
 

Cuvânt înainte 

Regimul juridic al societăţilor comerciale, reglementat prin Legea 
nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, a făcut obiec-
tul a numeroase lucrări de specialitate: manuale şi cursuri univer-
sitare, monografii, comentarii şi adnotări, articole de revistă etc. 

Lucrarea pe care o prezentăm priveşte o coordonată fundamentală 
a regimului juridic al societăţilor comerciale – încetarea existenţei 
societăţilor prin dizolvare şi lichidare. 

Într-o perioadă în care se depun eforturi pentru perfecţionarea 
reglementărilor din domeniul societăţilor comerciale, în concordanţă 
cu reglementările Uniunii Europene, precum şi pentru asanarea acti-
vităţii comerciale, prin eliminarea societăţilor comerciale fantomă, 
abordarea unei asemenea teme este deosebit de actuală şi se justifică 
pe deplin sub aspect teoretic şi practic.  

Cercetarea monografică a temei a oferit autoarei posibilitatea unui 
examen cuprinzător şi aprofundat al reglementărilor legale, al doc-
trinei şi jurisprudenţei în materie.  

Valorificând ceea ce este dobândit în literatura juridică şi în 
practica judiciară printr-un efort propriu de analiză, autoarea a fost 
preocupată să pună în evidenţă semnificaţia şi finalitatea dispoziţiilor 
legale, precum şi condiţiile de aplicare, pentru a realiza eficienţa 
necesară în protejarea desfăşurării activităţii comerciale.  

În demersul său, autoarea a examinat aspectele clasice ale dizol-
vării şi lichidării societăţilor comerciale. O atenţie specială a fost 
acordată aspectelor speciale privind cazurile de dizolvare-sancţiune, 
aşa cum au fost reglementate prin O.U.G. nr. 32/1997, Legea  
nr. 302/2005, Legea nr. 161/2003, Legea nr. 441/2006 şi O.U.G.  
nr. 82/2007. 

Soluţiile propuse sunt temeinic argumentate şi sunt corespun-
zătoare cerinţelor activităţii practice.  

Sub acest aspect, menţionăm observaţiile şi propunerile privind 
reglementarea dizolvării societăţilor comerciale în cazul expirării ter-
menului stabilit pentru durata societăţii şi în cazul imposibilităţii 
realizării obiectului de activitate al societăţii şi realizării acestuia, 
analizele privind dizolvarea societăţilor comerciale în cazul necom-
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pletării capitalului social şi nepreschimbării certificatului de înmatri-
culare, precum şi observaţiile privind reglementarea legală a radierii 
înregistrărilor din registrul comerţului.  

În fundamentarea cercetării şi a soluţiilor date, autoarea a folosit o 
bogată bibliografie de specialitate, română şi străină (în special 
franceză). 

Prin analiza cuprinzătoare şi aprofundată a problemelor abordate, 
ca şi prin soluţiile date şi informaţia bibliografică, lucrarea contribuie 
la o mai bună cunoaştere a reglementării legale privind societăţile 
comerciale şi, în consecinţă, poate constitui un instrument de lucru 
pentru cei interesaţi de regimul juridic al societăţilor comerciale. 

 
prov. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru 



 

Argument 

Elementele care definesc şi caracterizează procesul de încetare a 
existenţei societăţii comerciale decurg din concepţia legii române 
asupra noţiunii, rolului şi funcţiilor societăţilor comerciale. 

Analiza operaţiunilor care marchează sfârşitul societăţilor comer-
ciale are ca premise fundamentale natura juridică a acestor entităţi şi 
elementele specifice ale contractului de societate. 

De asemenea, în raport de formele societăţilor comerciale, există 
şi cauze distincte de cele generale, care determină încetarea existenţei 
societăţilor comerciale. 

Din perspectiva legiuitorului român, dispariţia societăţilor comer-
ciale este guvernată de principii şi norme aflate într-un strâns raport 
de cauzalitate cu cele care se aplică organizării şi funcţionării acestor 
societăţi. 

La rândul său, statutul juridic al societăţilor comerciale a cunoscut 
importante modificări în timp, în funcţie de evoluţia economică şi 
istorică a condiţiilor în care acestea au fiinţat. 

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale prezintă 
importante similitudini cu modurile în care încetează societăţile 
civile. 

Societatea civilă, definită ca fiind „un contract prin care două sau 
mai multe persoane se învoiesc să pună ceva în comun cu scop de a 
împărţi foloasele ce ar putea deriva”, îşi încetează existenţa în 
situaţiile prevăzute de Codul Civil. 

