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REZUMAT: Prin studiul efectuat cu privire la chestiunea enunțată în titlul acestui 

articol, am intenționat să propunem  doctrinei și practicii judiciare, o viziune personală 

asupra unei probleme pe care- după aprecierea noastră- a generat-o noua reglementare a 

persoanelor juridice în cuprinsul Codului Civil și anume: dacă  este admisibilă, din 

perspectiva legii generale, respectiv a dreptului comun în materie de persoane juridice, 

adică a  Codul civil), anularea/constatarea nulității deciziilor organelor de administare 

ale societăților cu personalitate juridică cu scop lucrativ, reglementate de Legea nr. 

31/1990, Legea nr. 566/2004, Legea nr. 1/2005 și de alte legi speciale,  dacă da, în ce 

condiții, sau dacă nu , de ce ?  
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Răspunsul la o astfel de întrebare, poate avea implicații practice deosebite, în primul 

rând, pentru motivul că legile speciale, aplicabile persoanelor juridice cu scop lucrativ, nu 

prevăd, în mod expres, posibilitatea anulării/constatării nulității unor decizii alte organelor 

lor de administrare,  o astfel de posibilitate fiind reglementată doar pentru hotărârile  

organelor de conducere ale  unor astfel de structuri juridice. În al doilea rând, prin 

prevederile art. 230, literele bb),  din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a 

noului Cod civil, cu modificările și completările  ulterioare, s-a statuat că începând cu  

data intrării lui în vigoare orice dispoziție contrară (în mod evident, anterioară), chiar dacă 

este cuprinsă în legi speciale, este reputată a fi abrogată, împrejurare care pote genera 

unele probleme de  interpretare și aplicare a dispozițiilor legale. 

1.După cum se poate constata, legiuitorul român din 2009 a optat pentru includerea în 

Titlul Iv al Cărții a I a, intitulată ”Despre persoane„ ,capitolele I-VI, a unor relativ extinse 

și substanțiale norme privind înființarea, organizarea, funcționare și încetarea persoanelor 

juridice, în general, indiferent că sunt de drept privat sau public, cu sau fără scop 
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lucrativ.Aceste norme, sunt de maximă generalitate și aplicabilitate, reprezentând, așa 

cum postulează alineatul 2 al art. 2 din noul Cod civil, dreptul comun în materia 

persoanelor juridice. Așa fiind, în cazul unor lacune de reglementare a unor anumite 

categorii de persoane juridice, cu sau fără scop lucrativ, se vor aplica prevederile noului 

Cod civil, cu titlul de drept comun, concluzie care rezultă, cu evidență, din teza penultimă 

art. 192 din Codul civil. 

2. În condițiile normative create  de noul Cod civil, persoanele juridice legal înființate- 

la data intrării acestuia în vigoare- precum și cele care se vor înființa ulterior, sub regimul 

unor legi speciale, cum ar  fi Legea nr. 31/1990 privind societățile, OG nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații, Legea nr.266/2004,  Legea nr. 1/2005 privind cooperația, ori 

OG.26/2000 , etc, rămân și/sau vor fi supuse, după caz,  ”dispozițiilor aplicabile categoriei 

din care fac parte(adică, legilor speciale care le reglementează înființarea, organizarea, 

funcționarea și încetarea existenței lor-n.n)  precum și celor cuprinse în prezentul cod, 

dacă prin lege nu se prevede altfel”(art. 192 din noul Cod civil). 

Relativ la această regulă, s-ar putea ivi o problemă de interpretare  și aplicare a ei, în  

situația în care legile speciale- aflate în vigoare la data punerii în aplicare a noului Cod 

civil - pe care le avem în vedere, ar putea conține unele dispoziții contrare celor ale 

Codului, fâcând incidentă prevederea art. 230 ,l iterele b,b) din Legea nr. 71/2011, cu 

modificările și completările ulterioare. Dacă o astfel  de ipoteză s-ar putea dovedi a fi 

reală, din punct de vedere practic, s-ar putea ridica întrebarea dacă, sub aspect 

constituțional, este admisibil ca printr-o dispoziție a unei legi generale (Codul civil, 

respectiv legea de punere în aplicare a acestuia) să fi abrogate  indirect ori virtual unele 

din dispozițiile legilor speciale? 

