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CUVÂNT ÎNAINTE LA EDIÞIA a II-a
Ediþia a II-a a prezentului volum a fost necesarã pe de o
parte pentru cã tehnic prima ediþie a fost epuizatã ºi pe de
altã parte, pe fond, lucrarea a trebuit sã fie modificatã parþial
– fie prin adãugarea unei jurisprudenþe pertinente ºi ca urmare
a modificãrilor legislative. Prezentul volum se analizeazã
pactele societare din perspectiva aplicãrii dispoziþiilor din
Noul Cod Civil (NCC).
Pactele societare par sã fie o practicã recentã în þara
noastrã, pe de o parte pentru cã nu a existat o realitate în
acest sens, ºi pe de altã parte, pentru cã companiile mari au
utilizat procedurile societãþilor mamã; astfel încât acestea
nu au constituit obiectul vreunei cercetãri laborioase. Pactele
societare, altfel spus ansamblul de înþelegeri ºi clauze pe care
asociaþii ºi le stabilesc între ei, formeazã obiectul unei dispute
nu atât pe terenul importanþei, cât mai ales al domeniului
lor: pe scurt putem considera cã sunt pacte toate acele
înþelegeri care formeazã obiectul acordului de voinþã al
asociaþilor/acþionarilor (care nu sunt hotãrâri ale adunãrii
generale) ºi care se circumscriu cadrului general legal al
societãþilor comerciale, contractelor ºi regulilor de drept
privat.
Necesitatea pactelor între asociaþi este datã de diversitatea
de raporturi juridice ºi economico-financiare, de necesitatea
gãsirii unor soluþii concrete, care sã individualizeze relaþiile
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de afaceri între asociaþii societãþilor comerciale; timpul
societãþilor model a trecut – profesioniºtii ºi consilierii
acestora (avocaþii/consilierii juridici) au observat cã o
societate trebuie sã aibã actele constitutive cât mai adaptate
realitãþilor ºi care sã configureze cât mai coerent raportul
economic de forþe între societãþi. Un act constitutiv care
reglementeazã raporturile dintre asociaþi, oricât de temeinic
ar fi realizat ºi oricât de minuþios ar avea reglementatã orice
situaþie posibilã, nu poate predetermina comportamentul
acþionarilor.
Avantajul pactelor între acþionari este dat de supleþea
acestora; în principiu, nu sunt necesare condiþii speciale de
formã pentru încheierea validã a acestora. Dar existã, în plus,
un argument de ordin temporal: poate completa în orice
moment legea ºi actul constitutiv (tot o lege, a pãrþilor/a
acþionarilor), astfel încât voinþa de ultim moment a
acþionarilor sã determine modificãri importante pe parcursul
funcþionãrii societãþii ºi fãrã a se recurge la mijloace greoaie
– cum ar fi convocarea adunãrii generale.
Un alt avantaj îl constituie coerenþa înþelegerilor dintre
acþionari ºi pertinenþa acestora. Prin instituirea unor clauze
adaptate, asociaþii pot avea un rol important în realizarea
justiþiei, reducând drastic din ambiguitãþile care persistã în
lege (care, prin natura sa, are un caracter general,
interpretabil), oferindu-i judecãtorului o modalitate directã
de interpretare a voinþei acestora ºi nu o voinþã interpretatã
doar ca efect al legilor.
România este un stat în care instabilitatea legislativã este
recunoscutã, legea societãþilor comerciale fiind modificatã,
de la apariþie, semnificativ, de peste 10 ori. Pactele societare
sunt un element de stabilizare, evident nu legislativã, dar cu
aceleaºi efecte, cel puþin în domeniile în care asociaþii pot
6

dispune prin voinþa acestora. Negocierea începe prin a
cunoaºte limitele! „Pactele societare” este o carte despre
limite ºi inventivitate în societãþile comerciale.
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CUVÂNT ÎNAINTE
Pactele (convenþiile) dintre asociaþi reprezintã o
manifestare a libertãþii contractuale în materia societãþilor
comerciale. Societãþile comerciale constituite din nevoia de
a se asigura convergenþa energiilor ºi resurselor individuale
ale asociaþilor – insuficiente pentru realizarea unui progres
economic real – nu au înlocuit, nici mãcar prin adunãrile
generale care funcþioneazã în cadrul lor, ca modalitate de
exprimare, rolul voinþei asociaþilor.
