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1. Problematica supusă demersului științific 
Extinderea şi globalizarea perpetuă şi extensivă a societăţii moderne imprimă 

o nevoie crescândă a societăților care desfăşoară activităţi economice de a se adapta 
acestui mediu dinamic economic şi social. 

Desigur, alături de cauzele generale anterior menționate, această tendinţă are 
determinanţi specifici, precum aspiraţiile categorice de interdependență a economiilor 
statelor de pe mapamond, cauzate de sporirea fără precedent a ratei comerţului 
internaţional, a fluxurilor capitalului străin şi a dezvoltării explozive a ştiinţei şi 
tehnicii. 

Aceste dezvoltări ale mediului economic, precum și recentele evoluţii 
legislative din dreptul intern şi internațional întăresc concluzia că procedura fuziunii 
societăţilor privind activitatea economică devine un instrument esenţial pentru a 
satisface nevoile crescânde ale acestor societăți de expansiune, atât în plan 
concurențial, cât şi din perspectivă economică.  

2. Suportul științific și metodologia de cercetare 
Ca mijloc de punere în valoare a strategiei de specializare, de integrare 

verticală sau diversificare, inter alia, a mijloacelor de producţie, a capitalului, fuziunile 
se află în centrul politicii industriale şi tehnologice. Mai presus decât alte scopuri, 
fuziunile constituie un vehicul prin care se ating obiectivele de dezvoltare a societăţilor 
privind activitatea economică. Punerea în practică a acestui mecanism complex 
implică, în principal, consecinţe de natură economică şi juridică. 

De aceea, pentru a realiza un tablou relevant al mecanismelor care susţin 
fuziunile societăţilor, a fost necesară o cercetare amplă, care să se adreseze 
problematicii diversificate a unui asemenea instrument, în cadrul unui demers 
pluridisciplinar, istoric, juridic, economic. S-a ţinut seama şi de importanța 
demersurilor care preced recurgerea la fuziunea societăţilor, demersuri care se 
întâlnesc pe tărâmul negocierilor, ingineriilor economice, a considerentelor de natură 
financiară şi fiscală.    

În elaborarea tezei, am recurs la instrumente de cercetare variate, mai precis 
dezvoltări legislative naţionale, europene, jurisprudenţa instanţelor naţionale, europene 
statale şi supra-statale, literatura de specialitate, dar şi cazuri practice şi ipoteze de 
lucru. 

În debutul procesului științific, am definit și delimitat tema lucrării, fuziunea 
societăților, prin întocmirea unor liste de cuvinte-cheie, prin consultarea indexurilor de 
reviste, colecții de sumare, rezumate, prin sortarea bibliografiei pentru a facilita 
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cercetarea surselor de informare. Consultarea efectivă a resurselor de documentare, 
însoțită de structurarea informației prin intermediul fișelor de lectură, a constituit 
premisa elaborării propriu-zise a tezei.  

În ceea ce privește procesul științific de cercetare, am aplicat metode calitative 
complexe şi variate de cercetare aprofundată în domeniul științelor juridice, printre 
care metoda istorică, istorico-teleologică, metoda critic-comparativă, metoda logică, 
metoda deductiv-intuitivă sau metoda analogică. 

Am acordat o importanţă sporită cercetării istorice, având convingerea 
relevanţei unui demers organizat, controlat, ale cărui elemente centrale presupun 

validitatea ideilor exprimate şi tratarea obiectului istoric prin realitatea sa intrinsecă. 
Pentru acest motiv, demersul nostru nu s-a limitat să analizeze procesul 

fuziunii în prezent, prin metode de cercetare transversale, ci a urmărit instituția juridică 
în discuție în evoluția sa temporală, prin metode de cercetare longitudinale. 

3. Structura lucrării 
Referitor la organizarea în concret a lucrării, aceasta este divizată în şapte 

capitole, împărţite pe secţiuni, cu diviziuni subsecvente. 
Capitolul I redă aspecte esenţiale privind modificarea societăţilor, din 

perspectiva condiţiilor generale şi a efectelor acestei instituţii juridice. Concluziile 
privind modificarea societăților au fost redate atât în dimensiunea lor internă, dar și 
prin prisma dreptului comparat, care poate fi o sursă de inspirație pentru perfectarea 
legislației și a interpretărilor doctrinare și jurisprudențiale române. 

