Aşadar, aceste moduri de
încetare a societăţii civile nu sunt de natură să aducă atingere dreptului de
proprietate privată, garantat prin dispoziţiile constituţionale ale art. 44, şi nici
principiului libertăţii comerţului, prevăzut de dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit.
a) din Legea fundamentală.

1

Curtea Constituţională, decizia nr. 628 din 26 iunie 2007.
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Referitor la critica de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 254 din Codul
comercial, Curtea constată că acestea consacră regula conform căreia, de la
data încheierii contractului de asociere în participaţiune, asociatul pierde
dreptul de proprietate asupra bunurilor aduse în asociere, însă asociaţii pot
conveni ca aceste bunuri să li se restituie în natură, având dreptul la repararea daunelor, în cazul în care aceasta nu s-ar putea face.
Curtea observă, pe de o parte, că asocierea în participaţiune este un contract
încheiat prin învoiala părţilor iar, pe de altă parte, că asociaţii participă la
beneficiile ce se vor obţine. Aşadar, dispoziţiile din Codul comercial ce
reglementează regimul juridic al bunurilor aduse într-o asociere în participaţiune sunt în deplină concordanţă cu prevederile art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora dreptul de proprietate este garantat, iar conţinutul şi
limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.
Având în vedere toate aceste motive, Curtea constată că raportarea autorului
excepţiei la prevederile art. 53 alin. (1) din Constituţie a rămas fără obiect,
deoarece nu a fost reţinută restrângerea sau încălcarea vreunui drept sau al
vreunei libertăţi.

75. Concluzie. Transmiterea dreptului de folosinţă. Ţinând cont de
argumentele pro şi contra, dar şi de realităţile economice actuale,
judicioasă este interpretarea restrictivă a art. 254 alin. (1) C. com.1 în
sensul că asociatul participant rămâne proprietar al bunurilor pe care le
aduce ca aport, doar că exerciţiul acestui drept este suspendat până la
încetarea contractului, asociatul aparent având un drept de folosinţă
limitat la operaţiunile care constituie obiectul contractului de asociere
în participaţie. Aşadar, aceasta este soluţia ori de câte ori părţile nu au
înţeles expres să prevadă alt regim al bunurilor aduse ca aport.
Nimic nu împiedică ca părţile să stabilească prin contract în mod expres
transferul proprietăţii bunurilor respective, caz în care urmează a se încheia
şi formalităţile corespunzătoare în funcţie de bunuri (mobile sau imobile),
asociatul administrator devenind proprietar pur şi simplu al acestora.
Jurisprudenţă. Facturare bunuri aduse ca aport. Prima instanţă a admis
acţiunea societăţii comerciale reclamante şi societatea pârâtă a fost obligată
la plata unei sume cu titlu de contravaloare marfă, penalităţi de întârziere şi
cheltuieli de judecată.
1

G. Chifan, op. cit., p- 46.

Executarea contractului

105

Pârâta a declarat apel, motivând că suma pretinsă cu titlu de contravaloare
marfă reprezintă, în realitate, valoarea aportului reclamantei la asociere,
fiind nedatorată, la fel ca şi penalităţile.
Apelul a fost admis1, reţinându-se că între părţi nu a existat un raport juridic
bazat pe un contract de vânzare-cumpărare sau pe o comandă fermă,
urmată de executare.
Între părţi s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune la care aportul reclamantei a constat din mijloace fixe în valoare de peste 1 miliard lei.
Pentru o parte din bunurile reprezentând aportul său la asociere, reclamanta, în mod greşit, a emis facturi către pârâtă, astfel că, prin admiterea
apelului, s-a casat sentinţa şi, rejudecându-se în fond, s-a respins acţiunea.

76. Indiviziunea. De asemenea, considerăm că părţile pot stabili ca
regimul bunurilor aduse de ambele părţi ca aport, cât şi bunurile dobândite ulterior din activitatea comună2 să fie în indiviziune3, aplicându-se
astfel regulile acestei instituţii. În caz de încetare a contractului de
asociere în participaţie împărţirea bunurilor se va face fie prin bună
învoială, fie prin hotărâre judecătorească, iar dispoziţiile aplicabile sunt
cele de la partajul succesoral.
Unii autori4 consideră că o astfel de clauză ar fi interzisă invocânduse dispoziţiile art. 254 alin. (2) teza finală C. com. care prevăd că „afară
de aceste cazuri, drepturile asociaţilor se mărginesc în a li se da cont de
lucrurile ce au pus în asociaţiune şi de beneficii şi pierderi”. Consi1

C.A. Braşov, decizia nr. 294 din 10 noiembrie 1998, în Culegere de practică
judiciară 1994-1998. Curtea de Apel Braşov, Ed. All Beck, Bucureşti, 1999.
2
O astfel de chestiune este discutabilă chiar raportat la actuala reglementare
dacă am avea în vedere cazul, destul de frecvent, când un anumite bunuri sunt
cumpărate cu banii aparţinând ambilor asociaţi, iar aceştia chiar în contract au
prevăzut cumpărarea acelor bunuri, situaţie în credem că regimul juridic al bunurilor
este unul de indiviziune.
3
În acest sens art. 1872 C. civ. francez prevede că în principiu bunurile aduse cu
titlu de aport sunt puse la dispoziţia societăţii, însă asociatul rămâne proprietar; cu
toate acestea, asociaţii pot să stabilească ca bunurile aduse ca aport să fie în
indiviziune sau ca unul din asociaţi să fie faţă de terţi proprietar asupra tuturor sau o
parte din bunurile achiziţionate în scopul realizării obiectului asocierii (a se vedea în
acest sens Ph. Merle, Droit commercial, Dalloz, Paris, 1992, p. 542; P. Didier, Droit
commercial, vol. II, PUF, 1993, p. 503-504).
4
N. Ţăndăreanu, op. cit., p. 14.
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derăm că aceste dispoziţii trebuie interpretate în sensul celor arătate mai
înainte, asociatul participant având un drept de informare, fiind însă
exclusă posibilitatea acestuia să ia decizii cu privire la operaţiunile
desfăşurate sau să se opună eventual la actele juridice încheiate de
asociatul administrator1.
77. Efectele regimului juridic actual. Aşadar, există, în lipsa unei
stipulaţii a părţilor, un regim juridic, anume bunul adus ca aport de
către asociatul participant nu trece în proprietatea asociatului administrator, ci doar în folosinţa temporară, situaţie în care:
a) în cazul deschiderii procedurii insolvenţei faţă de asociatul
administrator, dreptul de proprietate al asociatului participant asupra
bunurilor nu este afectat; dimpotrivă, în caz de convenţie contrară,
anume că bunurile devin proprietatea asociatului administrator, cel ce
le-a adus ca aport nu are niciun privilegiu având în vedere că asocierea
nu este opozabilă terţilor; acesta este un simplu creditor chirografar2
b) în ceea ce priveşte riscul pieirii bunului trebuie făcută distincţie în
funcţie de momentul pieirii; astfel, dacă bunul a pierit cu ocazia desfăşurării activităţii riscul îl suportă ambii asociaţi în sensul că dacă pieirea
bunului rezultă dintr-un eveniment sau dintr-un risc legat de operaţiunile asocierii, valoarea bunului intră în pasivul comun şi trebuie să fie
repartizată între asociaţi. Însă dacă bunul piere cu ocazia unei activităţi ce
nu are legătură cu asocierea sau până la momentul predării acestuia riscul
îl suportă proprietarul, adică asociatul participant. Asociatul administrator
credem că va suporta paguba, în ciuda faptului că nu este proprietar, dacă
bunul a pierit fără vreo legătură cu activităţile asocierii, în acest caz el fiind
într-o culpă gravă în administrare; el are obligaţia de a procura un alt bun
pentru căci numai astfel asocierea poate să continue;
c) având în vedere dispoziţiile art. 253 C. com. creditorii asociatului
administrator nu au acţiune directă împotriva asociatului participant,
chiar dacă aceştia au avut cunoştinţă de asocierea în participaţie şi
1
A se vedea Codul comercial adnotat, Ed. Tribuna, Craiova, 1994, pag. 295, nota
de la art. 254
2
Cas. II, dec. nr. 201 din 23 noiembrie 1893 în E. Antonescu,Codul comercial
adnotat, 1912, vol.II, p. 491.
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creanţa lor s-a născut din operaţiuni ce constituie obiectul asocierii în
participaţie.
În schimb, creditorii asociatului administrator pot formula acţiune
oblică în temeiul art. 974 C. civ.1 (spre exemplu, în situaţia în care s-a
încheiat un astfel de contract, iar asociatul administrator, deşi aflat într-o
stare de insolvabilitate nu întreprinde nici un demers pentru ca asociatul
participant să predea bunurile pe care s-a obligat să le pună în comun).
d) În ceea ce priveşte creditorii asociatului administrator nu există
între aceştia o diferenţă în sensul că unii ar fi creditori personali, iar alţii
creditori ai asocierii în participaţie (şi care ar avea astfel un privilegiu),
întrucât asociatul administrator are un singur patrimoniu2; toate bunurile
ce se află în patrimoniu, indiferent că sunt sau nu rezultate din asocierea în participaţie, constituie gajul general al creditorilor chirografari
indiferent dacă în ce îi priveşte pe aceştia creanţa lor s-a născut sau nu
în legătură cu operaţiuni ce fac obiectul asocierii în participaţie.
În cazul în care la încetarea contractului asociatul administrator nu
restituie bunurile în natură, acesta poate fi obligat la daune-interese
compensatorii3 reprezentând valoarea în acel moment a bunurilor.
78. Regimul juridic al bunurilor în legislaţia franceză. Considerăm utilă
a face o scurtă prezentare a regimului juridic al bunurilor în legislaţia
franceză4 care face distincţie între situaţiile în care bunurile fac sau nu
obiectul unei indiviziuni.
Art. 1872 C. civ. fr. prevede în alin. (1) că „în raport cu terţii, fiecare
asociat rămâne proprietar al bunurilor pe care le pune la dispoziţia
societăţii, iar în alin. (4) că „totuşi, se poate conveni ca unul dintre
asociaţi să fie, în raport cu terţii, proprietarul tuturor bunurilor sau a
unei părţi din acestea pe care le dobândeşte în vederea realizării
obiectului social [alin. (4)]”

1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit, p. 46.
M.A. Dumitrescu, op. cit., p. 583.
3
I.N. Finţescu, Curs de drept comercial, vol. I, editat de Al. T. Doicescu,
Bucureşti, 1929, p. 328.
4
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 52-57.
2
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În ambele ipoteze, proprietatea bunurilor este personală, adică a
unuia dintre asociaţi. Bunul adus ca aport rămâne proprietatea celui
care l-a adus, însă proprietatea poate fi transferată în baza contractului
asociatului administrator. De asemenea, asociatul administrator este
proprietar al bunurilor fungibile aduse ca aport sau al bunurilor cumpărate cu banii aduşi ca aport.
Din principiul enunţat că cel ce aduce aportul rămâne proprietarul
acestor bunuri rezultă câteva consecinţe, printre care: asociatul participant îşi păstrează dreptul de dispoziţie1, păstrează dreptul de prelungire a contractului de închiriere privind imobilul a cărui folosinţă a adus
ca aport2 sau în cazul unui aport constând în folosinţa unui imobil nu
are loc o cesionare parţială a drepturilor locative către ceilalţi asociaţi3;
de asemenea, creditorii personali ai asociatului participant care a adus
aportul îşi pot exercita dreptul de gaj general asupra bunul adus doar în
măsura în care acesta rămâne proprietatea aparentă a acestuia din
urmă.
79. Regimul bunurilor indivize în dreptul francez. Art. 1872 prevede două cazuri de indiviziune a bunurilor: bunurile dobândite prin
folosirea fondurilor comune pe durata asocierii şi cele care se găsesc
indivize înainte de a fi aduse ca aport. Cele două cazuri sunt considerate cazuri de indiviziune legală, jurisprudenţa adăugând la acestea şi
indiviziunea convenţională recunoscând această posibilitate asociaţilor
cu condiţia de expresă4.
Actele de administrare şi dispoziţie privind bunurile indivize
necesită consimţământul tuturor coindivizionarilor, cu excepţia cazul în
care s-a dat un mandat în acest sens, cum ar cazul unui mandat general
pentru actele de administrare; totuşi mandatul trebuie să fie special pentru orice act juridic ce depăşeşte sfera unei exploatări normale. În caz
1

Cass. com. 7.06.1963, Bull civ. III, no. 269, apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op.
cit., p. 53.
2
Cass 3e civ. 13.01.1981, JCP, 1981, IV, p. 103, apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 53.
3
Cass 3e civ. 28.06.1989 apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 53.
4
C.A. Paris, 08.04.1994, Bull. Joly, 1994, p. 668 apud J. Vallansan, É. Desmorieux,
op. cit., p. 55.
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de imposibilitate a realizării unui acord legea prevede posibilitatea pentru
una dintre ele să recurgă la judecată (art. 815-4 şi urm. C. civ. fr.). În lipsa
prevederilor legale, a mandatului sau a unei hotărâri judecătoreşti,
actele efectuate de un asociat asupra bunurilor indivize au efect în ceea
ce priveşte pe celălalt asociat doar în limita regulilor de la gestiunea de
afaceri [art. 815-4 alin. (2) C. civ. fr.].
Potrivit regulilor din dreptul civil creditorii personali ai asociaţilor nu
pot lua partea indiviză a debitorului lor [art. 815-17 alin. (2) C. civ. fr.],
ci au numai dreptul de a solicita în numele debitorului lor ieşirea din
indiviziune sau să formuleze cerere de intervenţie în litigiul de partaj
pornit chiar de debitor; aceste posibilităţi nu există în cazul unei
asocieri în participaţie. Art. 1872-2 alin. (2) C. civ. fr. interzice asociaţilor să ceară ieşirea din indiviziune atât timp cât societatea nu este
dizolvată.
În cazul unei indiviziuni convenţionale sunt aplicabile art. 1873-6 şi
următoarele C. civ. fr., astfel că asociatul administrator reprezintă persoanele în indiviziune şi are dreptul să administreze bunurile aflate în
indiviziune, însă dreptul de dispoziţie se mărgineşte decât la actele de
exploatare normală sau cu privire la bunurile supuse pieirii sau care
sunt perisabile (art. 1873-6 C. civ. fr.).