În vederea protejãrii atât a interesului social cât ºi a
intereselor lor particulare, individuale, asociaþii din cadrul
societãþilor comerciale încheie, în mod obiºnuit, convenþii
cu privire la anumite drepturi societare asupra cãrora pot sã
dispunã. Convenþiile dintre asociaþi au deci o naturã
contractualã, cu toate consecinþele care derivã dintr-o
asemenea calificare, întocmai ca ºi modalitate generalã de
înfiinþare a societãþilor comerciale.
Fundamentul oricãrei societãþi comerciale cu mai mulþi
asociaþi este un act juridic colectiv, respectiv un contract,
prin care mai multe persoane hotãrãsc sã se asocieze în
vederea desfãºurãrii unei activitãþi comerciale ºi convin,
printr-un statut adaptat nevoilor lor ºi obiectivelor propuse,
cu privire la modul în care înþeleg sã organizeze atât relaþiile
dintre ele, ca membri ai respectivei entitãþi, cât ºi modul de
funcþionare a societãþii comerciale. Aceasta având în vedere
9

cã participarea în societate presupune respectarea unei
discipline colective, care se regãseºte în câteva concepte
juridice bine cunoscute: affectio societatis, principiul
preeminenþei interesului social, principiul egalitãþii de statut
juridic între asociaþi ºi principiul majoritãþii. Iar asociaþii,
prin intermediul unor pacte, clauze ºi înþelegeri, tind sã
creeze, pe parcursul derulãrii contractului de societate, o reþea
de contracte prin care îmbogãþesc sau restrâng drepturile ºi
obligaþiile legale aferente calitãþii de asociat. În aceste
condiþii, contractul – ca expresie bivalentã, atât a libertãþii
cât ºi a constrângerii – ar putea da naºtere unor tensiuni ºi
chiar unui conflict între interesul comun al asociaþilor ºi
interesele personale ale acestora sau ale unora dintre ei. Iar
când acest conflict nu poate fi stins sau aplanat de cãtre
asociaþi, justiþia este chematã ca, în baza dispoziþiilor legale,
dar ºi în temeiul prevederilor statutare ºi contractuale, sã îl
tranºeze.
Asociaþii care fac parte dintr-o societate comercialã a
cãrei existenþã însãºi poate fi subiectul unor controverse sau
chiar contestãri, din interiorul sau exteriorul ei, trebuie sã
înþeleagã cât mai exact obiectivele pe care le pot atinge în
cadrul acestei entitãþi, precum ºi drepturile pe care le pot
exercita în calitate de membri ai acesteia. Considerãm cã, la
aceastã necesarã înþelegere, prezenta monografie, în a doua
sa ediþie, îºi poate aduce o contribuþie importantã ºi utilã.
Legea nr. 31/1990 privind societãþile comerciale
reprezintã cadrul legal general referitor la constituirea,
organizarea, funcþionarea ºi dispariþia societãþilor comerciale
în România, o serie de legi ºi alte acte normative cu caracter
special reglementând diferite tipuri „speciale” de societãþi
comerciale, toate aceste prevederi completându-se, acolo
unde este cazul, cu dispoziþiile Codului comercial sau cele
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ale Codului civil. Dar, din vasta tematicã a reglementãrilor
în materie de societãþi comerciale – care ar putea fi desemnatã
prin sintagma, insuficient cuprinzãtoare, poate, „drept
societar” – autorul prezentei monografii ºi-a propus sã
examineze ºi sã expunã numai aspectele privitoare la relaþiile
dintre asociaþi (inclusiv dintre viitorii asociaþi) „din momentul
negocierii constituirii societãþii comerciale sau a includerii
unor noi asociaþi, prin modificarea actului constitutiv, pe
parcursul existenþei societãþii”.