Modificarea societăților privind activitatea economică, realizată practic prin 
modificarea actului constitutiv, în condițiile prevăzute de lege, este percepută ca o 
soluţie avantajoasă, posibil a fi realizată cu minime consecinţe negative.  

Acesta este punctul de plecare pentru realizarea unei fuziunii, cadrul legal care 
cuprinde norme de drept comun aplicabile operaţiunii fuziunii în lipsa normelor 
specifice. Prin urmare, abordarea subiectului modificării societăților în debutul 
demersului științific poate conferi acestuia din urmă o bază solidă pentru construcții 
elaborate la nivel legislativ, doctrinar și jurisprudențial în privința fuziunii societăților. 

Modificarea societății privind activitatea economică apare ca o prerogativă 
recunoscută asociaților, care își manifestă voințele proprii în acest sens, mecanismul 
de realizare a concordanței voințelor fiind similar celui necesar constituirii societății. 

Circumstanțele care impun modificarea societății sunt, în mod evident, 
ulterioare formării voinței sociale inițiale. Totuși, modificarea cadrului statutar nu 
reprezintă reflexia voinței sociale, ci a voințelor individuale ale asociaților. 

Art. 153 din Legea nr. 31/1990, în forma iniţială, impunea principiul simetriei 
condițiilor de fond și formă necesare modificării societății cu cele necesare constituirii 
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acesteia. Inter alia, aceasta presupunea unanimitatea de voințe pentru ambele acte 
juridice. Ulterior, unanimitatea necesară pentru constituirea societății nu a mai fost 
impusă modificării sale, în prezent aceasta fiind guvernată de principiul general al 
majorității de voințe1. 

În acest sens, s-a subliniat că, spre deosebire de mecanismul formării acordului 
de voință în dreptul comun al contractelor, care presupune concordanța tuturor 
voințelor juridice asumate atât pentru încheierea valabilă a actului juridic, cât și pentru 
modificarea acestuia2, în materia modificării societăților privind activitatea economică 
este suficientă convergența majorității voințelor, cu distincțiile pe care le-am indicat în 
acest capitol. 

Un principiu general desprins din reglementările în vigoare este acela al 
unicităţii personalităţii juridice a societății. Astfel, art. 205 din Legea nr. 31/1990 
precizează că modificările actului constitutiv, exempli gratia, schimbarea formei 
societății sau prelungirea duratei acesteia, nu determină crearea unei persoane juridice.  

Un corolar al acestei alegații este că nu se aduce atingere drepturilor și 
obligațiilor existente în patrimoniul societății în momentul modificării sale. 

 
Capitolul al II-lea abordează problematica fuziunii, din perspectiva noţiunii 

şi a formelor pe care le cunoaşte această operațiune.  
Rigoarea metodologică pentru cunoașterea în amănunt a fuziunii a impus 

cercetarea noțiunii, în cadrul acestui demers științific, şi din perspectivă istorică. 
Apariția unui astfel de instrument tehnico-juridic este consubstanțială unei 

evoluții economice diferite de cea existentă până în evul mediu timpuriu. Acumularea 
progresivă de capital în mâinile unor grupuri sociale restrânse a condiționat nașterea 
unor realități economice propice dezvoltării unui asemenea mijloc de dezvoltare a 
întreprinderilor.  