Capitolul IV
Încetarea asocierii în participaţie
80. Premisă. Aşa cum am stabilit din primul capitol al prezentului
studiu, cea mai bună abordare a asocierii în participaţie este sub aspect
contractual, căci ea se mulţumeşte să fie doar un contract de societate.
Asocierea în participaţie nu tinde să depăşească stadiul contractual
pentru a deveni o instituţie. Din acest motiv, chiar dacă uneori se discută despre dizolvarea asocierii în participaţie, rămânem la modalitatea
de abordare iniţială, astfel că şi asocierii în participaţie îi sunt comune
cazurile de încetare ale oricărui contract.
81. Consimţământul părţilor. Cum părţile sunt cele care încheie şi
stabilesc condiţiile, implicit tot ele, pe baza acordului unanim, în baza
principiului mutuo consensu, mutuo disensu pot hotărî încetarea
acesteia; acordul trebuie să fie în unanimitate, deşi permite unui singur
asociat să decidă dizolvarea1.
82. Împlinirea termenului. Asocierea în participaţie poate fi încheiată
pe o perioadă determinată, astfel că expirarea respectivei perioade
conduce la încetarea contractului, în măsura în care acestea nu înţeleg
prelungirea termenului. S-a susţinut că tacita reconducţiune îşi găseşte
aplicarea şi în cazul asocierii în participaţie2.
În lipsa convenţiei părţilor de prelungire a contractului de asociere
în participaţiune, efectele asocierii încetează prin ajungerea la termen.
În această situaţie, reclamantul nu mai are posibilitatea de a solicita
1

Cass. com. 23.03.1954, Bull. Civ. IV np. 121, apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op.
cit., p. 60.
2
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 60.
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obligarea pârâtului la plata cotei de profit în temeiul unui contract a
cărui durată a expirat. De asemenea, reclamantul nu mai poate solicita
nici constatarea rezilierii contractului, deoarece acesta nu mai este în
fiinţă1.
83. Denunţarea unilaterală de către una din părţi în măsura în care
contractul s-a încheiat pe o perioadă nedeterminată, urmând ca notificarea intenţiei de încetare să fie realizată cu bună-credinţă şi comunicată cu respectare termenului prevăzut în contract sau, în lipsa unui
astfel de termen, să fie comunicată mai înainte de încetarea efectivă,
într-un termen rezonabil, ce diferă în funcţie de natura afacerii, complexitatea acesteia etc.
Sub acest aspect, cităm următoarele texte incidente din care rezultă
concepţia legiuitorului cu privire la condiţiile denunţării unilaterale:
• Art. 1527 C. civ. „desfacerea societăţii prin voinţa unei părţi
urmează numai atunci când durata ei este nemărginită; ea se efectuează
prin renunţare notificată tuturor părţilor, întrucât se face cu bunăcredinţă şi la timp”
• Art. 1528 C. civ. „renunţarea nu este de bună credinţă când
asociatul o face în scop de a-şi însuşi profitul ce asociaţii speră a-l
dobândi în comun.
Este făcută fără timp, când lucrurile nu se mai află în toată întregimea lor, şi interesul societăţii cere amânarea desfacerii”.
În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 1872-2 C. civ. fr: „dacă
societatea în participaţiune este pe durată nedeterminată, dizolvarea sa
poate avea loc oricând printr-o notificare adresată de unul dintre ei
tuturor asociaţilor, cu condiţia ca notificarea să fie de bună-credinţă şi
să nu fie făcută în contratimp”.
84. Realizarea sau nerealizarea obiectului. La încheierea contractului, părţile pot stabili desfăşurarea unei anumite activităţi comerciale
identificate generic, însă se poate stabili şi un obiect de activitate strict
determinat cum ar fi, spre exemplu, cumpărarea anumitor acţiuni ale
1

C.A. Bucureşti, Secţia a V a comercială, decizia nr. 872 din 20 mai 2003, în
C. Cucu, M. Gavriş, Contractele comerciale, Ed. Hamangiu, 2006, p. 55.
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unei societăţi comerciale, cumpărarea anumitor produse şi revânzarea
lor etc.
Fiind un contract intuitu personae, dizolvarea şi lichidarea unuia
dintre asociaţii persoană juridică sau decesul asociatului persoană
juridică.
85. Clauzele statutare. Încetarea contractului de asociere în participaţie poate avea loc şi în temeiul unei clauze contractule, cum ar fi
cazul neobţinerii unui anumit profit sau înregistrarea de pierderi o
anumită perioadă de timp etc.
86. Dizolvare sau rezoluţiune. Cum asocierea în participaţie nu este
o persoană juridică, posibilitatea dizolvării acesteia pe cale judecătorească asemenea unei societăţi comerciale pare improbabilă. Cu toate
că şi în doctrina interbelică se face trimitere la instituţia dizolvării,
reţinându-se la acea dată că în lipsa unor dispoziţii exprese în contract,
urmează a aplica regulile dizolvării societăţilor în nume colectiv, totuşi
se impun câteva precizări.
În primul rând, se impune a lămuri dacă este doar o chestiune de
ordin terminologic. Plecând de la concluzia că asocierea în participaţie
este un contract, implicit am exclude posibilitatea dizolvării, instituţie
specifică persoanelor juridice. Mai mult, rezoluţiunea presupune îndeplinirea anumitor condiţii: neexecutarea obligaţiilor asumate (fapta
ilicită), vinovăţia, prejudiciul, existenţa unei legături de cauzalitate între
fapta ilicită şi prejudiciul produs. Cum rezoluţiunea este o sancţiune
civilă ce se întemeiază pe ideea de culpă1, nu putem totuşi observa că
în anumite cazuri eventuala „desfiinţare” a unei asocieri nu se datorează neexecutării culpabile a obligaţiilor de către una din părţile
contractante. Plecând de la aceste aspecte, dar şi de la specificul
asocierii în participaţie putem reţine că sunt corecte ambele instituţii
juridice, astfel că vom apela la rezoluţiune ori de câte ori suntem în
prezenţa unei neexecutări culpabile a contractului (refuzul de a aduce
aportul), iar în restul cazurilor
1