Autorul, prin modul de expunere ºi analizã a problematicii abordate, urmãreºte ºi reuºeºte sã demonstreze cã
modificãrile succesive realizate în materie, “au conferit, din
ce în ce mai mult, un cadru benefic pentru acordurile/
înþelegerile dintre asociaþi”, posibilitatea asociaþilor de a
negocia, în diferitele etape ale constituirii ºi funcþionãrii
societãþii comerciale, fiind o aplicare a principiului libertãþii
contractuale, în limitele impuse de legiuitor.
Analizele privind problemele referitoare la regimul
pactelor între asociaþi, clauze, pacte, înþelegeri cu caracter
general ºi cele între asociaþi la diferite tipuri de societãþi
comerciale stabilirea sediului societãþii ºi libertatea de
stabilire în Uniunea Europeanã ºi soluþionarea litigiilor între
asociaþi prin arbitraj sunt temeinice, iar soluþiile ºi aprecierile
autorului privind aceste probleme sunt corecte ºi bine
fundamentate, cu argument rezultând atât din reglementarea
legalã ºi cercetãrile doctrinare cât ºi din jurisprudenþã.
În concluzie, prin analizele sistematice precise ºi
documentate asupra temei propuse, prin soluþiile date ca ºi
prin informaþia bibliograficã ºi jurisprudenþialã pe care o
oferã, prezenta monografie se constituie într-un instrument
de informare ºi de lucru util în primul rând pentru asociaþii
din societãþi comerciale ºi viitorii asociaþi în asemenea
11

societãþi, dar ºi pentru aceia care, în activitatea de cercetare
ºtiinþificã sau în cea practicã, sunt preocupaþi de problemele
juridice ale societãþilor comerciale.
Dr. Gheorghe BUTA
Avocat Asociat – Muºat & Asociaþii
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CONCLUZII
Care ar fi concluzia acestui volum, în care autorul
enumerã pactele societare, pe unele cântãrindu-le mai greu,
ºi acordându-le mai mult spaþiu, altora mai puþin? Trebuie
spus cã realitãþile juridice ºi economice din România sunt
într-o continuã schimbare; mentalitatea ºi abordarea relaþiilor
de afaceri au avut multe influenþe (vestice, evident) translate
aici prin societãþile comerciale care ºi-au deschis filiale sau
sucursale sau impuse prin contracte (francizã). În toate
cazurile, consilierii acestor societãþi au avut un ºoc: trecerea
rapidã de la faza manualelor generale, ºi cu toate acestea
stufoase, la rezolvarea unor probleme punctuale, de
nerezolvat cu ajutorul cãrþilor. Poate cã nici o carte nu poate
rezolva problemele punctuale ridicate de cãtre viaþã, dar dacã
acestea oferã o idee, prezintã o soluþie, o cale, o posibilitate,
încercarea cuprinsã în paginile aceleia nu au fost fãrã rost.
Încercarea din paginile acestei cãrþi a fost dublã: pe de o
parte sã sintetizez opiniile juridice (doctrina) din þara noastrã;
acestea sunt mai aproape de realitatea de a noi faþã de multe
alte tomuri din Franþa, Italia (ca sã nu amintim SUA); apoi,
sã vedem, fragmentar, poate, care sunt opþiunile instanþelor
– am transmis cât mai multã informaþie referitoare la practica
instanþelor ºi am completat aceste douã direcþii prin
comentariu.
Este interesant cã în materia societarã, a pactelor societare
rolul reglementãrilor europene este extrem de redus. Aceastã
240

ipotezã va trebui sã fie luatã în discuþie, dar nu trebuie sã
evitam o discuþie greu de realizat încã: Uniunea Europeanã
nu poate interveni în libertatea convenþiilor încheiate de cãtre
asociaþii societãþilor comerciale,317 iar acolo unde s-a realizat
acesta, deºi nu am evaluat impactul, este posibil ca sã fi fost
negativ (rolul lucrãtorilor în privinþa unor operaþiuni ale
societãþii europene; rolul expertizelor în materia aporturilor).
Tema tratatã este paradoxalã întrucât pune faþã în faþã
disciplina organizaþionalã (instituþionalã) cu libertatea
contractualã a asociaþilor; interesele particulare sau
fracþionate ale asociaþilor din societatea comercialã îºi pot
gãsi instrumentul potrivit în pactele societare. Pactele
societare reprezintã modalitatea civilizatã prin care asociaþii
îºi negociazã drepturile, fãcând uitat dictonul „homo homini
lupus est” (Plaut). Puterea înþelegerilor scrise dintre asociaþi,
transformã ºi simplificã rolul judecãtorului; eliberând
afacerile de ambiguitãþile juridice, stabilitatea ºi dezvoltarea
acestora sunt primordiale.