Astfel, societatea încetează prin trecerea timpului pentru care a 
fost contractată, prin desfiinţarea obiectului sau desăvârşirea afacerii, 
prin moartea unuia dintre asociaţi, prin interdicţia sau insolvabilitatea 
unuia dintre ei sau prin voinţa expresă a unuia sau mai multor asociaţi 
de a nu mai continua societatea. 

În acelaşi sens, desfiinţarea societăţii civile constituite pentru o 
perioadă determinată nu se poate cere înainte de data expirării terme-
nului convenit, decât numai pentru motive temeinice, cum este, potri-
vit exemplificării conţinute în art. 1529 C. civ., situaţia în care un 
asociat nu-şi îndeplineşte obligaţiile sau când o infirmitate perma-
nentă îl împiedică să-şi conducă afacerile societăţii. 
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Reglementarea cauzelor generale de dizolvare a societăţilor co-
merciale are la origine dispoziţiile Codului civil referitoare la modul 
în care îşi încetează existenţa societăţile civile. 

În mod analog, cazurile generale de dizolvare a societăţilor co-
merciale sunt reglementate de Legea nr. 31/1990. 

Analiza fiecăreia dintre cauzele generale de dizolvare permite 
evidenţierea cadrului general în care acestea se aplică, dar şi a 
particularităţilor pe care doctrina şi practica judiciară le-au semnalat 
în legătură cu fiecare dintre ele. 

Comparaţia cauzelor generale de dizolvare în dreptul român cu 
cele din dreptul francez urmăreşte prezentarea unor similitudini, dar 
şi a anumitor diferenţe existente în cele două sisteme de drept. 

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale au fost 
clasificate în doctrina dreptului comercial în trei categorii, după cum 
dizolvarea operează de drept, este rezultatul voinţei asociaţilor sau se 
pronunţă prin hotărâre judecătorească. 

Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale sunt 
reglementate în dreptul francez de art. 1844-7 C. civ., iar în doctrină 
se subliniază asupra necesităţii de a le interpreta într-un mod res-
trictiv, deoarece interesul societăţii trebuie să prevaleze atât asupra 
intereselor asociaţilor, cât şi asupra celor aparţinând eventualilor 
creditori. 

Cauzele de dizolvare sunt clasificate în dreptul francez, ca şi în 
dreptul român, în trei categorii, după cum dizolvarea operează de 
drept, prin voinţa asociaţilor sau în temeiul unei hotărâri judecă-
toreşti. 

În ceea ce priveşte dizolvarea de drept a societăţilor comerciale, în 
doctrina franceză, se subliniază că aceasta operează la data apariţiei 
cauzei care se circumscrie unei asemenea ipoteze, şi nu la data pro-

nun ării unei hotărâri judecătoreşti, care are doar rolul de a o 

constata. 
În dreptul comercial român a fost împărtăşită, în principiu, aceeaşi 

concepţie. 
Situaţiile complexe cu care se confruntă practica judiciară au evi-

denţiat necesitatea de a constata prelungirea duratei societăţii, chiar 
după expirarea termenului stabilit de asociaţi sau prin actul 
constitutiv. 

Lucrarea de faţă se constituie şi într-o pledoarie în sensul flexibili-
zării soluţiilor ce urmează să fie pronunţate în practică sub acest 
aspect. 



Argument IX 

Apreciem că este important să se confere prioritate principiului 
salvgardării societăţii, atunci când interesele terţilor nu sunt 
prejudiciate. 

Un raţionament analog ar trebui să se aplice, în opinia noastră şi 
în cazurile de dizolvare-sancţiune, care intervin pentru neîndeplinirea 
unor condiţii legale, astfel încât încetarea existenţei societăţii să 
rămână o soluţie extremă, dacă societatea, în mod obiectiv, are 
resurse să îşi continue activitatea. 

Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii 
constituie o cauză generală de dizolvare căreia i s-au circumscris 
diverse situaţii în practică, în raport de modificările succesive ale 
Legii nr. 31/1990. 

Actualmente, redactarea art. 227 din legea societăţilor comerciale 
marchează o delimitare sensibilă între cazul de dizolvare prevăzut de 
art. 227 alin. (1) lit. b) şi cel evocat de art. 227 alin. (1) lit. e), 
respectiv hotărârea tribunalului pentru motive temeinice care împie-
dică funcţionarea societăţii. 

În practica judiciară, aceste două cauze au fost adeseori puse sub 
semnul identităţii, astfel încât apreciem că de lege ferenda ele ar 
putea fi contopite într-o singură cauză de dizolvare a societăţii 
comerciale, printr-o nouă redactare a textului legal incident. 

Caracterul excepţional al nulităţii societăţii conferă acesteia 
particularitatea de a nu produce efecte în mod retroactiv, atunci când 
intervine şi determină dizolvarea societăţii. 