V. Stoica, Rezoluţiunea şi rezilierea contractelor civile, Ed. All, Bucureşti, 1997,
p. 27-28.

Încetarea asocierii în participaţie

113

Jurisprudenţă. Dizolvare. Nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 227 din Legea
nr. 31/1990 , ci dispoziţiile art. 255 C. com., art. 1523 C. civ.
Reclamanta, SC S.T. SRL Bucureşti, a chemat în judecată SC D.C. SRL, pe
C.D. şi L.V., pentru ca, conform acţiunii precizate, să se constate încetarea
contractului de asociere în participaţiune, încheiat de părţi la 14 aprilie
1993, pentru imposibilitatea realizării obiectului de activitate, să se constate
că reclamanta este proprietara aportului la capitalul social în valoare de
13.975 dolari U.S.A., constituit din construcţie metalică în suprafaţă de 20
m.p. şi terasă în suprafaţă de 80 m.p., situate în Bucureşti, cu toate dotările
şi amenajările aferente, şi să fie obligaţi pârâţii la cota de profit de 80%,
estimată provizoriu la 57.000.000 lei şi 19.950.000 lei dobândă pentru
neplata profitului.
Prin încheierea din 19 ianuarie 2001 a fost admisă excepţia lipsei calităţii
procesuale pasive, invocată de pârâţii persoane fizice, şi s-a dispus scoaterea
acestora din cauză, deoarece au acţionat în calitate de reprezentanţi ai
societăţii pârâte şi nu în nume propriu.
Cea de a doua excepţie invocată tot de pârâţi, şi anume prescripţia, a fost
unită cu fondul.
Tribunalul Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 2536 din 30 martie 2001, a
respins excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fond a respins
acţiunea ca neîntemeiată.
S-a reţinut pentru respingerea prescripţiei că termenul pentru cererea prin
care se solicită desocotirea cheltuielilor efectuate de asociate curge numai
de la data încetării societăţii, iar partajarea bunurilor în indiviziune este
imprescriptibilă.
Pe fondul litigiului, s-a reţinut că, iniţial, la 14 aprilie 1993, între reclamantă, pârâtă şi SC B.D.E. SRL s-a încheiat contractul de asociere în discuţie, având ca obiect realizarea de activităţi comerciale comune pentru
cele 3 părţi, stabilindu-se că pârâta pune la dispoziţie un apartament situat
în Bucureşti pentru realizarea unui Snack Bar, iar ceilalţi asociaţi aduceau
un capital social sub forma unor construcţii metalice. În luna aprilie 1995,
SC B.D.E. SRL a vândut cota sa de 33% din asociere reclamantei, situaţie
necontestată de părţi.
Cu privire la încetarea contractului de asociere, cu motivarea dată de
reclamantă, s-a arătat că niciuna din condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (1)
din contract, sau de art. 1523-1531 C. civ., nu sunt incidente pentru a
produce încetarea contractului. Dimpotrivă, a rezultat din probe, inclusiv
recunoaşterea reclamantei, că Snack Barul a cărei exploatare a format
obiectul contractului de asociere funcţionează şi în prezent, nedovedindu-se
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imposibilitatea realizării obiectului de activitate, în opinia instanţei, neînţelegerile dintre părţi neputând fi considerate cauză de imposibilitate.
Respingând acest prim capăt din acţiune, ca o consecinţă, instanţa a respins
şi celelalte cereri considerate accesorii.
Solicitarea reclamantei de a se constata că este proprietara aportului la capitalul social, constând în construcţia metalică cu dotările aferente, a fost
respinsă ca neîntemeiată, faţă de dispoziţiile art. 9 alin. (4) din contract, care
stabileşte natura juridică a aportului. Acelaşi art. 9 din contract a stat şi la
baza respingerii cererii de restituire a cotei de 80% din profit, deci inclusiv
dobânzile.
Apelul declarat de reclamantă a fost respins ca nefondat de Curtea de Apel
Bucureşti, care, prin decizia civilă nr. 123 din 20 iunie 2002, a reţinut că,
respingând primul capăt din acţiune, instanţa de fond nu a făcut referire la
art. 10 alin. (1) pct. 1 din contract, deci nu poate fi vorba de o interpretare
eronată a acestor prevederi. Se mai arată de instanţa de apel că din contractul
de asociere nu rezultă expres, ci dimpotrivă, discutabil, că voinţa părţilor a
fost de exploatare în comun a Snack Bar-ului, astfel că, în mod corect, instanţa
de fond a considerat că faţă de funcţionarea şi în prezent a acestei locaţii,
neînţelegerile dintre asociaţi nu constituie motiv de încetare a contractului,
acestea nefiind prevăzute în convenţia părţilor cu un asemenea efect.
Susţinerea apelantei în sensul că ambele părţi şi-au manifestat voinţa de a nu
mai continua asocierea a fost înlăturată, cu motivarea că pârâta nu şi-a
manifestat un asemenea acord, nu s-a încheiat o tranzacţie. Mai mult, în
opinia instanţei, chiar şi acordul părţilor putea duce la dizolvarea societăţii
şi nu la încetare.
Respingerea celorlalte capete din acţiune au fost considerate de instanţa de
apel ca fiind corectă.
Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta, SC S.T. SRL Bucureşti care, invocând motivele de recurs prevăzute de art. 304 pct. 5, 7, 8, 9
şi 10 C. proc. civ., a susţinut în esenţă următoarele:
1. Ca urmare a schimbării naturii juridice a capătului 4 din acţiune, care a
fost considerat accesoriu primului capăt, instanţele nu l-au mai supus
dezbaterii, nu s-au pronunţat pe fondul lui şi l-au respins ca o consecinţă a
respingerii primului, considerat principal.
În opinia recurentei acest capăt din acţiune era de sine stătător şi privea cota
de profit datorată recurentei, mai ales că s-a reţinut că acordul părţilor este
în fiinţă şi în prezent iar asocierea funcţionează deci, cu atât mai mult, are
dreptul până la încetarea contractului la cotă din profit. Se apreciază că
decizia cuprinde motive contradictorii, deoarece se ajunge la concluzia că
pe perioada funcţionării societăţii, recurenta nu ar avea dreptul şi la cota sa
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din profitul realizat. De asemenea, se susţine de recurentă că instanţa de
apel nu a analizat concluziile depuse cu ocazia dezbaterilor, prin care recurenta solicita echivalentul în lei, atât pentru cota de capital de 80%, cât şi de
60%.
2. Cu privire la primul capăt de cerere se susţine că greşit s-au aplicat contractului de asociere normele care reglementează funcţionarea societăţilor
comerciale şi, totodată, au fost ignorate probele esenţiale, care dovedeau pe
de o parte acordul părţilor cu privire la încetarea contractului, iar pe de altă
parte imposibilitatea realizării obiectului asocierii.
Din punctul de vedere al recurentei, instanţele au dat o interpretare greşită
contractului, în cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 251 şi 255 C. com. şi
ale art. 969-970 şi art. 977 C. civ., motivarea instanţei că nu se poate cere
decât dizolvarea contractului şi nu încetarea acestuia fiind lipsită de temei
legal. Considerentul din decizie privind necesitatea existenţei unei tranzacţii
pentru a se realiza acordul de voinţă al părţilor este neconcludent, fără
suport legal şi, de altfel, această concluzie nici nu este motivată. De asemenea, recurenta susţine că dovada acordului pârâtei la încetarea contractului
în asociaţiune s-a făcut cu răspunsul acesteia la interogatoriu, nota de probe
depusă de pârâtă în faza apelului şi cererile reciproce de chemare în
judecată având ca obiect încetarea contractului.
Sub aspectul imposibilităţii obiectului de activitate al asocierii care duce la
încetarea contractului, se pretinde de recurentă că nu trebuie confundată
funcţionarea Snack Bar-ului cu funcţionarea şi obiectul asocierii, în prezent,
pârâta transformând activitatea Snack Bar-ului într-una individuală, beneficiind exclusiv de profit, cu privire la această problemă motivarea instanţei
fiind şi contradictorie.
3. Motivele pentru respingerea cererii pentru restituirea aportului adus la
asociere sunt, în opinia recurentei, străine cauzei, făcându-se confuzie între
asociaţi, asociaţi investitori şi persoanele fizice reprezentanţi ai societăţilor
comerciale asociate, care nu reprezintă părţi ale contractului.
Se solicită admiterea recursului şi completarea probelor.
Recursul este fondat în limitele ce se vor arăta.
Prealabil analizei recursului, trebuie arătat că invocarea dispoziţiilor art. 304
pct. 5 C. proc. civ., care se referă la încălcarea formelor de procedură, prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 C. proc. civ., nu se regăsesc în
niciuna din situaţiile arătate de recurentă, nefăcându-se concret referire la
asemenea încălcări. De aceea, urmează a se respinge critica întemeiată pe
această prevedere a legii.
Deşi nu se respectă ordinea cronologică a motivelor de recurs, se va începe
analiza acestora cu motivul nr. 2, care se întemeiază pe dispoziţiile art. 304
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pct. 9 şi 10 C. proc. civ., şi vizează în fapt modurile de încetare a contractului de asociere în participaţiune încheiat de părţi, aceasta fiind natura
juridică incontestabilă a acestui act juridic, care are ca temei legal art. 251
C. com. Se impune necesitatea unei asemenea ordini în analiză, pentru că
celelalte capete de cerere sunt în strânsă legătură cu acesta.
Fiind vorba de un contract de asociere în participaţiune, nu sunt aplicabile
dispoziţiile art. 222 şi urm. din Legea nr. 31/1990, republicată, care privesc
exclusiv dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor comerciale, ci dispoziţiile art. 255 C. com., completate cu dispoziţiile codului civil, privind modurile de încetare a contractului de asociere, art. 1523 şi cu art. 10 alin. (2)
din contractul de asociere al părţilor, cu precizarea la acesta din urmă că
expresia de „dizolvare” a asocierii folosită nu este cea corectă, în realitate
fiind vorba de încetare a contractului.
Din acest punct de vedere părţile au stipulat patru condiţii de încetare,
pentru cauză interesând prima şi a treia, pentru că aşa s-a motivat acţiunea
şi aşa s-a apărat reclamanta pe tot parcursul procesului, atunci când s-a
solicitat constatarea încetării contractului. Acordul părţilor la încetarea
contractului este prevăzut şi de art. 1523 pct. 5 C. civ.
Instanţele au respins atunci când au analizat primul capăt de cerere ambele
apărări, motivând că imposibilitatea realizării obiectului activităţii nu s-a
dovedit, Snack Bar-ul funcţionând şi în prezent, iar acordul pârâtei nu este
expres şi nu s-a manifestat printr-o tranzacţie intervenită între părţi. Această
motivare, prin existenţa unei tranzacţii, nu se poate deduce nici din contract,
nici din normele legale, deoarece prima se referă la hotărârea comună a
părţilor şi atât, deci manifestată prin orice acte, iar art. 1523 pct. 5 C. civ.
explică ce se înţelege prin voinţa „expresă” a asociaţilor, şi anume voinţa
„exprimată” a acestora, fără să se menţioneze şi instrumentul prin care să se
materializeze.
De aceea, sub aspectul acordului la încetarea contractului, instanţele aveau
la dispoziţie o serie de probe din care să tragă concluzia poziţiei pârâtei, şi
anume interogatoriul prin care recunoaşte încetarea contractului, cererile
reciproce de chemare în judecată având ca obiect încetarea contractului,
probe ce n-au fost analizate, mergându-se pe varianta exclusivă a existenţei
tranzacţiei, ceea ce nu este legal, aşa cum s-a arătat.
Sub primul aspect, al imposibilităţii realizării obiectului de activitate al
asociaţiei, se constată că instanţa de fond a încălcat clauzele contractului,
respectiv art. 2, în care se arată că scopul asocierii îl formează înfiinţarea
unei unităţi tip snack bar, iar din preambulul contractului rezultă expres că
acesta are în vedere realizarea de activităţi comerciale comune, care reprezintă interes egal pentru cele trei părţi, câte existau la încheierea contrac-
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tului, anterior cesiunii de drepturi către reclamantă. Deci obiectul de activitate al asocierii este acela arătat de art. 2 din contract, completat cu menţiunea din preambul privind activitatea comună a asociaţilor, în acest sens
trebuind făcută interpretarea convenţiei, prin aplicarea art. 251 C. com.,
art. 969 şi art. 977 C. civ.
În această interpretare, singura conformă voinţei părţilor, altfel nejustificându-se încheierea contractului de asociere, cu drepturi exclusiv pentru
pârâtă, funcţionarea barului în exploatarea exclusivă a pârâtei nu putea fi
interpretată ca argument pentru înlăturarea apărării de bază a reclamantei.
De aceea, faţă de cele arătate în cadrul acestui motiv de recurs, sunt incidente dispoziţiile art. 304 pct. 9 şi 10 C. proc. civ., dar pentru că acţiunea
are şi alte capete de cerere, pe care instanţa de apel le-a considerat accesorii
primului capăt şi le-a respins prin consecinţă, fără o analiză pe fondul lor,
pe bază de probe, potrivit art. 312 alin. (3) C. proc. civ., nu este posibilă
modificarea hotărârii în această fază procesuală şi pentru că rezolvarea
celorlalte capete de cerere necesită administrarea de noi probe, se va casa
cu trimitere şi acest capăt din acţiune, deci întreaga hotărâre atacată, pentru
a se asigura o judecată unitară.
Primul şi al treilea motiv de recurs sunt întemeiate, dar este necesară completarea probelor pentru soluţionarea capetelor de acţiune la care se referă.
Situaţia de fapt expusă la primul motiv de recurs nu se înscrie în dispoziţiile
art. 304 pct. 8 C. proc. civ., care se referă la natura juridică a actului dedus
judecăţii, ci are incidenţă cu dispoziţiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., deoarece instanţele, fără nici un suport legal, au considerat capătul patru din
acţiune ca fiind accesoriu primului şi drept consecinţă a respingerii acestuia
din urmă, nu l-a mai analizat pe fond.
Este evident că instanţele s-au aflat în eroare, deoarece prin art. 9 din
contractul de asociaţie s-a stabilit modul de repartizare a profitului net
obţinut de asociaţie şi procentul, ceea ce înseamnă că în caz de neplată a
cotei de profit asociatul păgubit are dreptul să ceară cota care i se cuvenea,
indiferent dacă contractul de asociere a încetat sau nu, avându-se în vedere
dispoziţiile art. 251 C. com. şi art. 1528 C. civ., prin care toţi asociaţii
participă la profitul realizat iar asociatul care îşi însuşeşte singur profitul este
considerat de rea-credinţă.
Toate aceste considerente de drept, raportate la situaţia de fapt din cauză,
duceau la o singură concluzie, şi anume că această cerere a reclamantei
este distinctă de primul capăt din acţiune, nefiind un accesoriu care să
urmeze soarta principalului, şi indiferent de soluţia pronunţată pentru primul
capăt, cel de al patrulea trebuia soluţionat distinct pe baza probelor
administrate.
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Aceleaşi considerente sunt valabile şi pentru capătul cinci din acţiune, care
este în strânsă conexiune cu capătul patru şi care se referă la dobânzile la
cota de profit, ce se cuvin reclamantei.
De aceea, cu ocazia rejudecării, se impune pentru aceste două capete de
acţiune completarea probelor cu acte şi expertiză, pentru a se stabili care
este valoric şi procentual aportul reclamantei la capitalul social, ţinându-se
seama şi de cesionarea de fosta asociată SC B.D.E. SRL către reclamantă a
cotei de 33%, pe care o deţinea în asociaţie; care este profitul realizat de
asociaţie pe perioada iunie 1995 până la data introducerii acţiunii, de când
nu s-a mai plătit reclamantei cota din profit, conform recunoaşterii ambelor
părţi la interogatoriu; care este procentual cota ce se cuvine reclamantei din
profitul realizat, avându-se în vedere atât cesionarea drepturilor de către
cedentul SC B.D.E. SRL şi art. 9 alin. (2) pct. I şi II din contractul de asociere.
În cadrul acestor dispoziţii din contract, se va stabili şi situaţia investiţiilor
făcute de asociaţi şi dacă acestea au fost integral recuperate, dacă aportul
social adus de reclamantă şi arătat în acţiune poate fi restituit în natură.
Cu ocazia rejudecării, instanţa va analiza şi cererea subsidiară a reclamantei
făcută la judecata iniţială a apelului, de a se admite în parte acţiunea.
Cu referire la motivul trei de recurs, se constată că într-adevăr respingerea
capătului trei de cerere, de data aceasta evident accesoriu faţă de primul, s-a
făcut greşit ca urmare a unei confuzii a calităţii părţilor contractante şi a
terminologiei folosite în contract, motivarea instanţei fiind într-adevăr străină
naturii juridice a actului care a dat naştere litigiului, urmând să se stabilească la rejudecare care dintre părţile din contract au investit la venirea în
asociaţie şi cu cât şi dacă persoanele fizice au contribuit şi ele cu ceva sau
au fost doar reprezentanţii societăţilor.
Toate situaţiile arătate se vor stabili avându-se acordul părţilor la încetarea
contractului, aşa cum s-a arătat, când s-a analizat motivul II de recurs.
În concluzie, faţă de cele arătate, de dispoziţiile art. 315 şi art. 312 alin. (3)
şi (4) C. proc. civ., modificat prin O.U.G. 58/2003, a fost admis recursul, s-a
casat hotărârea recurată şi s-a trimis cauza spre rejudecarea apelului la
aceeaşi instanţă1.