Legile (în special Legea nr. 31/1990) reprezintã un cadru
general, în care este permisã negocierea tuturor elementelor
care instituie societatea. Limitele acestor negocieri, limitele
impuse de lege, au fost avute în vedere în acest ghid –
structura sa urmãreºte elementele practice ale organizãrii ºi
funcþionãrii unei societãþi comerciale din perspectiva
înþelegerilor între asociaþi.
Am construit acest volum ca un ghid pentru cei interesaþi
de limitele negocierilor în afaceri, în materia societãþilor
317

A se vedea cauza CJCE, Pafitis ºi alþii, C-441/93, hotãrârea din
12 martie 1996, ECR 1996 p. I-1347. Pe larg: Natalya Shelkoplyas,
The Application of EC Law in Arbitration Proceedings, Europa Law
Publishing, 2003, p. 53-55.
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comerciale. Esenþa negocierii, chiar în legãturã cu societatea
comercialã, este datã de limitele, posibilitãþile pe care
profesioniºtii le pot aborda. Am dezbãtut argumente pro ºi
contra soluþiilor din practica jurisdicþionalã ºi arbitralã ºi am
fãcut propuneri. Voi fi încurajat de toate criticile care se vor
aduna în jurul acestei cãrþi, de propunerile constructive pe
care autorul le va primi cu interes.318 Pentru editarea
prezentului volum am avut în vedere legislaþia ºi bibliografia
anterioare datei de 31 decembrie 2011.
Pentru o permanentã completare a surselor prezentului
volum, a trimiterilor esenþiale cãtre documente, instituþii ºi
reviste, precum ºi pentru o platformã de discuþii deschise
am creat site-ul www.pactesocietare.ro

318

Mulþumesc pe aceastã cale dlui. Adrian Man pentru recenzia
sa (O cãlãuzã importantã pentru teoreticienii ºi practicienii dreptului
comercial, RRDA, nr. 2/2011) ºi Alexandrei Gordea pentru rãbdarea
de a fi citit întregul „manuscris”. Evident, lipsurile acestei ediþii, îi aparþin
în totalitate autorului.
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În loc de postfaþã. Opinii despre prima ediþie
„Pactele societare” se prezintã ca o continuare a cercetãrii româneºti
în evidenþierea ºi accentuarea valenþelor juridice ale voinþei, cu o aplicaþie
specificã – societãþile comerciale ºi cu instrumente ºtiinþifice ºi
metodologice ale cercetãrii aplicative. Analiza jurisprudenþei naþionale
ºi strãine este integratã problematicii clauzelor, pactelor ºi înþelegerilor
între asociaþi. Conf. univ. Mihai ªandru utilizeazã literatura juridicã în
scopul consolidãrii raþionamentelor juridice ºi în procesul de
argumentare.
Lucrarea se adreseazã atât practicienilor, fiind un ghid practic
exhaustiv, cât ºi teoreticienilor sau cercetãtorilor de la orice nivel (licenþã,
master sau doctorat), ca o lucrare care fructificã eforturile recente în
materie ºi poate deschide noi cãi în cercetarea româneascã.
Prof.univ.dr. Ion Dogaru,
Membru corespondent al Academiei Române
* * *
„Monografia semnatã de conf. dr. D.M. ªandru, cercetãtor ºtiinþific
II la Institutul de Cercetãri Juridice “Andrei Rãdulescu” al Academiei
Române, este un demers pentru a selecta literatura juridicã ºi jurisprudenþa
în aceastã materie a dreptului comercial. Autorul, atunci când problema
este una controversatã, adoptã sau formuleazã un punct de vedere
întotdeauna argumentat ºi nu se raliazã pur ºi simplu la o pãrere. Aceasta
ºi din perspectiva cã dl. ªandru este un practician al dreptului, cum vom
arãta în continuare, nefiind exclusiv teoretician. Acest lucru se observã
atât din structura cãrþii, cât ºi din opiniile împãrtãºite. Când se plaseazã
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într-o anumitã poziþie, o adoptã pe cea care i se pare mai rezonabilã, ca
din partea unuia care aplicã, în concret, normele juridice specifice.”