3. Cu referire la regulile de drept comun care trebuie să guverneze funcționarea 

persoanelor  juridice, art.212, alin.1  din Codul civil, dispune, în mod imperativ, că 

”hotărârile și deciziile luate de organele de conducere și administrare în condițiile legii, 

actului de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar și pentru cei care nu au luat parte 

la deliberare sau au votat împotrivă”. Așadar, textul normativ citat, consacră și dă 

eficiență juridică principiul votului legal și/sau statutar(majoritar) în ceea ce privește 

manifestările de voință ale persoanelor juridice, prin intermediul organelor lor de 

conducere  și/sau de administrare după caz.  

Să reținem că prin intermediul hotărârilor și deciziilor organelor de conducere și 

administrare, persoanele juridice își manifestă calitatea de subiecte de drept, utilizându-și 

prerogativele pe care  legea le include în capacitatelor de exercițiu, specifică fiecărei 

categorii. 

4.Deși Codul civil, utilizează termenii de organe de  conducere și de administrare a 

persoanelor juridice, acesta definește- chiar dacă într-o modalitate cvasi directă – doar 

termenul și noțiunea  de organe de administrare nu și cea de organe de conducere. În acest 

sens,  sunt edificatoare prevederile art. 209, alin.1 și 2.Potrivit prevederilor alin.1, 

”persoana juridică  își exercită  drepturile  și își îndeplinește obligațiile (cu alte cuvinte, își 

pune în valoare capacitate de exercițiu recunoscută de lege-n.n)  prin organele  sale de 

administrare, de la data constituirii lor”. Așadar, s-ar părea, printr-o interpretare literală și 

logică, că doar  prin organele de administrare ale persoanelor juridice acestea își pot 

exercita drepturile și îndeplinii obligațiile asumate, adică, doar prin acest tip de organe ele 

se pot manifesta ca subiecte de drept, părți ale raporturilor juridice de drept privat, în 

special. 



 

 

 

 

 

86                                                                                  Titus PRESCURE 

 

5.Alineatul al doilea desemnează ca organe de administrare ale persoanelor juridice, în 

sensul alin.1, ”persoanele fizice sau persoanele juridice care, prin lege, actul de constituire 

sau statut, sunt desemnate să acționeze, în raporturile cu terții, individuale sau colectiv, în 

numele sau pe seama persoanei juridice”. Prin ipoteza legii, pot fi  organe de administrare, 

adică de punere în valoare, respectiv prin care se acționează în vederea realizării scopului 

și a obiectului de activitate al unei anumite persoane juridice, atât alte persoane juridice- 

apreciem noi, specializate în astfel de activități- cât și persoane fizice, respectiv acelea 

care nu sunt afectate de anumite incapacități, de natura diversă( de protecție, sancțiune 

civilă sau penală, de tipul celor enumerate de art. 211 alin.1 din Codul civil) ori 

incompatibilități legale și care acceptă un astfel de mandat. 

6.Din studierea prevederilor unor acte normative speciale care reglementează modul 

de înființare, organizare și funcționare a anumitor categorii de persoane juridice, se 

desprinde concluzia că  legiuitorul român  utilizează, cu o oarecare inconsecvență, 

denumiri și calificări diferite ale organelor de conducere și de administrare, fapt care este 

de natură să creeze anumite confuzii. Spre exemplu, OG nr. 26/2000   cu privire la 

asociații și fundații, prevede în art. 21 că adunarea generală este organul de conducere 

alcătuit din totalitatea asociaților, pe când art. 24 alin.1, prevede că Consiliul director este 

organul care asigură punerea  în executare a hotărârilor adunărilor generale, fără a-l 

califica, în mod expres ca un organ de administrare. În cazul persoanelor juridice- 

fundații, art. 29 din OG nr.26/2000 califică consiliul director ca fiind organul de 

conducere și de administrare  al acestora, adică acest tip de organ conduce și 

administrează, în același timp fundația. 