87. Dizolvare sau rezoluţiune. Continuare. În al doilea rând ne interesează a stabili dacă pentru dizolvare trebuie să existe un just motiv.
Pentru ca instanţa să pronunţe o astfel de soluţie, reclamantul trebuie să
probeze existenţa unui just motiv; simplul dezacord dintre asociaţi sau o
1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 199 din 21 ianuarie 2004.
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inactivitate a asocierii nu constituie prin ele însele cauze de dizolvare.
Art. 1529 C. civ. prevede expres condiţia existenţei unui just motiv
înţelegând prin acestea „cazul când unul din asociaţi nu-şi îndeplineşte
îndatoririle sale, sau când o infirmitate de toate zilele împiedică de la
îngrijirea afacerilor sociale, sau în alte cazuri analoge”. Aprecierea unor
astfel de motive urmează a fi apreciate de la caz la caz de către instanţa
de judecată.
În literatura juridică franceză se consideră că motivele de dizolvare
ale unei societăţi în participaţie interesează exclusiv raporturile dintre
asociaţi, aplicându-se cauzele speciale de dizolvare a societăţilor în
nume colectiv dacă obiectul este comercial sau al societăţilor civile
dacă obiectul nu este comercial1.
Jurisprudenţă. Acţiune în constatare şi rezoluţiune. Prin acţiunea înregistrată la 2 aprilie 1998, reclamanta, SC M.C. SRL Cornea, judeţul Caraş
Severin, a chemat în judecată pe pârâta SC N.S. SRL Băile Herculane
solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să constate că
este proprietara staţiei de alimentare cu produse petroliere Cornea, situată în
Cornea, şi să dispună, în contradictoriu cu aceeaşi pârâtă, rezoluţiunea
contractului de asociere în participaţiune încheiat între cele două societăţi.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, pentru construirea staţiei Peco şi
exploatarea în comun a acesteia, pârâta a contractat un împrumut bancar a
cărui restituire a fost garantată prin ipoteca constituită asupra bunurilor
imobile ale asociatei C.A., din cadrul SC M.C. SRL, şi cum acest împrumut
nu a fost restituit la termen, a fost achitat împreună cu dobânzile aferente de
către reclamantă, situaţie în care aceasta a considerat că, prin efectuarea
acestor plăţi, a devenit proprietatea utilajelor staţiei conform inventarului
acestora.
Totodată, mai arată reclamanta că, urmare a încetării prestaţiilor, solicită
pronunţarea unor hotărâri prin care să se dispună rezoluţiunea contractului
de asociere în participaţiune, încheiat între părţile semnatare.
Prin sentinţa nr. 661 din 15 iulie 1999, Tribunalul Caraş Severin (învestit
prin hotărâre declinatorie de competenţă), a admis în parte acţiunea formulată de reclamanta SC M.C. SRL împotriva pârâtei SC N.S. SRL şi, în
consecinţă, a dispus rezoluţiunea contractului de asociere în participaţiune,
încheiat de părţi la 10 martie 1994.
1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 62.
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Totodată, prin aceeaşi hotărâre, instanţa a constatat că din împrumutul
bancar de 30.000.000 lei, contractat de pârâta SC N.S. SRL, au fost cumpărate trei pompe în valoare de 7.644.000 lei, două rezervoare în valoare de
20.744.714 lei, care se află în staţia Peco construită în baza contractului de
asociere, şi că din acest împrumut, reclamanta SC M.C. SRL, a achitat
22.500.000 lei credit şi 12.669.708 lei dobânzi, iar diferenţa a fost achitată
de pârâtă, SC N.S. SRL, respectiv 7.500.000 lei credit şi 18.692.743 lei
dobânzi bancare.
Prin aceeaşi sentinţă a fost respinsă cererea reconvenţională formulată de
pârâtă, prin care aceasta a solicitat obligarea reclamantei la plata sumei de
248.462.000 lei, ca nedovedită.
Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut în esenţă că la data de 10
martie 1994 părţile în litigiu au încheiat pe durată nedeterminată un contract
de asociere în participaţiune, în vederea construirii în comun a unei staţii
PECO, pe lângă care să funcţioneze o casă de schimb valutar, un complex
comercial şi alte utilităţi. Totodată, prima instanţă a mai reţinut că, prin
contract, s-a prevăzut că fiecare din părţile contractante va participa la
cheltuieli cu o cotă de 50%, care va fi păstrată şi în ceea ce priveşte împărţirea profitului.
Cu toate acestea, pârâta a restituit din împrumutul bancar (şi a plătit
dobânzi), făcut în vederea construirii staţiei Peco, o sumă cu mult mai mică
decât cota la care se obligase prin contract, respectiv 50%. A mai susţinut
instanţa, în baza depoziţiei martorilor, că la scurt timp după punerea în
funcţiune a staţiei, 14 ianuarie 1996, între părţile semnatare ale contractului
de asociere în participaţiune au apărut neînţelegeri serioase, care au degenerat ulterior, printr-un atac armat îndreptat de salariaţii pârâtei, împotriva
familiei lui C.I., care administrau efectiv staţia Peco, situaţie conflictuală
care s-a soldat prin întocmirea unui dosar penal.
În atare situaţie, prima instanţă a reţinut că se impune pronunţarea rezoluţiunii contractului de asociere în participaţiune, în temeiul art. 1201
C. civ., întrucât pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile asumate, din cauze
imputabile în exclusivitate acesteia, constând în neparticiparea la
cheltuielile comune privind construirea staţiei şi achiziţionarea de marfă, cu
alte cuvinte nu a desfăşurat activitatea prevăzută în contractul de asociere,
datorită angajatului său, V.D., care, prin faptele sale, a generat starea
conflictuală între cele două societăţi.
A mai reţinut instanţa că, în legătură cu bunurile cumpărate din împrumutul
bancar, la achiziţionarea cărora reclamanta a contribuit cu suma de
22.500.000 lei, iar pârâta cu 7.500.000 lei, părţile urmează a se desocoti la
ieşirea din indiviziune.
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În ceea ce priveşte pretenţia pârâtei, formulată prin cererea reconvenţională,
privind obligarea reclamantei la plata sumei de 248.462.000 lei, cu titlu de
daune, cauzate prin nederularea contractului de asociere în participaţiune,
prima instanţă a reţinut că asocierea nu a durat decât şase luni, şi că la dosar
nu există nici o probă care să dovedească temeinicia acestor pretenţii, aşa
încât, cu această motivare, a respins cererea reconvenţională.
Apelul declarat împotriva acestei sentinţe de pârâta SC N.S. SRL a fost
respins prin decizia nr. 623 din 15 iunie 2000, pronunţată de Curtea de
Apel Timişoara, Secţia comercială şi de contencios administrativ.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de apel a reţinut în esenţă că, bine prima
instanţă a apreciat, în baza probelor administrate, culpa apelantei pârâte SC
N.S. SRL, constând în neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de
asociere în participaţiune şi ca atare a pronunţat rezoluţiunea acestuia.
De asemenea, aceeaşi instanţă a mai reţinut că în mod justificat instanţa
fondului a respins cererea reconvenţională, în condiţiile în care, la dosar, nu
se află nici o probă care să confirme că pârâta ar fi suferit daune în
echivalentul solicitat, din cauza neexecutării aceluiaşi contract.
Împotriva deciziei instanţei de apel a declarat recurs pârâta, SC N.S. SRL
Băile Herculane, susţinând, în esenţă, că numai printr-o greşită interpretare a
probelor de la dosar şi aplicare a dispoziţiilor legale incidente în cauză
această instanţă a menţinut sentinţa tribunalului de admitere a acţiunii
principale şi de respingere a cererii reconvenţionale.
Astfel, se susţine că, în mod criticabil, prima instanţă a pronunţat rezoluţiunea contractului de asociere în participaţiune, reţinând, în fundamentarea
soluţiei, că asocierea în participaţiune nu mai poate continua din culpa
exclusivă a recurentei pârâte, care în realitate este inexistentă, în loc să
considere, aşa cum o demonstrează probele de la dosar, că aceasta aparţine
reclamantei, care a contribuit la cheltuielile necesare construirii staţiei Peco
numai în procent de 18,7%, iar la cele privind aprovizionarea cu carburanţi
numai cu 18,18%, adică cu mult sub procentul de 50% aşa cum s-a angajat
prin contract, aceasta în afara faptului că şi-a însuşit în totalitate profitul
realizat şi în plus a procedat şi la concedierea personalului angajat de
comun acord, pe care l-a înlocuit cu persoane care să-i servească interesele,
pentru ca ulterior să hotărască tot unilateral şi schimbarea denumirii firmei
din SC N.S. SRL în SC M.C. SRL.
Mai susţine recurenta că, în mod greşit, instanţa de apel a menţinut sentinţa
şi sub aspectul respingerii cererii sale reconvenţionale, care era întemeiată
în raport de dovezile existente la dosar, din care rezultă că pârâta a contribuit la cheltuielile determinate de edificarea staţiei Peco cu suma de
64.592.306 lei, iar reclamanta cu suma de 14.867.000 lei, astfel că, în acest
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context, reclamanta trebuia, pe cale reconvenţională, să-i restituie integral
suma menţionată care, în echivalent, reprezintă 51.763 mărci germane, iar
reactualizată reprezintă 248.462.000 lei (adică atât cât a solicitat prin cererea reconvenţională).
În consecinţă, pârâta solicită admiterea recursului, casarea hotărârilor
atacate, şi pe fond, admiterea cererii reconvenţionale, cu obligarea reclamantei la plata sumelor datorate şi justificate prin cererea reconvenţională.
Recursul pârâtei nu este fondat.
Din examinarea actelor de la dosar, rezultă că după o perioadă scurtă de
timp de la încheierea contractului de asociere în participaţiune, relaţiile
dintre părţile semnatare s-au deteriorat, pentru ca, în final, salariaţii pârâtei
să recurgă la un atac armat, soldat cu un dosar penal, împotriva familiei lui
C.I., care se ocupa efectiv de administrarea staţiei Peco, edificată în urma
asocierii realizate între părţile aflate în proces.
Faţă de gravitatea faptelor săvârşite de pârâtă, prin angajaţii săi, astfel cum
rezultă din depoziţiile martorilor care au fost audiaţi în cauză, în mod
justificat, instanţa fondului a apreciat că asocierea nu mai poate continua
din culpa exclusivă a pârâtei, constând în crearea unei stări conflictuale
între părţile semnatare ale contractului, care s-a reflectat ulterior şi în neparticiparea pârâtei la desfăşurarea activităţii prevăzută în contractul de
asociere şi, în mod deosebit, la suportarea, în cotele stabilite, a cheltuielilor
aferente construirii staţiei Peco şi aprovizionării cu combustibil a acesteia.
Or, în acest context, bine prima instanţă, raportat şi la celelalte probe de la
dosar care nu atestă nicio faptă de natură a demonstra culpa reclamantei în
legătură cu încetarea asocierii, a pronunţat, în acţiunea principală, rezoluţiunea contractului de asociere în participaţiune, din culpa exclusivă a
pârâtei, reţinând totodată lipsa oricărei dovezi care să confirme că la rândul
ei şi reclamanta, prin comportarea sa, ar fi contribuit în vreun fel la împiedicarea pârâtei să-şi execute obligaţiile corelative asumate prin contractul de
asociere.
Este adevărat că, prin actul din dosarul de recurs, părţile au stabilit că reclamanta a contribuit cu o sumă mai mică la edificarea staţiei PECO, dar
această problemă urmează a fi elucidată în cadrul altei pricini, care formează obiectul dosarului nr. 570/1997 al Tribunalului Caraş Severin, iar din
acest punct de vedere primul motiv de recurs va fi respins.
De altfel, motivele de recurs formulate de pârâtă nu au fost încadrate în
dispoziţiile art. 304 C. proc. civ., ele reprezentând de fapt o înşiruire a
nemulţumirilor acesteia în legătură cu soluţionarea cauzei.
În ceea ce priveşte criticile legate de modul în care a fost rezolvată cererea
reconvenţională, se reţine că instanţa de fond a dispus efectuarea unei
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expertize contabile (dosarul judecătoriei), din concluziile căreia rezultă că
suma pe care ar fi putut să o pretindă SC N.S. SRL Băile Herculane din derularea contractului de asociere este de 64.248.260 lei, conform evidenţelor
contabile, ceea ce actualizat reprezintă suma de 268.213.281 lei.
Cu toate acestea, instanţele au fost îndreptăţite să respingă cererea reconvenţională formulată de societatea comercială pârâtă, deoarece acest calcul
este unul ipotetic, pentru situaţia în care asocierea ar fi avut un caracter real,
efectiv or, în cauză, s-a demonstrat că datorită neînţelegerilor intervenite
asocierea nu a avut loc decât în primele şase luni, neexistând dovezi care să
susţină pretenţiile pârâtei în cererea reconvenţională.
Pentru aceste considerente, recursul pârâtei a fost respins în conformitate cu
art. 312 C. proc. civ1. Totodată, în lipsa unor dovezi concludente, a fost respinsă cererea intimatei, privind obligarea recurentei la plata cheltuielilor de
judecată.