Dr. Adrian Man, O cãlãuzã importantã pentru teoreticienii ºi
practicienii dreptului comercial, RRDA, nr. 2/2011
* * *
“Editura Universitara publica lucrarea Pacte societare. Clauze,
pacte, înþelegeri intre asociaþii societãþilor comerciale.
Autorul, Mihai ªandru, o personalitate cu un renume bine
consolidat, ne oferã o prezentare tehnicã, densã ºi încãrcatã de
pragmatism a contractelor dintre asociaþii societãþilor comerciale.
Cartea este mai mult decât o analizã ºtiinþificã: pune la dispoziþia
avocaþilor idei de construire a unor relaþii speciale între întreprinzãtorii
asociaþi.”
Dr. Andrei SAVESCU
* * *
“În prezent, în domeniul dreptului comercial literatura noastrã de
specialitate abundã în cursuri ºi tratate. Cu toate acestea, majoritatea
studiilor ºi articolelor publicate chiar în revistele adresate practicienilor
se focalizeazã asupra unor aspecte mai degrabã de ordin general. Ne
lipseºte, ºi trebuie sã admitem acest fapt, o abordare serioasã a unor
subiecte ce ar putea fi considerate ca niºe ale dreptului comercial dar
care în statele în care doctrina ºi practica au ajuns la un grad de maturizare
sunt dezbãtute constant în ultimele decenii. Fãrã îndoialã, tema pactelor
societare, a convenþiilor dintre asociaþi care completeazã actele
constitutive ale societãþii este nu numai un subiect de actualitate ci o
chestiune care trebuie revelatã, în primul rând, practicienilor care nu
cunosc deseori problematica acestor convenþii.
În aceastã direcþie, prezentul studiu este imperios necesar cu atât
mai mult cu cât în viaþa societãþilor comerciale pactele dintre asociaþi
s-au înmulþit în ultimul deceniu. Cu siguranþã tema abordatã de Mihai
ªandru este departe de a fi epuizatã însã trebuie sã mãrturisim, prezentul
volum care conþine o minuþioasã descriere teoreticã a instituþiei
completatã cu o extrem de utilã jurisprudenþã are rolul de a deschide un
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nou drum într-o sferã atât de vastã precum cea evocatã. Astfel, credem
cã este, în primul rând, meritul autorului care s-a aventurat cu îndrãzneala
caracteristicã vârstei sã cerceteze ºi sã evoce în faþa practicienilor din
România o temã de mare actualitate care naºte o sumã de întrebãri ce nu
îºi gãsesc rãspunsul în tratatele de drept comercial.“
Dan Velicu,
avocat, doctor în dreptul comerþului internaþional al Universitãþii
din Modena
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ABSTRACT

The second edition of the present volume was necessary
because on the one hand the first edition was technically
sold out and on the other hand, from the perspective of the
content, the work had to be partially modified – by adding
relevant case law and also the changes in legislation. This
volume analyses the corporate contracts from the perspective
of the provisions of the New Civil Code (NCC).
The corporate contracts seem to be a recent practice in
our country on the one hand because there was no reality in
this respect and on the other hand large companies used the
procedures of parent companies; so that these never were
the subject of an extensive research. The corporate contracts,
which represent all the agreements and clauses established
by the associates (shareholders) between themselves, form
the subject-matter of a dispute not only in the field of their
importance, but moreover of their scope: in short, we can
consider corporate contracts all those agreements that form
the subject-matter of common wills of the associates/
shareholders (which are not decisions of the general
assembly) and which fall within the general legislative
framework of companies, contracts and private law rules.
The necessity of agreements between associates is given
by the wide range of legal and economic and financial
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relationships, by the need of finding specific means to govern
the business relations between the companies’ associates;
the time of the model companies has passed – professionals
and their advisers (lawyers/legal advisers) have noticed that
a company has to have their instruments of incorporation as
adjusted to realities as possible and they have to configure
the economic relationship of forces between companies in
the most coherent manner. An instrument of incorporation
which regulates the relationships between associates, no
matter how thorough it was drafted or how thoroughly covers
any possible situation, can not predetermine the conduct of
the associates.