Construcția istorică a fuziunii în Europa a putut fi înfățișată, în cuprinsul 
acestei lucrări, încă din secolele XVI-XVII, pe baza unor date referitoare la primele 
fuziuni care au condus la constituirea sau, după caz, dezvoltarea companiilor coloniale 

                                                        
1 De fapt, principiul majorității este direct aplicabil societății pe acțiuni, potrivit art. 204 alin. (1) raportat la art. 
114 alin. (1) și art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, respectiv și societății în comandită pe acțiuni, potrivit art. 
187, art. 204 alin. (1) raportat la art. 114 alin. (1) și art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. În cazul modificării 
societății cu răspundere limitată, este necesar votul tuturor asociaților, potrivit art. 192 alin. (2) din lege, iar în 
cazul societății în nume colectiv și al societății în comandită simplă, fiind necesară întrunirea unanimă a voințelor 
asociaților. 
2 A se vedea, în acest sens, art. 1270 alin. (2) din Codul civil adoptat prin Legea nr. 287/2009 republicată în M. 
Of., Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, care se referă la consimțământul mutual al părților necesar modificării 
sau încetării contractului. Anterior, acest pricipiu era consacrat de art. 969 alin. (2) din Codul civil de la 1864. 
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medievale. Este cazul Dutch East India Company3, East India Company4, Companie 
d'Occident5. 

S-a precizat că pe teritoriul românesc, primele fuziuni au fost semnalate din 
secolul al XIX-lea, în legătură cu societățile de asigurări sau cu băncile populare. 

Aceste reprezentări istorice ale primelor fuziuni au fost încadrate în realitățile 
economice și juridice de pe teritoriul pe care s-au manifestat, cu observarea faptului că 
ele au precedat recunoașterea pe cale legislativă a instituției fuziunii. 

Așadar, recunoașterea contextului care a condus la apariția fuziunilor este de 
natură să confere identitate noțiunii, analiza sa retrospectivă fiind de natură să 
evidențieze poziția instituției în dreptul actual, dar și legătura sa indisolubilă cu 
evoluțiile realităților sociale și economice. 

În continuare, noțiunea de fuziune a fost prezentată prin delimitarea faţă de 
alte operaţiuni de restructurare, precum restructurările interne, cesiunea de titluri de 
participare sau de active, achiziţiile de societăţi prin efect de levier şi societăţile 
europene. Pentru definirea corectă a instituţiei juridice în discuţie, am evidenţiat şi 
natura sa juridică, prin expunerea teoriilor avansate în doctrină: extinctiv-succesorală, 
modificativ-extinctivă şi pur modificativă, dar şi prin criticile aduse acestor teorii şi 
dificultăţile aplicării independente a acestora. 

Am indicat, totodată, tipurile de fuziuni care decurg din aplicarea criteriilor 
strategiei industriale și financiare, concurențial-economic, motivației strategiei 
economice, formei juridice a societăților participante, naționalității societăților 
participante, sistemului de drept aplicabil sau transmiterii patrimoniului și al condițiilor 
de existență.  

În cadrul Capitolului al III-lea au fost evidențiate condiţiile legale ale 
realizării fuziunii, prin prisma principiilor generale care reglementează această 
materie, dar şi prin descrierea operaţiunii în cadrul etapelor componente procesului 

                                                        
3 În neerlandeză, „Verenigde Oostindische Compagnie”, s-a constituit în 1602 prin uniunea a șase companii 
independente din Țările de Jos. Aceste companii și-au început activitățile de comerț de condimente din Indiile 
de Est din 1595 și au împărțit, în acest scop, teritoriul care se întinde la Est de Capul Bunei Speranțe și la Vest 
de Strâmtoarea Magellan. 
4 „The United Company of Merchants of England trading to the East Indies”, cunoscută și ca „Honourable East 
India Company”, companie colonială britanică constituită în 1702, ca urmare a semnării unui acord tripartit de 
fuziune (denumită „amalgamation”), la 22 iulie 1702, de două societăți coloniale și de stat – Marea Britanie. 
5 În Franța  acaparată de ideile economice ale lui John Law, la 28 august 1717, s-a înființat Compagnie 
d'Occident, prin decizia Consiliului de finanțe înregistrată la Parlament la 6 septembrie 1717. Aceasta se referea 
la acordarea unor privilegii comerciale pentru 25 de ani, inclusiv privilegii care anterior aparținuseră altor patru 
companii: Deuxieme Compagnie du Mississipi sau de la Louisiane, Deuxieme Compagnie du Canada sau du 
Castor, Quatrieme Compagnie du Senegal și Compagnie royale de Guinee sau de l'Assiente. În mai 1719, 
Compagnie d'Occident a absorbit Compagnie française des Indes Occidentales, ale Compagnie des Indes 
Orientales, du Sénégal, de Chine, de Barbarie et de la Mer du Sud și și-a modificat denumirea în Compagnie 
perpétuelle des Indes. Această elaborată operațiune financiară pusă la cale de John Law a fost autorizată printr-
un edict, denumit de autorii din secolul al XVIII-lea drept „Edictul Reunirii”.  A se vedea Henry Weber, La 
compagnie française des Indes, 1604-1875, Ed. Arthur Rousseau, Paris, 1904, p. 303. 
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juridic şi economic: faza preliminară, decizia de principiu, proiectul de fuziune. 
Totodată, s-a acordat importanță mijloacele de protecţie a asociaţilor sau acţionarilor 
societăţilor participante la fuziune şi a creditorilor. 