88. Lichidarea. Ca urmare a încetării asocierii în participaţie se
impune lichidarea acesteia care, în esenţă, presupune încetarea operaţiunilor comerciale şi efectuarea de către părţi a calculelor. Sub acest
aspect s-a afirmat că lichidarea unei asocieri în participaţie este mai
aproape de lichidarea unei succesiuni decât de lichidarea unei societăţi2. De altfel, în materie de societate civilă art. 1530 C. civ. prevede că
„la împărţirea societăţii între asociaţi se aplică regulile relative la
împărţirea eredităţii, la forma acestei împărţiri şi la obligaţiile între
erezi”. Soluţia se justifică şi în materia asocierilor în participaţie ţinând
cont de dispoziţiile art. 1531 C. civ.: „Dispoziţiile prezentului titlu se
aplică la societăţile comerciale, întrucât nu sunt contrarii legilor şi
uzurilor comerciale”.
Nu există o procedură specială a lichidării sau anumite obligaţii de
publicitate ale acestei proceduri. Voinţa părţilor este esenţială în această
etapă finală, astfel că în măsura în care s-au stabilit prin contract
anumite reguli urmează a fi respectate, cum ar fi modalitatea de vânzare
a bunurilor, evaluarea acestora, numirea unui lichidator etc.
Lichidarea se poate face de asociatul administrator, al cărui mandat
de gestiune se prelungeşte şi în această etapă; numirea unui lichidator
1
2

C.S.J., Secţia comercială, decizia nr. 418 din 29 ianuarie 2003.
J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 64.
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pare a fi obligatorie când asociatul administrator a decedat, revocat sau
dizolvarea s-a pronunţat de instanţa de judecată ca urmare a unor
neînţelegeri grave; în caz de conflict numirea lichidatorului se face de
către instanţa de judecată1.
Jurisprudenţă. Inadmisibilitatea lichidării atât timp cât asocierea este în
fiinţă. La data de 22 octombrie 1999, reclamanta SC E.C. SRL Reghin a solicitat ca, în contradictoriu cu C.P.C. SA Sovata, instanţa de judecată să oblige
pârâta la plata sumei de 806.459.848 lei cu titlu de pretenţii, a dobânzilor
bancare calculate la această sumă începând cu data sesizării instanţei,
precum şi a cheltuielilor de judecată.
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că, prin contractul de asociere în
participaţiune încheiat la data de 30 octombrie 1990, părţile s-au obligat la
exploatarea carierei de piatră proprietatea pârâtei şi, implicit, să realizeze
producţia şi comercializarea de piatră brută, cioplită, spartă, cribluri şi
produse derivate.
În cursul derulării contractului s-au executat prestaţii succesive ale societăţii
reclamante, dovedite cu facturile pe care aceasta le anexează cererii de
chemare în judecată, efectuând lucrări care au dus la sporirea valorii
patrimoniale a societăţii pârâtei.
Cum asocierea nu-şi mai realizează obiectul, urmează a se face aplicarea
art. 13 lit. e) din contractul de asociere. În consecinţă, conform art. 15 din
contract, urmează a se proceda la numirea a doi lichidatori în vederea
lichidării asociaţiei şi împărţirii beneficiilor, respectiv cheltuielilor făcute de
reclamantă, corectate cu rata inflaţiei.
Potrivit facturilor anexate, rezultă că pârâta a beneficiat de lucrări în valoare
de 806.459.848 lei constituind o îmbogăţire a acesteia şi, concomitent, o
însărăcire a patrimoniului reclamantei.
În consecinţă, cu referire şi la imposibilitatea soluţionării situaţiei pe cale
amiabilă, din culpa pârâtei, care prezintă o situaţie de fapt neconformă
realităţii, rezultă, apreciază reclamanta, că cererea introductivă de instanţă
capătă valenţele unei acţiuni în pretenţii întemeiate pe ideea unor raporturi
contractuale de natură comercială, independente de împrejurarea că între
părţi s-a încheiat un contract de asociere în participaţiune.
În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 969, art. 1073 şi art. 1084
C. civ.

1

Idem.
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Prin întâmpinare, invocând imprecizia cererii de chemare în judecată, în
raport de care nu-şi poate formula apărarea, pârâta a solicitat obligarea
reclamantei la precizarea acţiunii.
La termenul de judecată din 21 martie 2000, instanţa a pus în vedere
reclamantei să precizeze natura acţiunii, respectiv dacă este cauză comercială în pretenţii sau este o cauză comercială în lichidare judiciară.
Reprezentantul reclamantei a arătat că sesizarea instanţei priveşte o acţiune
comercială în pretenţii şi nu o acţiune în lichidare judiciară. Acesta a mai
precizat că pretenţiile au ca izvor raporturile comerciale dintre părţi, în
temeiul cărora a livrat mărfuri şi a prestat servicii în favoarea pârâtei.
La data de 26 aprilie 2000, reclamanta a precizat acţiunea, în sensul obligării pârâtei la plata sumei de 751.049.916 lei cu titlu de pretenţii, la care se
adaugă dobânda comercială de 71 %/an începând cu data de 19 octombrie
1999.
Reclamanta a arătat că suma menţionată cu titlu de pretenţii priveşte valoarea mărfurilor livrate pârâtei şi a prestaţiilor efectuate în favoarea acesteia, în
temeiul contractului de asociere.
Acest contract însă nu s-a materializat, fapt pentru care reclamanta a
notificat pârâtei, la data de 19 februarie 1999, încetarea contractului de
asociere în participaţiune.
Printr-o nouă întâmpinare, cu referire la precizarea de acţiune, pârâta a
arătat că, atât timp cât prestaţiile au fost făcute de reclamantă în îndeplinirea
obligaţiilor asumate prin contractul de asociere în participaţiune, recuperarea sumelor aferente are loc tot în condiţiile stipulate în contractul menţionat şi nu înaintea realizării procedurii de lichidare a asociaţiei, conform
art. 15 din acelaşi contract.
Prin sentinţa nr. 1665 din 8 decembrie 2000, Tribunalul Mureş, secţia
comercială, a respins acţiunea ca prematur introdusă.
Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că la data de 30 octombrie
1996 cele două părţi au încheiat un contract de asociere în participaţiune.
Din interpretarea dispoziţiilor art. 251-256 C. com. şi cele ale contractului şi
luarea în considerare a materialului probator administrat, instanţa de fond a
reţinut că:
- o mare parte a facturilor fiscale cu care reclamanta a înţeles să-şi dovedească pretenţia nu sunt semnate de pârâtă;
- reclamanta nu a depus la dosarul cauzei protocoalele pretins încheiate cu
pârâta, privitoare la investiţii;
- reclamanta nu a făcut dovada respectării dispoziţiilor art. 11 lit. f) din
contractul de asociere în participaţiune.
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Instanţa a înlăturat expertiza tehnică efectuată în cauză, reţinând că, prin
concluzii sunt vizate investiţii reactualizate, fără ca un astfel de obiectiv să fi
fost încuviinţat, că aşa- zisele investiţii au fost efectuate cu utilajele pârâtei,
iar drumul forestier pretins a fi fost făcut de reclamantă a fost realizat de
Primăria Sovata.
În fine, pentru a respinge pretenţia ca prematură, instanţa de fond a reţinut
că, între părţi, există un contract de asociere în participaţiune legal încheiat,
că acesta este încă în fiinţă, iar reclamanta a sesizat instanţa fără a se prevala
de art. 12 şi 13 raportat la art. 15 din contract.
Împotriva hotărârii primei instanţe reclamanta a declarat apel, susţinând că:
- a livrat mărfuri pârâtei şi a prestat servicii în favoarea acesteia, ce nu s-au
mărginit doar la cele asumate prin contractul de asociere în participaţiune ;
- în mod greşit acţiunea a fost respinsă ca prematură, ca urmare a neobservării de către instanţă a notificării pârâtei, privitoare la încetarea de drept a
contractului de asociere în participaţiune;
- deşi s-a pronunţat pe excepţie, instanţa a examinat şi în fond acţiunea.
În concluzie, reclamanta a solicitat admiterea apelului, anularea hotărârii
primei instanţe şi, în fond, obligarea pârâtei la plata sumei de 751.049.916
lei cu titlu de preţ neachitat, precum şi a dobânzii calculate la această sumă.
Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia comercială şi de contencios administrativ, prin decizia nr. 346/A din 3 iulie 2001, a admis apelul declarat de
reclamantă, a anulat sentinţa atacată şi, în fond, a obligat pârâta la plata
sumei de 751.049.916 lei cu titlu de dobândă.
În motivarea acestei decizii, instanţa de control judiciar a reţinut că, potrivit
probatoriului administrat în cauză, contractul de asociere în participaţiune
nu şi-a atins scopul, obiectul acestuia nerealizându-se.
Datorită naturii contractului existent între părţi, toate bunurile şi serviciile au
intrat în patrimoniul pârâtei.
Reclamanta, în calitate de asociat, neavând un drept de proprietate asupra
bunurilor aduse în asociaţie ci numai un drept de creanţă asupra acesteia,
nu poate cere lichidarea asociaţiei, o astfel de acţiune fiind inadmisibilă.
Ca atare, aceasta nu a cerut decât valoarea bunurilor şi serviciilor prestate în
folosul asociaţiei, al cărei obiect nu a fost atins.
Totodată, în mod greşit, prima instanţă a apreciat că asociaţia este în fiinţă,
atâta timp cât ambele părţi şi-au exprimat intenţia de încetare a efectelor
contractului, iar lichidarea este o operaţiune imposibilă în lipsa patrimoniului.
Dreptul reclamantei de a primi valoarea bunurilor şi serviciilor rezidă în
dispoziţiile art. 15 din contract şi art. 254 alin. (2) C. com.
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Împotriva acestei din urmă hotărâri, pârâta a declarat recurs, întemeiat pe
art. 304 pct. 7 şi 9 C. proc. civ.
S-a susţinut că, în prezenţa unui contract valabil încheiat, în fiinţă, desocotirea asociaţiilor are loc în condiţiile reglementate de contract şi codul
comercial.
În acest sens, în mod greşit, instanţa de apel a reţinut că asocierea nu ar mai
fi în fiinţă, că aceasta nu şi-a atins scopul şi că pretenţia reclamantei ar fi
întemeiată, din aceste motive, anterior lichidării, pe care o apreciază ca
imposibilă.
Câtă vreme procedura specifică contractului de asociere în participaţiune nu
a fost urmată, pretenţia reclamantei nu poate fi admisă.
Pe de altă parte, pretenţiile reclamantei au două temeiuri diferite, pe de o
parte existenţa contractului de asociere, pe de altă parte prestaţii distincte de
acesta pe care nu le-a dovedit.
Or, în mod greşit, instanţa de apel a apreciat că lichidarea asociaţiei este
imposibilă, pentru ca, în final, să admită pretenţia reclamantei tocmai în
temeiul art. 15 din contractul de asociere în participaţiune.
Pe de altă parte, sumele acordate reclamantei au la bază un probatoriu
neconcludent şi chiar contrar celor reţinute de instanţă, cu referire la drumul
realizat de Primăria Sovata.
În concluzie, pârâta a solicitat admiterea recursului şi modificarea hotărârii
atacate, în sensul respingerii apelului declarat de reclamantă, împotriva
primei instanţe.
Recursul este fondat.
Din actele şi lucrările dosarului rezultă cert că asocierea este în fiinţă,
contractul de asociere în participaţiune producând efecte, aşa cum, în mod
judicios, a reţinut prima instanţă, atât timp cât nu s-a constatat intervenţia
vreunuia din cazurile prevăzute la art. 13 din contract, iar părţile au convenit asupra unei interdicţii de denunţare unilaterală a acestuia prin art. 14
din acelaşi contract.
Instanţele nu au fost învestite cu o cerere, în sensul constatării incidenţei
unuia din cazurile prevăzute de art. 13 din contract.
Totodată, în cauză s-a precizat expres de către reclamantă că nu a sesizat
instanţa cu o cerere de lichidare a asociaţiei, fie în condiţiile art. 13 din
contract, fie pentru expirarea duratei stabilită prin acesta, aşa încât prima
instanţă a statuat judicios asupra prematurităţii cererii.
În acest sens, prin art. 254 alin. (2) C. com., au fost determinate precis drepturile asociaţilor, iar prevederile contractului de asociere în participaţiune
sunt în concordanţă cu textul legal menţionat.
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Ca atare, atât timp cât asocierea nu a încetat, reclamanta nu putea solicita
desocotirea, chiar şi în modalitatea plăţii de către celălalt asociat a unor
mărfuri şi servicii afectate asocierii, contrar dispoziţiilor legale menţionate şi
a clauzelor contractului.
Aşa fiind, în mod greşit, instanţa de control judiciar a admis apelul declarat
de reclamantă şi a modificat sentinţa atacată, în sensul admiterii acţiunii
acesteia, cu neobservarea prematurităţii acţiunii, cu referire la un drept la
desocotire nenăscut, valorificat contrar art. 254 alin. (2) C. com. şi art. 15
din contractul de asociere în participaţiune.
În consecinţă, pentru considerentele ce preced, Curtea a admis recursul1
declarat de pârâtă şi a modificat decizia atacată, în sensul respingerii apelului declarat de pârâtă, împotriva hotărârii primei instanţe, ca nefondat.