7.Legea nr. 566/2004 a cooperației agricole, prin art. 22 stabilește că organele de 

conducere ale cooperativei agricole sunt adunarea generală și consiliul de administrație ca 

apoi, prin dispozițiile art. 27 alin.1 să prevadă că administrarea cooperativleor agricole 

este asigurată de către consiliul de administrație. În mod similar acestei ultime norme 

juridice, art. 45 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, 

dispune că ”administrarea și gestionarea societății cooperative sunt asigurate de către 

administratorul unic sau de consiliul de administrație, alcătuit dintr-un număr impar de 

membri, aleși prin vot secret pe o perioadă de  de ani, stabiliți  prin actul constitutiv, în 

funcție de complexitatea activității societății cooperative și de numărul de membri 

cooperatori”. 

8.În fine, încheind sfera exemplelor pe care am dorit să le prezentăm, facem precizarea 

că, din fericire, Legea nr.31/1990 privind societățile, prin întreaga sa  economie, 

realizează o delimitare precisă între adunările generale, ca organe de conducere și 

organele de administrare(administrator unic, consilii de administrație, consilii de 

supraveghere, directorate, etc), sub apectul funcțiilor și al competențelor, astfel încât, nu 

se pot produce confuzii între categoriile de acte juridice pe care le pot emite adunările 

generale și organele de administrare.     

9. Pe baza examinării prevederilor legale incidente în cauză, a unei părți însemnate a 

literaturii de specialitate precum și a practicii judiciare relevante, ne exprimăm opinia că, 

la modul cle mai general, prin organe de conducere a unor persoane juridice cu  sau fără 

scop lucrativ, ar trebui să avem în vedere, în raport cu izvorul lor juridic, atât adunarea 

generală a asociaților(în cazul persoanelor juridice de tip asociativ) cât și persoana fizică 

ori juridică, inclusiv cele de drept public, care înființează astfel de persoane juridice, ori 

alte organe desemnate sub o astfel de calitate, prin actele constitutive ori de înființare,  
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prin  voința cărora se formează și exprimă, la rândul ei, voința persoanei juridice. Astfel 

de organe de conducere au dreptul de a hotărî în problemele fundamentale ale existenței și 

ale manifestării ca subiecte de drept ale persoanelor juridice din structura cărora fac parte 

(înființare, modificare, reorganizare, dizolvare, lichidare, etc). Actele juridice pe care le 

emit astfel de organe de conducere sunt desemnate sub denumirea generică de hotărâri și 

trebuie să fie conforme cu legea și cu actele constitutive sau de înființare, după caz, pentru 

a-și putea produce efectele urmărite de cei care-și exprimă voința în acest sens. 

10.Toate actele normative speciale care reglementează problematica unor persoane 

juridice cu sau fără scop lucrativ,cercetate de noi, prevăd în mod expres, ca de alfel și noul 

Cod civil, posibilitatea ca hotărârile organelor de conducere , contrare legii și/sau actului 

constitutiv ori de înființare să fie atacate în justitie în vederea anulării/constatării nulității 

absolute de către membri acelor organe care au votat împotrivă ori care nu au luat parte la 

deliberări. În unele situații se solicită și cerința specială ca cel care a votat împotrivă să fi 

cerut să se consemneze votul său în procesul verbal al sedintei( a se veda spre exemplu, 

art. 132 alin.2 din Legea nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare precum și 

art. 23 alin.2 din OG  nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare, etc).Actele 

normative respective conțin și unele dispoziții procedurale, inclusiv  privind competența 

materială și teritorială(excepțională) cu privire la judecarea și soluționarea unor astfel de 

litigii. Nu pot fi atacate în justiție hotărările organelor de conducere prin care 

administratorii-membri ai acestor organe vor fi revocați din funcție, cu precizarea că o 

astfel de incapacitate îi vizează doar pe cei revocați din funcție. 