Procedura prevăzută de lege pentru efectuarea unui astfel de reorganizări, 
presupune o serie de etape succesive: întocmirea proiectului de fuziune, avizarea și 
publicarea proiectului de fuziune și divizare, soluționarea eventualelor opoziții asupra 
proiectului de fuziune, informarea asociaților asupra fuziunii și hotărârea adunării 
generale asupra fuziunii. 

Desigur, înainte de parcurgerea acestor etape legale, societățile trec printr-o 
fază preliminară, nepublică, a negocierilor, care este precedată sau care se finalizează 
prin emiterea unei decizii de principiu privind realizarea fuziunii, prin care sunt 
mandatați administratorii să negocieze și, eventual, să emită un proiect asupra fuziunii.  

Părțile interesate dezvoltă împreună un concept operațional cu privire la 
viitoarea societate, după evaluarea reciprocă și pregătirea operațiunii în interiorul 
fiecărei societăți. Această etapă se  definitivează prin elaborarea unui protocol/acord, 
redactat cu o anumită prudență din partea societăților care negociază și care cuprinde, 
e.g., rata de schimb a titlurilor și a numărului de părți sociale sau de acțiuni care 
constituie aportul efectuat de fiecare societate.  
 

Capitolul al IV-lea expune efectele fuziunii în raporturile dintre societăţile 
participante, dar şi faţă de asociaţi.  

Principala consecință juridică a unei astfel de operațiuni este determinată de 
dizolvarea fără lichidare a societății care își încetează existența. Celelalte efecte 
juridice ale fuziunii, prevăzute expres de art. 250 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 
31/1990, decurg din aceasta și se referă la transmisiunea universală sau cu titlu 
universal a patrimoniului societății dizolvate către societatea sau societățile 
beneficiare; atribuirea de acțiuni sau de părți sociale la societatea sau la societățile 
beneficiare către asociații societății care se dizolvă și faptul că societatea absorbită sau 
societățile care contopesc își încetează existența din momentul radierii din registrul 
comerțului. 

Relativ la efectele fuziunii față de asociați, acestea pot fi rezumate prin faptul 
că, în cazul unei fuziuni prin absorbție, asociații societății absorbite sau ai societăților 
absorbite au vocația de a deveni asociați ai societății absorbante, iar în cazul fuziunii 
prin contopire, asociații societății care își încetează existența devin asociați ai societății 
nou constituite. Mai precis, asociații societății sau societăților care își transmit 
patrimoniul primesc părți sociale sau acțiuni la societatea beneficiară a operațiunii, 
potrivit regulilor de repartizare stabilite în proiectul de fuziune. 
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În cadrul capitolului, au fost prezentate totodată aspecte referitoare la data de 
la care produce efecte fuziunea între părţi, dar şi faţă de terţi, precum şi aspectele 
particulare ale efectelor fuziunii care decurg din legătura dintre societăţile care 
fuzionează sau din existenţa unor titluri care conferă drepturi specifice.  