89. Repartizarea pierderilor. În măsura în care se constată existenţa
unor pierderi acestea urmează a fi suportate de asociaţi în conformitate
cu procentele stabilite în contract. Clauza de exonerare de la pierderi a
unuia dintre asociaţi este nulă absolută având un caracter leonin.
Jurisprudenţă. Inadmisibilitatea acţiunii prin care se solicită vărsarea sumelor neîncasate direct către asociatul pârât, aceste sume urmând a fi vărsate
în contul asociaţiei şi supuse principiului împărţirii foloaselor şi suportării
pierderilor în asocierea în participaţiune2.
Prin acţiune înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VI- a
comercială, la data de 26 octombrie 2005, reclamanta SC A. SRL a chemat
în judecată pe pârâta SC B. SA, solicitând instanţei ca, prin hotărârea pe care
o va pronunţa, sa dispună obligarea pârâtei la plata sumei de 1.165.016.680
lei (ROL), respectiv 116.501,66 lei (RON), reprezentând contravaloare marfă
livrata şi neachitată, şi a dobânzii legale aferente, cu obligarea pârâtei la
plata cheltuielilor de judecată aferente.
În motivarea acţiunii formulate, reclamanta a arătat că, la data de 28 februarie 2004, între părţi a intervenit un contract de asociere în participaţiune
conform căruia reclamanta avea obligaţia negocierii, încheierii şi derulării
contractelor de import, a asigurării şi finanţării importurilor de mărfuri, a
achitării tuturor taxelor vamale, precum şi a ţinerii evidenţelor contabile ale
asocierii, iar pârâta, între alte obligaţii contractuale, avea şi obligaţia înca1

I.C.C.J., Secţia comercială, decizia nr. 1643 din 6 mai 2004.
C.A. Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, decizia nr. 164 din 30 martie 2007, în
Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2009, p. 212.
2
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sării contravalorii mărfurilor comercializate de la cumpărătorii identificaţi de
aceasta şi a virării contravalorii către reclamantă.
Reclamanta a învederat că pârâta şi-a încălcat obligaţiile contractuale asumate în sensul că fie nu a urmărit încasarea contravalorii mărfurilor puse la
dispoziţie de către reclamantă şi distribuite de pârâtă, fie a refuzat să vireze
către reclamantă contravaloarea acestor mărfuri.
Reclamanta a mai arătat că, în urma notificărilor reclamantei, a virat către
aceasta suma de 160.000.000 lei (ROL) din sumele încasate pe mărfurile
puse la dispoziţie de către reclamantă.
Totodată, reclamanta a învederat că, pe facturile emise, reclamanta apărea
în calitate de vânzătoare, iar pârâta a acţionat în calitate de reprezentant al
reclamantei.
Pârâta a depus întâmpinare, invocând excepţia lipsei calităţii procesuale
pasive, întrucât obligaţia de achitare a contravalorii mărfurilor revenea beneficiarilor, iar pe fond solicitând respingerea acţiunii ca nefondată.
Prin încheierea din 2 martie 2006, instanţa de fond a respins excepţia lipsei
calităţii procesuale pasive ca nefondată, excepţie invocată de pârâtă,
întrucât în speţă se invocă răspunderea civilă contractuală întemeiată pe
contractul de asociere în participaţiune.
Prin sentinţa comercială nr. 7373 din 21 septembrie 2006, Tribunalul Bucureşti, Secţia a VI-a comercială, a respins acţiunea reclamantei ca neîntemeiată, dispunând obligarea reclamantei la suportarea cheltuielilor de
judecată, reprezentând onorariul de avocat.
Pentru a pronunţa această sentinţă, tribunalul a reţinut că între părţi a
intervenit un contract de asociere în participaţiune, un contract care este
reglementat de dispoziţiile art. 251-256 C. com., conform cărora părţile
contractante realizează foloase patrimoniale prin împărţirea beneficiilor
asocierii.
Instanţa de fond a reţinut că, potrivit contractului, împărţirea rezultatelor
financiare între părţile în litigiu se face trimestrial în procente egale, iar
conform art. 6 din contract, profitul se repartizează conform veniturilor încasate, iar partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia contractuală referitoare la
urmărirea încasării veniturilor va suporta, din cota ce i se cuvine, cuantumul
veniturilor neîncasate.
Tribunalul a apreciat că facturile emise pentru comercializarea mărfii o
indică pe reclamantă în calitate de vânzătoare, astfel încât, în raport cu terţii
beneficiari, reclamanta este singura îndreptăţită să încaseze preţul şi să
urmărească plata marfurilor.Ca atare, în absenţa unei procure speciale emise
în favoarea pârâtei, aceasta nu era în măsura să asigure încasarea contra-
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valorii mărfurilor, reclamanta însăşi primind plata parţială a mărfii comercializate către diverşi beneficiari.
Ca atare, nici obligaţiile contractuale şi nici prevederile legale, respectiv
art. 251-256 C. com., nu îndreptăţesc reclamanta să solicite încasarea de la
pârâtă a contravalorii mărfurilor distribuite catre beneficiarii intimatei.
Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta, apel înregistrat pe
rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia a VI-a comerciala, la data de 7 decembrie 2006.
În motivarea apelului declarat, apelanta – reclamantă a arătat ca sentinţa
atacată este netemeinică şi nelegală, întrucât, potrivit contractului de asociere încheiat de părţi, intimata – pârâtă avea obligaţia încasării contravalorii
mărfurilor comercializate, apelanta importând diferite cantităţi de mărfuri, a
căror desfacere a fost asigurată de către intimata – pârâtă către terţii beneficiari identificaţi de intimată.
Apelanta a învederat că sentinţa atacată este contradictorie, deoarece, pe de
o parte, instanţa de fond reţine că pârâta avea obligaţia încasării contravalorii mărfurilor comercializate iar, pe de altă parte, instanţa reţine că
pârâta nu avea o atare obligaţie, deoarece nu a beneficiat de o procura din
partea reclamantei.
Or, conform contractului, intimata – parata avea exclusiv obligaţia încasării
contravalorii mărfurilor, nefiind necesara existenta unei procuri în acest
sens.
Totodată, din actele dosarului, reiese ca parata a încasat o parte din
contravaloarea mărfurilor livrate, fără ca, ulterior să vireze contravaloarea
acestora către reclamanta, parata însăşi recunoscând ca a livrat mărfurile în
numele şi pe seama reclamantei, astfel încât nu era nevoie de o procura
speciala, fiind vorba despre o obligaţie contractuala.
Apelanta a mai arătat ca, potrivit art. 6 din contract doar beneficiile se
suporta proporţional de către asociaţi nu şi pierderile, care se suporta
distinct de către fiecare parte, în raport cu obligaţiile neexecutate.
Totodată, apelanta a învederat ca, prin respingerea excepţiei lipsei calităţii
procesuale pasive invocata de parata, instanţa a reţinut ca acesteia ii revenea obligaţia încasării contravalorii mărfurilor.
Intimata – parata a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului ca
inadmisibil, în principal, deoarece apelanta a solicitat casarea sentinţei
atacate, ceea ce art. 296 C. proc. civ. nu permite, iar desfiinţarea hotărârii
de fond se poate cere doar în ipotezele art. 297 C. proc. civ., neinvocate de
catre apelanta.
Pe fond, intimata – pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat.
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Prin încheierea din 9 martie 2007, instanţa de apel i-a încuviinţat apelantei
proba cu înscrisuri în condiţiile art. 292 C. proc. civ., proba pentru a cărei
administrare apelanta nu s-a mai prezentat în instanţa, motiv pentru care
instanţa a dispus decăderea acesteia din proba încuviinţată, conform
art. 170-172 C. proc. civ..
Examinând actele şi lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel
formulate, văzând şi dispoziţiile art. 294 şi urm. C. proc. civ., Curtea reţine
ca apelul declarat este nefondat pentru următoarele considerente:
Curtea a reţinut ca între părţile în litigiu au intervenit raporturi contractuale
materializate în contractul de asociere în participaţiune din 1 martie 2004,
contract ce se supune regimului juridic de drept comun în materie reglementat de dispoziţiile art. 251-256 C. com.
Ca atare, dat fiind regimul juridic al acestui contract, asociaţii, respectiv
părţile contractante, pot obţine foloase materiale doar prin împărţirea
beneficiilor asocierii, aspect reţinut şi de instanţa de fond, şi care este de
esenţa asocierii în participaţiune, conform art. 251 C. com.
De altfel, Curtea a reţinut ca această regulă care guvernează contractul de
asociere în participaţiune este reluată şi de părţile în litigiu, în dispoziţiile
art. 6 din contract, care stabilesc modul de împărţire a beneficiilor, respectiv
trimestrial, cota de împărţire, de 50% pentru fiecare parte, precum şi modul
de suportare a pierderilor, urmând ca partea care nu şi-a îndeplinit obligaţia
de încasare a mărfurilor, sa suporte o scădere din cota ce i se cuvine din
foloasele patrimoniale realizate, cuantumul veniturilor neîncasate.
Ca atare, faţă de această dispoziţie contractuală, care conform art. 969
C. civ. este legea părţilor, Curtea nu a putut reţine susţinerile apelantei –
reclamante conform cărora repartizarea beneficiilor se face conform art. 6
din contract, iar suportarea pierderilor se face corespunzător obligaţiilor
contractuale neîndeplinite, deoarece părţile prin voinţa lor internă, conform
art. 970 C. civ., au precizat că din cota de foloase cuvenite să se scadă
contravaloarea sumelor neîncasate, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de
încasare a mărfurilor, ceea ce presupune o împărţire a beneficiilor, prealabilă operaţiei de scădere a pierderilor în forma arătată.
Curtea nu a putut reţine nici susţinerile apelantei privind contradicţia din
considerentele sentinţei atacate, deoarece, pe de o parte, instanţa de fond a
reţinut că poate avea obligaţia asigurării încasării contravalorii mărfurilor
aspect ce rezultă din dispoziţiile art. 4 lit. b) teza finală din contractul
părţilor, iar pe de altă parte, a apreciat ca aceasta avea nevoie de o procură
specială pentru îndeplinirea acestei obligaţii, întrucât în facturile fiscale
emise apare în calitate de vânzătoare reclamanta, aspecte ce nu au putut fi
considerate contradictorii, atât timp cât noţiunea de „asigurare” a încasării
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contravalorii mărfurilor face trimitere chiar la o atitudine activă a reclamantei, în calitate de cocontractant, pentru a înlesni îndeplinirea obligaţiei
pârâtei de încasare a contravalorii mărfurilor.
De altfel, astfel cum în mod corect a reţinut instanţa de fond, nici contractul
de asociere, care este legea părţilor şi nici dispoziţiile legale în materie nu-i
permiteau reclamantei să solicite vărsarea sumelor încasate direct către
aceasta, aceste sume urmând a fi vărsate în contul asociaţiei şi supuse
principiului privind împărţirea foloaselor şi suportarea pierderilor prevăzute
de părţi în art. 6 din contract, conform celor reţinute de instanţa anterioară.
În cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale, dată fiind natura asocierii în
participaţiune, cocontractantul are la dispoziţie acţiunea în rezilierea
contractului, conform art. 1020-1021 C. civ. sau, respectiv, lichidarea asocierii pe cale amiabilă.
Curtea nu a putut reţine „excepţia inadmisibilităţii” apelantei invocată de
pârâtă în întâmpinare pentru ca a solicitat „casarea” sentinţei atacate, iar nu
modificarea conform art. 296 C. proc. civ., deoarece în speţă este vorba
despre utilizarea greşită a terminologiei în materie, prin confuzie cu materia
celeilalte căi de atac ordinare, respectiv recursul.
De asemenea, Curtea nu a putut reţine că prin respingerea excepţiei lipsei
calităţii procesuale pasive invocată de pârâtă în întâmpinare, instanţa de
fond s-a antepronunţat, deoarece a avut în vedere doar neîndeplinirea
obligaţiei de încasare a contravalorii mărfurilor, conform celor susţinute de
apelantă, atât timp cât soluţia de respingere a excepţiei a fost motivată
temeinic şi legal conform încheierii din 2 martie 2006, făcând trimitere la
temeiul răspunderii contractuale invocat chiar de reclamantă.
Pentru aceste motive, în baza art. 296 C. proc. civ. raportat la art. 251-256
C. com., Curtea va respinge apelul declarat ca nefondat.
În baza art. 274 C. proc. civ., Curtea va obliga apelanta la plata cheltuielilor
de judecata câtre pârâtă, reprezentând onorariu de avocat.

90. Repartizarea activului. În măsura în care nu au existat pierderi
sau, deşi au existat au fost repartizate ori achitate, părţile au dreptul la
restituirea aportul adus şi la partea corespunzătoare din activul înregistrat ca urmare a desfăşurării activităţii comune (mai ales în cazul în
care asocierea a avut ca obiect o singură operaţiune); se va restitui
aportul în măsura în care acest lucru este posibil, cum este cazul
bunurilor mobile sau imobile.
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91. Restituirea bunurilor aduse ca aport. Aşa cum am concluzionat
şi la capitolul rezervat regimului juridic al aporturilor, în lipsa unei
clauze exprese, bunurile rămân proprietatea asociatului ce le-a adus ca
aport, astfel că la încetarea contractului are dreptul la restituirea acestor
bunuri. În cazul în care conform voinţei părţilor s-a transferat proprietatea asupra bunului adus ca aport către celălalt asociat, s-a pus
întrebarea dacă la încetarea contractului se restituie bunul în natură sau
valoarea acestuia? S-a considerat că în lipsa unei clauze exprese în
acest sens, asociatul ce a adus aportul are dreptul doar la valoarea
bunului respectiv, deşi este preferabilă soluţia restituirii în natură
urmând a se respecta condiţiile de fond şi de publicitate necesare1. Sub
acest aspect, art. 576 din Codul comercial al lui Carol al II-lea prevedea
că „întru cât priveşte raporturile dintre ei, asociaţii pot să stipuleze că
lucrurile ce au adus, să li se restituie în natură, având dreptul la
repararea daunelor suferite în cazul când restituirea nu s-ar putea face”.
În cazul restituirii în natură a bunurilor dacă acestora li s-au adus
îmbunătăţiri ori investiţii sau, dimpotrivă, la încetare se constată că
acestea s-au deteriorat, scăzându-le valoarea, urmează ca diferenţa în
plus sau în minus să fie luată în calcul la stabilirea beneficiilor şi
pierderilor asocierii2. Soluţia se impune odată ce bunul a fost folosit în
interesul asocierii.
Dacă părţile au ales regimul indiviziunii, urmează ca restituirea să se
facă cu respectarea regulilor de la partaj.