The advantage of the corporate agreements between
the shareholders is given by their flexibility; basically there
is no need of special conditions of form for their valid
conclusion. But there is, in addition, an argument from the
perspective of time: they can supplement in any given
moment the law and the instrument of incorporation (which
also represents a law of the parties/shareholders) so that the
last minute will of the shareholders determines important
changes throughout the functioning of the company and
without having to have recourse to more slower means –
such as requesting a general meeting of the shareholders.
Another advantage is represented by the consistency
and relevance of agreements between the shareholders. By
establishing adjusted clauses, the associates are able to play
an important role in performing justice, drastically
diminishing the legislative lasting uncertainties (as by its
nature the law is general and subject to interpretation), and
can provide a direct way for the judge to interpret their will
and not a will interpreted just as an effect of laws.
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Romania is known as a state with legislative instability,
the company law being significantly amended from its
initiation, more than ten times. The corporate contracts are
an element of stabilization, obviously not legislative, but with
the same effects, at least in the areas in which the associates
can decide by their own will. Negotiation starts by
acknowledging the restrictions! ‘Corporate contracts’ is a
book about corporate boundaries and ingenuity.
It must be pointed out that the Romanian legal and
economic realities are in a permanent change; the mentality
and the approach of business relations had many influences
(Western-oriented, obviously) transposed here by the
companies that established subsidiaries and branches in
Romania or imposed by contract (franchise). In all cases the
advisers of these companies had a shock: the fast transition
from the phase of general, and yet thick, manuals to the
solving of specific problems, impossible to solve with the
help of books. Maybe no book can solve the specific issues
raised in life, but if it can offer an idea, provide a solution, a
way, a possibility, the attempt encompassed in its pages is
not meaningless.
The attempt encompassed in the pages of this book was
double: on the one hand to summarize the legal opinions
(doctrine) from our country; these are closer to our country’s
reality than many other books from France, Italy (without
even mentioning USA); and to grasp, even partially, which
are the options of the courts – I have rendered as many
information possible regarding the courts’ practice, and these
two directions were supplemented by commentaries.
It is interesting that in the corporate field, in the area of
the corporate contracts, the role of the European regulations
is extremely limited. This hypothesis will have to be
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discussed, but we should not avoid a discussion that is still
difficult to approach: the European
Union can not interfere in the agreements concluded
by associates of a company and it is possible that there where
this has been done it was rather negative (the role of the
employees concerning some transactions of the European
Company; the role of the expertise in the area of the
provisionsof the share capital).
The topic approached here can be considered a paradox
because achieves the confrontation between the
organizational (institutional) discipline and the contractual
freedom of the associates; the specific or fractional interests
of the associates in the company can find the right tool in
corporate contracts. The corporate contracts represent the
civilized way by which the associates negotiate their rights,
making forgotten the dictum ”homo homini lupus est” (Plaut).
The power of written agreements between the associates
transform and simplify the role played of the judge; thus
freeing business from legislative ambiguities, because their
stability and development are paramount.
The legislation (especially the Law no. 31/1990)
represent the general framework in which negotiation is
allowed to all the elements that establish the company. The
limits of these negotiations, the limits imposed by law, were
taken into account in this guide – its structure follows the
practical elements of the organizing and functioning of a
company from the point of view of the agreements between
the associates.
I have build this volume as a guide for those interested
in the boundaries of the business negotiations in corporate
field. The essence of the negotiation, even in connection with
a company, is given by the limits, the possibilities that
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professionals can approach. I have debated the pros and cons
of the solutions from the judicial and arbitral practice and I
made propositions. I will be encouraged by all the criticism
that will surround this book, by all the constructive
propositions that the author will receive with interest. For
editing the present volume I have had into regard the
legislation and bibliography prior to 31 December 2011.
The website which I have set up
(www.pactesocietare.ro) is meant to provide a permanent
update of the sources of the present work, of the main
references to documents, institutions and journals, and is also
a platform for open debates.
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