Regimul nulităţii societăţii comerciale, derogatoriu de la cel de 
drept comun, este justificat de necesitatea protejării terţilor, având 
profunde implicaţii în activitatea comercială. 

Evoluţia legislaţiei cu privire la procedura falimentului şi a reorga-
nizării judiciare este marcată actualmente de apariţia Legii nr. 85/2006 
privind procedura insolvenţei1, care abrogă dispoziţiile Legii nr. 64/1995. 

Analiza unora dintre modificările instituite de noul text legal 
demonstrează efectele pe care falimentul, ca o cauză generală de 
dizolvare, le aduce în viaţa societăţii. 

Din perspectiva noii reglementări, au fost detaliate şi particu-
larităţile procedurii colective concursuale în raport de procedura 
lichidării, astfel cum este detaliată în dreptul comun al societăţilor 
comerciale. 

                                                
1 M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006. 
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În paralel, se afirmă însă şi posibilitatea dizolvării voluntare, 
corolar al caracterului contractual al societăţii comerciale. 

Hotărârea adunării generale, astfel cum este guvernată de regulile 
care stabilesc constituirea şi funcţionarea legală a acestui organ colec-
tiv deliberativ, poate reprezenta resortul dispariţiei persoanei juridice. 

Specificul acestei cauze de dizolvare a fost evidenţiat pornind de 
la situaţii care au ilustrat în practica judiciară modul de încetare a 
existenţei societăţii comerciale prin voinţa asociaţilor. 

Din această perspectivă, am propus ca expirarea duratei societăţii să 
fie asimilată cauzelor de dizolvare voluntară, în sensul că numai 
hotărârea adunării generale ar urma să confirme voinţa asociaţilor de a 
dizolva societatea la împlinirea termenului stabilit prin actul constitutiv. 

Diversitatea formelor juridice ale societăţilor comerciale a deter-
minat apariţia unor cauze speciale de dizolvare, diferite de cele co-
mune tuturor societăţilor comerciale. 

Analiza cauzelor speciale relevă caracteristici comune societăţilor 
de capitaluri, pe de o parte, şi societăţilor de persoane, pe de altă 
parte, în ceea ce priveşte modul în care acestea îşi încetează existenţa. 

În acelaşi sens, a fost relevată evoluţia legislativă cu privire la 
reglementarea cazurilor de dizolvare-sancţiune în timp, astfel cum şi-
au dovedit sau nu eficienţa. 

Aspectele procedurale comune cazurilor de dizolvare judiciară au 
fost evidenţiate din perspectiva interesului practic pe care îl prezintă 
soluţiile pronunţate în materie. 

Au fost prezentate şi interpretate astfel opinii divergente, în 
dorinţa de a clarifica elemente asupra cărora poartă controverse de 
ordin teoretic şi practic, pornind în principal de la necesitatea 
cristalizării unui punct de vedere unitar în practica judiciară. 

Elementele de noutate pe care le-a introdus modificarea Legii  
nr. 31/1990 au fost analizate comparativ cu vechea reglementare, în 
domeniile de interes ale prezentei lucrări, apreciindu-se şi asupra 
oportunităţii şi eficienţei textelor legale în vigoare. 

În ceea ce priveşte a doua fază a încetării existenţei societăţii co-
merciale, faza lichidării, am acordat un interes special statutului prac-
ticienilor în reorganizare şi lichidare, astfel cum a fost definit prin 
Legea nr. 85/2006. În paralel, au fost evidenţiate şi elemente care 
conturează acest statut şi din perspectiva O.U.G. nr. 86/2006. 

Procedura de radiere a societăţilor comerciale din registrul co-
merţului comportă anumite particularităţi, în raport de cazurile de 
dizolvare în urma cărora intervin. 



Argument XI 

În cuprinsul acestei lucrări, radierea a format obiectul unei analize 
detaliate, cu accent pe caracterul controversat al unor aspecte de ordin 
procedural. 

În sfera de aplicare a dreptului societăţilor comerciale, dizolvarea 
şi lichidarea acestora prezintă un incontestabil interes teoretic şi 
practic. 

Analiza etapelor care marchează încetarea existenţei societăţilor 
comerciale relevă semnificaţia acestui moment, implicaţiile sale în 
circuitul comercial. 

Detalierea unora dintre cele mai importante controverse care se 
poartă în doctrina şi practica judiciară, referitoare la dizolvarea şi 
lichidarea societăţilor comerciale, conferă acestui subiect actualitate. 

Prezentul demers teoretic se înscrie cu modestie în încercarea de a 
clarifica aspecte echivoce legate de modul în care se produce 
încetarea existenţei societăţilor comerciale, aspecte care ar putea 
constitui teme de reflecţie pentru cei interesaţi. 
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