1

J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 67-68.
Soluţie adoptată şi de Secţia civilă a Curţii de Casaţie din Franţa (Cass civ. 23
mai 1984, Bull. Civ. n. 144, apud J. Vallansan, É. Desmorieux, op. cit., p. 68.), deşi
Secţia comercială a aceleiaşi Curţi de Casaţie, într-o altă speţă, a adoptat soluţia
contrară (Cass. com., 4 martie 1968, Bull. Civ. IV, n. 95 apud J. Vallansan, É.
Desmorieux, op. cit., p. 68)
2

Codul comercial
(extras)
Capitolul II. Despre asociaţiuni
Secţiunea I. Despre asociaţiunea în participaţiune
Art. 251. Asociaţiunea în participaţiune are loc atunci când un
comerciant sau o societate comercială acordă uneia sau mai multor
persoane ori societăţi o participaţiune în beneficiile şi pierderile uneia
sau mai multor operaţiuni, sau chiar asupra întregului lor comerţ.
Art. 252. Asociaţiunea în participaţiune poate sa aibă loc asemenea
şi pentru operaţiunile comerciale făcute de către noncomercianţi.
Art. 254. Participanţii nu au nici un drept de proprietate asupra
lucrurilor puse în asociaţiune chiar dacă au fost procurate de dânşii.
Cu toate acestea, întrucât priveşte raporturile lor între dânşii,
asociaţii pot să stipuleze că lucrurile ce au adus să li se restituie în
natură, având dreptul, în caz când restituţiunea nu s-ar putea face la
reparaţiunea daunelor suferite. Afară de aceste cazuri, drepturile
asociaţiunilor se mărginesc în a li se da cont de lucrurile ce au pus în
asociaţiune şi de beneficii şi pierderi.
Art. 255. Afară de dispoziţiunile articolelor precedente, convenţiunile părţilor determină forma, întinderea şi condiţiunile asociaţiunii.
Art. 256. Asociaţiunile în participaţiune sunt scutite de formalităţile
stabilite pentru societăţi, dar ele trebuie să fie probate prin act scris.

Codul civil francez
(extras)
Volumul III
Titlul IX. Despre societate
Capitolul III. Despre societatea în participaţiune
Art. 1871 - Asociaţii pot conveni ca societatea să nu fie înregistrată
deloc. Atunci societatea se numeşte „societate în participaţiune”. Ea nu
este persoană juridică şi nu face obiectul publicităţii. Poate fi dovedită
prin toate mijloacele.
Asociaţii convin liber asupra obiectului, funcţionării şi condiţiile
societăţii în participaţiune, cu condiţia să nu se abată de la dispoziţiile
obligatorii ale articolelor 1832, 1832-1, 1833, 1836 (aliniatul 20) şi
1844-1 (aliniatul 20).
Art. 1871-1 - Cu condiţia ca să nu se prevadă o organizarea diferită,
raporturile între asociaţi sunt guvernate, ca motiv, fie de dispoziţiile
aplicabile societăţilor civile, dacă societatea are un caracter civil. fie,
dacă are caracter comercial, de cele aplicabile societăţilor în nume
colectiv.
1872 – În ce priveşte terţii, fiecare asociat rămâne proprietarul
bunurilor pe care le-a pus la dispoziţia societăţii.
Sunt considerate ca indivize între asociaţi bunurile dobândite prin
folosirea sau refolosirea veniturilor indivize pe durata de viaţă a
societăţii şi cele care se găseau în indiviziune înainte de a fi puse la
dispoziţia societăţii.
La fel şi cele pe care asociaţii ar conveni să le plaseze în indiviziune.
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Se poate stabili ca unul dintre asociaţi să fie, în raport cu terţii,
proprietarul în totalitate sau în parte al bunurilor pe care le dobândeşte
în vederea realizării obiectului social.
Art. 1872-1 – Fiecare asociat contractează în numele său personal şi
este singurul angajat faţă de terţi.
Totuşi, dacă participanţii acţionează în calitate de asociaţi în văzul şi
auzul terţilor, fiecare dintre ei este responsabil faţă de aceştia pentru
obligaţiile care au apărut ca urmare a actelor săvârşite în această
calitate de unul dintre ceilalţi, solidar, dacă societatea este comercială,
şi nesolidar în celelalte cazuri.
La fel şi asociatul, care prin imixtiunea sa, a lăsat să se creadă cocontractantul că înţelege să se angajeze în ceea ce-l priveşte sau despre
care s-a dovedit că a întors angajamentul în profitul său.
În toate cazurile, în ce priveşte bunurile cunoscute ca indivize în
aplicarea articolului 1872 (alineatele 2 şi 3), în raporturile cu terţii se
aplică fie dispoziţiile capitolului VI din primul titlu al volumului III din
prezentul cod, fie, dacă formalităţile prevăzute de articolul 1873-2 au
fost îndeplinite, cele ale titlului IX bis din acest volum, toţi asociaţii fiind
atunci, cu excepţia convenţiei contrare, administratori cunoscuţi ai
indiviziunii.
Art. 1872-2 - Dacă societatea în participaţiune este pe durată
nedeterminată, dizolvarea sa se poate face în orice moment printr-o
notificare adresată de unul dintre ei tuturor asociaţilor, cu condiţia ca
notificarea să fie de bună-credinţă şi să nu fie făcută în contratimp.
Dacă nu s-a convenit altceva, nici unul dintre asociaţi nu poate cere
partajul bunurilor indivize în aplicarea articolului 1872 atât timp cât
societatea nu este dizolvată.
Art. 1873 - Dispoziţiile prezentului capitol sunt valabile pentru
societăţile create de fapt.

Contract de asociere în participaţie
(model)