În acest contex, facem mențiunea că, în acțiunile în constatarea nulității absolute a 

unor hotărâri ale organelor de conducere ale persoanelor juridice, pot avea calitate 

procesuală activă nu numai cei care au votat împotrivă sau care nu au participat la vot ci 

orice altă persoană interesată, în condițiile dreptului comun (prevederile noului Cod civil, 

referitoare la nulitatea actelor juridice în general dar și cele privind nulitatea actelor 

juridice ale persoanei juridice însuși- art. 216, alin.6)  cu respectarea, în special, a 

prevederilor art. 31, 32, 33,35 și 35
1
din noul Cod de procedură civilă.  

11.Deși la originea(izvorul) lor hotărârile organelor de conducere ale persoanelor 

juridice cu scop lucrativ sau nelucrativ, pot fi acte de voință individuală, cum ar fi 

hotărârea unui fondator( al unei fundații unipersonale,  ale unei societăți cu răspundere 

limitată ale cărei părți sociale  sunt deținute de o singură persoană fizică sau juridică, ale 

unei autorități publice, etc) ori comună, cum ar fi cazul unor adunări generale ale unor 

societăți pe acțiuni ori cooperatiste, prin finalitatea lor devin, în toate situațiile, acte 

unilaterale ale persoanei juridice însuși.  Așa după cum se afirmă adeseori în doctrină, prin 

astfel de manifestări de voință, în principiu și de regulă, se formează și 

exprimă(manifestă) voința juridică a persoanei juridice, voință concepută ca și izvor al 

actelor juridice. 

12. Organele de administrare și de gestiune ale categoriilor de persoane juridice care 

ne preocupă sunt acele elemente structurale, unipersonale sau colective, desemnate de 

către cei care constituie și/sau înfiintează noi persoane juridice și care, în esență și în 

principiu, au ca misiune aducerea la îndeplinire a hotărârilor organelor de conducere, a 

prevederilor actelor constitutive/de înființare și ale legii. Așa fiind, acțiunea lor precum și 

manifestările lor de voință au un obiect și o finalitate, în principal,  executivă, deciziile pe 

care le iau precum și actele juridice contractuale pe care le încheie în calitate de organe de 

administrare și reprezentare ale persoanelor juridice care  le-au desemnat și împuternicit( a 
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se vedea art. 209, alin.3 din Codul civil) și  în limitele acordate,    sunt   considerate  și ele 

actele juridice  ale persoanei juridice însuși( a se vedea art. 218 alin.1 din Codul civil, 

conform cărora, actele juridice făcute de organele de administrare ale persoanei juridice, 

sunt actele persoanei juridice însuși).      

 13. O altă constatare care se poate efectua prin cercetarea prevederilor actelor 

normative care reglementează înființarea, organizarea, funcționarea și încetarea diferitelor 

categorii de persoane juridice cu scop lucrativ și/sau nelucrativ, cele mai multe intrate în 

vigoare anterior noului Cod civil,  este aceea că unele dintre ele prevăd, în mod expres, 

posibilitatea atacării în justiție, în vederea anulării ori constătării nulității, atât a hotărârilor 

organelor de conducere de tipul adunărilor generale ale anumitor tipuri de persoane 

juridice cât și a deciziilor organelor de administrare și de gestiune.    Fac excepție de la o 

astfel de regulă, cel puțin Legea nr.31/1990 privind societățile,   precum și  Legea nr. 

1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, acte normative care nu prevăd 

dreptul de atacare în jusțitie și a deciziilor organelor de administrare și gestiune ci doar cel 

privind atacarea hotărărilor organelor de conducere.  