Art. 1. Părţile contractante:
1. S.C. .............……………… S.R.L. cu sediul în ………….………..,
înmatriculată la Registrul Comertului cu nr. J16/……/……., cod fiscal
……………, cont bancar nr………… deschis la Banca …………….,
reprezentata de dl/d-na......................, în calitate de asociat
administrator
si
2. S.C. ……….……......…… S.R.L. cu sediul în …........……………..,
înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J16/……/……., cod fiscal
……………, cont bancar nr………… deschis la Banca …………….,
reprezentată de dl..............., în calitate de asociat participant.
Art. 2. Dispoziţii generale
Părţile convin încheierea prezentului contract de asociere în
participaţie, în conformitate cu dispoziţiile art. 251-256 din Codul
comercial, art. 942 şi următoarele din Codul civil.
În cadrul asocierii, părţile îşi vor desfăşura activitatea în condiţii de
independenţă comercială şi juridică, specifice asocierii în participaţie,
respectând dispoziţiile prezentului contract.
Prin încheierea prezentului contract părţile nu înţeleg să înfiinţeze o
societate comercială supusă Legii nr. 31/1990, ci o asociere în
participaţie care nu are personalitate juridică.
Art. 3. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea în comun a
activităţii prevăzute de Codul CAEN la ........................... respectiv
…………........., cu toate activităţile conexe.
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În scopul desfăşurării activităţii de mai sus asociaţii urmează.........
........................................................ (se menţionează în concret activităţile propuse, cum ar fi spre exemplu, amenajarea unui spaţiu comercial sau achiziţionarea unor bunuri şi în revânzarea acestora etc.).
Obiectul contractului de asociere se realizează conform graficului
realizat de părţi (în măsura în care începerea activităţii şi desfăşurarea
acesteia presupune realizarea unor investiţii importante ca valoare ori
ca timp, preferabil ar fi a se întocmi o anexă în care să se identifice
fiecare etapă şi costurile aproximative).
Investiţiile iniţiale acceptate de părţi se ridică la suma de...................
lei, iar după această perioadă (sau după folosirea sumei în cauză) noi
investiţii se vor face cu acordul ambelor părţi, în funcţie de profitul
realizat (se poate stabili şi un plafon maxim).
Art. 4. Aportul părţilor
S.C. …………….. pune la dispoziţia asocierii.............................. (se
identifică bunurile sau se face trimitere la o anexă; dacă există bunuri
mobile sau imobile este bine a se stabili şi valoarea acestora sau în caz
de uzură regimul suportării acestora ori eventualele investiţii cine le
suportă).
Aportul S.C…………. S.R.L. constă în …………………… (dacă
ambele părţi aduc doar aport în industrie ele participă la profit şi
pierderi în procente egale).
Părţile declară că sunt proprietare ale bunurilor aduse ca aport
(urmează a se stabili regimul bunurilor comune în cazul asociaţilor
persoane fizice, eventualele drepturi ale soţului etc.).
Bunurile aduse ca aport nu se pot înstrăina pe perioada executării
contractului
Dacă bunul este imobil, acesta poate fi înstrăinat, dar va rămâne în
folosinţa asocierii pe întreaga perioadă a contractului.
Dacă sunt bunuri mobile şi asociatul consideră că se impune
vânzarea acestora…….. va fi obligat la a aduce un bun asemănător din
aceeaşi specie în termen de ……… zile.
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Art. 5. Cota de participare la beneficii şi pierderi
Cota de participaţie la beneficiile şi pierderile rezultate din desfăşurarea activităţii comerciale care face obiectul prezentului contract
este următoarea:
S.C. …………….. % (procentele trebuie să fie corelate cu aportul sau
activitatea ce se desfăşoară de părţi, evitându-se acele procente care
conduc la concluzia că participarea este derizorie)
S.C. …………. … % (a se evita clauzele leonine)
Sumele reprezentând beneficii se calculează lunar şi se virează în
primele...... zile din luna pentru luna anterioară în contul indicat (soluţia
se grefează pe obligaţia lunară de a întocmi un decont de venituri şi
cheltuieli, însă părţile pot stabili şi alte perioade de plată a beneficiilor ;
plata anuală, după încheierea exerciţiului financiar se impune în cazul
unor asocieri de anvergură sau după îndeplinirea obiectului contractului, cum ar fi asocierea pentru construirea şi vânzarea unor locuinţe,
adică după executarea operaţiunilor respective, când numai atunci se
pot cunoaşte datele contabile).
Impozitele aferente cotei de beneficii se suportă de fiecare asociat în
parte (practic acestea reprezintă profit/venit pentru fiecare asociat;
excepţie de la această regulă este în cazul unei asocierii dintre o microîntreprindere plătitoare de impozit, conform Titlului II „ Impozitul pe
profit” din Codul fiscal, şi o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă,
microîntreprinderea are obligaţia de a calcula, de a reţine şi de a vărsa
la bugetul de stat impozitul datorat de persoana fizică, impozit calculat
prin aplicarea cotei de 1,5% (3% în 2009) la veniturile ce revin acesteia
din asociere conform art. 111 din Codul fiscal).
ART. 6. Contabilitatea
Contabilitatea aferentă desfăşurării prezentului contract va fi ţinută
de care asociatul administrator potrivit legislaţiei fiscale în vigoare
(Ordinul MFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile
conforme cu directivele europene stabileşte la art. 221 că toate cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se
contabilizează distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor
contractului de asociere).
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Lunar, asociatul administrator va întocmi pentru asociatul participant
un decont de venituri şi cheltuieli care va fi comunicat în termen de......
zile de la încheierea lunii.
(clauză opţională pentru societăţile străine) Având în vedere că
asociaţii sunt persoane juridice străine urmează a se respecta dispoziţiile art. 28 alin. (2) din Codul fiscal astfel că asociatul ………………
este desemnat de părţi să îndeplinească obligaţiile specifice conform
Titlului II „Impozitul pe profit” din Codul fiscal.
Asociatul desemnat …..……are obligaţia de a înregistra asocierea la
autoritatea fiscală competentă înainte ca aceasta să înceapă să desfăşoare activitate.
Art. 7. Conducerea şi administrarea
(conducerea se poate realiza de asociatul administrator printr-o
persoană anume desemnată sau părţile pot stabili reguli distincte)
Asociatul administrator desemnează ca reprezentant ce va desfăşura
activitatea în concret a asocierii şi va exercita atribuţiile specifice prevăzute în prezentul contract pe dl./d-na ………….….. (este util a se identifica persoana fizică, mai ales în cazul societăţilor cu mai mulţi administrator). Acest reprezentant ce va desfăşura activitate exclusiv în interesul asocierii va fi remunerat cu suma de ………….. lei (suma poate să
fie suportată din veniturile asocierii sau va fi suportată de asociatul
administrator ca şi aport al său; preferabil este în cazul unor asocieri cu
volum mare de activitate găsirea unui terţ, angajarea acestuia de către
asociatul administrator şi care urmează a lucra în numele acestuia;
credem că se impune numirea şi remunerarea unei astfel de persoane ca
şi împuternicit al asociatului administrator)
(sau)
Asocierea va fi condusă şi administrată de un consiliu format din doi
membri (fiecare parte numeşte câte un membru) sau din trei membri (în
funcţie de complexitate), respectiv………………………….. (se identifică
fiecare persoană; aceste persoane nu trebuie să fie neapărat administratori ai celor două persoane juridice).
Consiliu se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau ori de câte ori
este nevoie.
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Deciziile privind următoarele acte juridice …….. sau cu o valoare
mai mare de …………… lei se încheie numai în urma acordului unanim
al celor doi administratori.
Membri consiliului sunt remuneraţi după cum urmează..................
…………………
Consiliul de administraţie are următoarele drepturi şi obligaţii (cu
titlu de exemplu):
- stabileşte programul de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli
(toate venituri şi cheltuielile sunt contabilizate de asociatul administrator SC……………)
- identificarea clienţilor, stabilirea preţurilor produselor realizate ca
urmare a activităţii etc.
- angajarea personalului şi remunerarea acestuia
Art. 8. Obligaţiile asociatului administrator
(aceste obligaţii urmează a fi diferite în funcţie de obiectul material
al contractului, de activitatea comercială comună etc.)
(se poate face o diferenţiere între atribuţiile asociatului administrator
şi obligaţii reprezentantului asociatului administrator în măsura în care
o astfel de persoană a fost desemnată de părţi)
(credem că se impune în special o limitate a operaţiunilor în funcţie
de natura actului juridic şi/sau valoarea acestora)
S.C. …………….. S.R.L. are obligaţia de a amenaja şi întreţine
imobilul ce urmează a fi cumpărat şi în care se va desfăşura activitatea,
respectiv:
- cumpărarea/închirierea/concesionarea terenului
- amenajarea imobilului conform unui proiect agreat de ambele
părţi, amenajare constând în: realizarea unei construcţii (când este
cazul); dimensiunile, materialele etc. pentru construcţie sunt stabilite
exclusiv de asociatul administrator, realizarea utilităţilor (apă, curent
electric, canalizare), obţinerea tuturor autorizaţiilor necesare punerii în
funcţiune
- să asigure evidenţa contabilă conform legislaţiei în vigoare;
- pe întreaga durată a contractului S.C. ……….. S.R.L. se obligă să
nu transfere sau să constituie în favoarea terţilor vreun drept real asupra
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imobilelor aduse ca aport la prezentul contract de asociere, cu excepţia
cazului în care acestea se fac cu acordul expres al celeilalte părţi
- să angajeze personalul necesar
- impozitele pe teren şi construcţie care se vor suporta din asociere
De asemenea, asociatul administrator va suporta din veniturile asocierii următoarele categorii de cheltuieli: salarii, c/v gazului, telefoane,
energie electrică, termică, apă etc., cheltuielile de întreţinere curentă a
staţiei, cheltuielile de publicitate.
Art. 9. Drepturile şi obligaţiile asociatului participant
Asociatul participant are următoarele obligaţii:
- de a aduce aportul la care s-a obligat (în principiu dacă asociatul
participant rămâne un asociat ocult, obligaţiile acestuia sunt limitate la
aducerea aportului ; părţile pot stabili anumite obligaţii specifice )
Asociatul participant printr-o persoană anume desemnată are dreptul
de a verifica evidenţele contabile şi înregistrările financiare privind
încasările asociatului administrator din activitatea ce constituie obiectul
prezentului contract.
Verificarea se face după ce asociatul administrator comunică
decontul lunar de venituri şi cheltuieli.
Art. 10. Deciziile colective (se impune a se stabili modul de luate a
deciziilor, părţile având deplină liberate şi sub acest aspect)
Hotărârile importante (se va defini termenul prin stabilirea unei sume
sau identificarea anumitor acte juridice ori operaţiuni comerciale)
privind activitatea asocierii se iau cu unanimitate (un astfel de mecanism de realizare a voinţei se impune mai ales în cazul asocierilor cu
mai mulţi de 2 asociaţi, caz în care se poate stabili şi un cvorum sau
categorii de atribuţii ce sunt supuse aprobării, părţile putând adapta
regulile specifice societăţilor comerciale ).
Aceste hotărâri se iau în adunarea convocată de asociatul administrator sau de alt asociat ori de câte ori se impune (nu trebuie neapărat
prevăzută o anumită periodicitate; totuşi o astfel de adunare ar trebui
măcar odată pe an după încheierea fiecărui an fiscal). Convocarea se
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face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire expediată cu
minim …. zile înainte de data ţinerii adunării.
Adunarea se convoacă la sediul asociatului administrator (sau la un
alt stabiliment unde se desfăşoară activitatea comună)
Voinţa asociaţilor se va materializa într-un înscris ce va fi semnat de
toţi asociaţii (se vor stabili şi reguli privind situaţiile în care nu se realizează unanimitate, această situaţie putând constitui şi o cauză de
încetare a contractului).
Art. 11. Cheltuielile asocierii
Părţile vor stabili, dacă este cazul, capitolele de cheltuieli (eventual
limitele) ce se vor deduce din veniturile asocierii.
Cheltuielile efectuate de una părţi fără a avea o legătură cu activitatea desfăşurată va fi suportata de aceasta.
Investiţiile se efectuează cu acordul ambelor părţi.
Toate plăţile şi încasările aferente asocierii se vor efectuat printr-un
cont separat, deschis la o bancă agreată de ambele părţi.
Art. 12. Emblema
Părţile pot stabili realizarea unei embleme sub care sa se desfăşoare
activitatea comerciala. Emblema va fi înregistrată la Registrul Comerţului de către asociatul administrator.
După încetarea contractului nici una din părţi nu poate folosi emblema respectiva sau una asemănătoare care să creeze o eventuală
confuzie, asociatul administrator având obligaţia să o radieze.
Art. 13. Răspunderea părţilor
În relaţiile cu terţii răspunderea pentru obligaţiile contractuale revine
asociatului administrator. Asociatul participant nu poate să-şi asume
obligaţii în numele asocierii, iar în caz că a contractat crezând acest
lucru, răspunderea pentru acel act juridic îi incumbă.
Părţile nu vor putea desfăşura pe cont propriu, direct ori indirect
activităţi comerciale de natura celor ce constituie obiectul prezentului
contract, în caz contrar partea care încalcă prezenta interdicţie fiind
obligată la plata unor daune-interese compensatorii de................. lei.
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Art. 14. Termenul contractului
Termenul contractului este de ….. ani, termen calculat de la data
semnării contractului.
Art. 15. Cesionarea contractului
Drepturile dobândite în baza prezentului contract nu pot fi cesionate
către terţe persoane decât cu acordul expres, prealabil şi scris al
celorlalţi asociaţi.
Art. 16. Pacte comisorii exprese de gradul IV
In cazul în care una din părţi nu-si respecta obligaţiile mai jos
enumerate, prezentul contract se desfiinţează de plin drept, fără punere
în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabila prevăzută de lege
(pact comisoriu expres de gradul IV).
Obligaţiile a căror nerespectare atrage rezilierea contractului în baza
pactului comisoriu expres de gradul IV menţionat complet mai sus
sunt:……………..
Art. 17. Clauză penală
În cazul în care una din părţi nu-şi respectă obligaţiile, acesta datorează celeilalte părţi daune-interese compensatorii în temeiul art. 1066
C. civ. reprezentând contravaloarea în lei ………………….(preferabil ar
fi ca daunele să fie stabilite în mod separat pentru obligaţiile principale).
Art. 18. Regimul bunurilor
Bunurile (mobile ori imobile) aduse de asociaţi ca aport rămân
proprietatea acestora conform art. 254 alin. (2) C. com., iar în caz de
încetare a contractului se restituie celui ce l-a adus ca aport. Când
restituirea în natură nu este posibilă se restituie valoarea bunului la
momentul restituirii stabilită de părţi de comun acord, iar în caz de
dezacord pe baza unei expertize evaluatorii.
În caz de pieire a bunului în legătură directă sau indirectă cu activitatea comună paguba urmează a fi suportată din veniturile asocierii
conform cotelor stabilite.

Contract de asociere în participaţie

145

În caz de deteriorare ori uzură a bunului ca urmare a activităţii
părţile stabilesc ca valoarea reparaţiilor să fie suportate din veniturile
asocierii.
Bunurile mobile ori imobile cumpărare/realizate de asociatul administrator în baza prezentului contract sunt coproprietatea asociaţilor
(preferabil este ca părţile să stabilească regimul unor astfel de bunuri
regim de indiviziune ori că rămân proprietatea asociatul administrator,
dar cu obligaţia de a plăti celuilalt asociat valoarea corespunzătoare
cotei ce o deţine etc. )
În ceea ce priveşte bunurile cumpărate din veniturile asocierii
necesare activităţii comune se vor aplica regulile coproprietăţii, iar la
încetare, dacă părţile nu se înţeleg cu privire la împărţirea acestora, vor
fi vândute, iar sumele de bani se vor împărţi conform procentelor
stabilite pentru participarea la beneficii şi pierderi.
Suma de bani pe care asociaţii au adus ca aport pentru rulajul iniţial
se scade din veniturile asocierii după un termen de ……….. (se stabileşte fie un termen rezonabil în care se presupune că asocierea înregistrată venituri sau, dimpotrivă, se poate stabili ca aceste sume să se
restituie la încetarea contractului)
Art. 20. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:
a) la expirarea termenului prevăzut la articolul anterior, dacă părţile
nu convin prelungirea acestuia
b) prin reziliere în cazul neîndeplinirii de către asociat a clauzelor
prezentului contract cu obligarea acestuia la plata de daune-interese;
c) în alte cazuri, cum ar fi: deschiderea faţă de oricare din părţi a
procedurii prevăzute de Legea nr. 85/2006, iniţierea procedurii de
dizolvare şi lichidare în temeiul Legii nr. 31/1990, cazurile de forţă
majoră invocate şi dovedite conform legii dacă acestea nu încetează în
termen de 30 de zile, reziliere convenţională, fuziunea ori divizarea fără
acordul celeilalte părţi.
d) alte cazuri de încetare (spre exemplu, dispariţia subită a administratorului, pierderea unui client important ce reprezenta sursa
principală de venit a asocierii şi nu este posibilă rezoluţiunea convenţională, părţile fiind în divergenţă etc.; astfel de cazuri au fost reunite
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sub denumirea de cazuri de dizolvare, însă eventual pentru a putea
evita confuzia cu dizolvarea ca şi instituţie specifică persoanelor juridice s-ar putea folosi termenul generic de „alte cazuri de încetare”; părţile
au deplină libertate sub acest aspect putând stabili inclusiv neatingerea
unui anumit nivel de venituri etc.)
Fuziunea sau divizarea se face doar cu acordul scris şi prealabil al
celeilalte părţi.
Denunţarea unilaterala este interzisă. În cazul în care unul dintre
asociaţi intenţionează a denunţa contractul urmează a plăti daune-interese compensatorii de ............... lei (urmează a se stabili eventual acele
cazuri în care este posibilă denunţarea, cazuri justificare, cum ar fi
neatingerea unui anumit plafon valoric, modificările de pe piaţă etc. )
Art. 21. Lichidarea
Lichidarea se face după încetarea contractului ce are loc în cazurile
mai sus enumerate.
Lichidarea se realizează de asociatul administrator (sau a unui
lichidator numit de instanţa de judecată)
Lichidatorul va stabili şi va supune asociaţilor decontul final de
lichidare în termen de ………….. luni de la dizolvarea societăţii.
Lichidarea se va face după următoarele reguli (se vor identifica pe
cât posibil reguli optime pentru evitarea oricăror disensiuni; cum nu
există o procedură legală, părţile sunt libere să stabilească modalităţile
de lichidare):
- bunurile aduse ca aport se restituie în natură ; dacă acest lucru nu
este posibil se va evalua bunul la momentul încetării şi se va repartiza
ca beneficiu integral asociatului ce l-a adus ca aport
- investiţiile aduse la bunuri urmează a se cuantifica ca şi venit al
asocierii şi suporta de părţi conform procentelor stabilite
- bunurile achiziţionate din veniturile asocierii urmează a se
revinde (se va stabili modalitatea de evaluare), iar preţul obţinut se va
raporta la activul asocierii etc.
- produsele /mărfurile se vând la preţul de producţie (sau se stabileşte o perioadă în care urmează a fi vândute ori se stabileşte că se
împart în natură între asociaţi
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- sumele obţinute în timpul lichidării se virează în termen de
maxim.... zile de la data încheierii lichidării
- etapele/condiţiile lichidării sunt stabilite de asociaţi în unanimitate
Art. 22 Litigii
Eventualele litigii în legătură cu executarea ori interpretarea prezentului contract vor fi de competenţa instanţelor judecătoreşti din
................... (sau se poate introduce o convenţie arbitrală neechivocă,
indicându-se arbitrajul şi eventual trimitere la regulile acestora)
Art. 23 Convenţie asupra probelor
Părţile stabilesc în privinţa raporturilor juridice dintre ele că acestea
pot fi probate numai cu înscrisuri. Corespondenţa dintre ele va constitui
probă numai în măsura în care a fost comunicată prin poştă cu scrisoare
recomandată cu confirmare de primire la adresa indicată la art. 1.
Art. 24 Dispoziţii finale
Modificarea prezentului contract se face prin acte adiţionale
încheiate în forma scrisă şi semnate de ambele părţi.
Fac parte din prezentul contract Anexele nr……………..
Încheiat astăzi…………., în......................... în două exemplare, câte
unul pentru fiecare parte.

S.C………………

S.C. ………………