14. Față de împrejurarea că noul Cod civil , ca drept comun  și în materia persoanelor 

juridice, prevede în mod expres, posibilitatea atacării în justiție și a deciziilor organelor de 

administrare, contare legii, actului de constituire ori statutului, de către  membri organelor 

de administrare care nu au participat la deliberare  ori care au votat împotrivă și au cerut 

să se înserereze votul contra, în procesul verbal de sedință, suntem de părere că  și membri 

organelor de administrare ale societăților reglementate de Legea nr. 31/1990(toate cele 5 

forme de organizare a unor astfel de societăți-în nume colectiv, în comandită simplă, cu 

răspundere limitată, pe acțiuni și în comandită pe acțiuni) precum și cei ai acelorași 

organe ale societăților cooperatiste reglementate de Legea nr. 1/2005, respectiv, societăți 

cooperative meșteșugărești, de consum, de valorificare, agricole, de locuințe, pescărești, 

de transporturi, forestiere, și alte asemenea,  pot să atace în justiție astfel de decizii, în 

condițiile și cu procedura reglementată de noul Cod civil.  O astfel de posibilitate legală 

va putea fi utilizată chiar dacă, în legile speciale care reglementează organizarea și 

funcționarea anumitor categorii de persoane juridice-acelea legi fiind intrate în vigoare 

anterior noului Cod civil- s-ar prevedea contrariul. 

15. Regulile de procedură privind promovarea și judecarea unor astfel de acțiuni în 

anulare/constatarea nulității absolute, sunt, în esență,  cele instituite de art. 216 și 217 din 

noul Cod civil, în lipsa unor dispoziții legale speciale și derogatorii de la dreptul comun. 

Astfel de acțiuni fiind calificate ca neevaluabile în bani, în conformitate cu prevederile art. 

93,  punctul 1  și  ale art. 116 din noul C.pr.civ, vor fi de competența în primă instanță a 

tribunalului de la sediul principal al persoanei juridice respective, dacă acea persoană este  

o societate cu personalitate juridică cu scop lucrativ. Procedura este una contencioasă și se 

va desfășura în camera de consiliu, în contradictoriu cu  persoana juridică în cauză, 

reprezentată de membri organului de administrare care au votat pentru luarea deciziei  

atacate sau care nu au participat la vot și care nu atacă respectiva decizie dar care au 

dreptul de reprezentare a persoanei juridice.  

16.În cazul în care nici unul  dintre  membri organului de administrare și care  nu atacă 

decizia contrară legii ori actului de înființare, nu are dreptul de a reprezenta persoana 

juridică emitentă, reprezentarea acesteia va fi realizată de persoana ori de persoanele 

desemnate de către instanța de judecată sesizată.      
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17.Hotărârile tribunalelor date într-o astfel de materie sunt atacabile doar cu apel, în 

condițiile art. 216 alin.3 din Codul civil și ale art.460 și următoarele din noul C.pr.civ.În 

pofida împrejurării că nu orice decizie a organelor de administrare ale unor persoane 

juridice trebuie înregistrată în registrul de publicitate legală înstituit și destinat de lege 

pentru fiecare dintre ele, hotărârile judecătorești definitive privind anularea/constatarea 

nulității absolute a unor astfel de decizii trebuie înregistrate în astfel de registre, pentru a 

deveni opozabile terților, inclusiv membrilor organelor de conducere  și de administrare 

ale persoanelor juridice în cauză(art. 216 alin.5 din Codul civil).    

18. Termenul pentru introducerea unor astfel de acțiuni este de 15 zile,  începe să 

curgă de la data comunicării deciziei ori de la data ținerii sedinței, după caz, și este   unul 

de prescripție, conform prevederilor art.2547 din noul Cod civil, care stabilește că ”dacă 

din lege sau din convenția părților nu rezultă în mod îndoielnic că un anumit termen este 

de decădere, sunt aplicabile regulile de la prescripție”.   

19.În cazul în care se invocă o nulitate absolută a deciziei organului de administrare, 

dreptul la acțiune este imprescriptibil și aparține oricărei persoane interesate, așa dup cum 

am mai menționat în cele precedente.   

20. Suntem de părere că, de lege lata, deciziile organelor de administrare și de gestiune 

care sunt contrare legii și/sau actului de înființare nu pot fi atacate de către membri 

organelor de conducere decât prin acțiune în constatarea nulității absolute și numai dacă 

acele persoane justifică un interes determinat,  legitim, personal, născut și actual(art. 33 

alin.1 din C.pr.civ.  

 

 