Protecţia salariaţilor societăţilor participante a fost dezbătută într-o parte 
distinctă, în considerarea caracterului său esenţial pentru reuşita operaţiunii. În esență, 
consecințele juridice ale fuziunii cu privire la salariați, sunt supuse Legii nr. 67/2006 
privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii 
sau al unor părţi ale acestora. Dispoziţiile art. 5 din această lege prevăd imperativ că 
drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg din contractele individuale de muncă şi 
din contractul colectiv de muncă aplicabil, existente la data transferului, vor fi 
transferate integral cesionarului, acesta având şi obligaţia de a respecta prevederile 
contractului colectiv de muncă aplicabil. Astfel, noua persoană juridică este obligată 
la prestarea tuturor drepturilor de natură salarială sau de altă natură pe care salariaţii le 
aveau anterior momentului fuziunii. 

 
Capitolul al V-lea, dedicat nulităţii fuziunii, analizează această cauză de 

ineficacitate atât din perspectivă teoretică: natura juridică a acesteia, cât şi din 
perspectivă practică, fiind menţionate cauzele, procedura şi efectele nulităţii fuziunii. 

În lucrare, s-a arătat că nulitatea fuziunii reprezintă atât o cauză de 
ineficacitate, cât și o sancțiune care lipsește operațiunea de efectele contrarii normelor 
juridice edictate pentru realizarea valabilă a procesului de reorganizare a 
societăților/societății implicate. Astfel, aceasta intervine numai atunci când sunt 
nesocotite normele juridice care reglementează condițiile de validitate, de fond sau de 
formă, ale operațiunii. 

Din reglementarea legală a nulității fuziunii, mai precis din dispozițiile art. 251 
alin. (1) din Legea nr. 31/1991, se deduce caracterul judiciar al nulității operațiunii 
amintite. Astfel, textul legal prevede expres că nulitatea unei fuziuni poate fi declarată 
exclusiv prin hotărâre judecătorească, excluzând expres posibilitatea nulității amiabile 
în această materie. 

În continuare, au fost analizate cazurile de nulitate privind lipsa controlului 
judiciar/administrativ și situația în care hotărârea uneia dintre adunările generale care 
supus votului proiectul de fuziune este nulă ori anulabilă. 

În legătură cu termenul de declarare a nulității, am precizat că acesta este un 
termen de prescripție extinctivă, că este supus instituției suspendării, întreruperii și a 
repunerii în termenul de prescripție, având în vedere faptul că legea nu prevede 
contrariul. Desigur, cauzele de drept comun de suspendare, de întrerupere și de 
repunere în termen, prevăzute de art. 2532, de art. 2537, respectiv de art. 2522 din 
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Codul civil, nu au deplină aplicare în situația fuziunilor, dat fiind specificul acestei 
operațiuni și subiectele care pot invoca nulitatea acestei operațiuni. 

 
Reglementarea fuziunii transfrontaliere în Uniunea Europeană a fost redată în 

Capitolul al VI-lea, divizat în mai multe secţiuni care privesc istoricul reglementării, 
noţiunea şi formele fuziunii, procesul de realizare a fuziunii şi consecinţele juridice ale 
acestor fuziuni. 

Armonizarea normelor la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește 
fuziunile transfrontaliere a făcut obiectul unui proces îndelungat și laborios. 

Rațiunea unei abordări suprastatale a instituției rezidă din necesitatea protejării 
intereselor asociaților și terților care ar fi impus să se introducă în dreptul intern al 
statelor membre dispoziții privind fuziunile, cu evocarea în special a dreptului la 
informare al acționarilor societăților care fuzionează și al creditorilor, inclusiv al 
deținătorilor de obligațiuni, a necesității extinderii garanțiilor recunoscute asociaților 
și terților privind fuziunile, în vederea asigurării certitudinii juridice în relaţiile juridice 
şi economice stabilite între societățile implicate într-o fuziune. 

În principal, structura acestui capitol urmărește pașii metodologici adoptați cu 
privire la fuziunea internă. 

 
În partea finală a tezei, Capitolul al VII-lea, am redat controlul fuziunii 

societăților din perspectiva dreptului concurenţei. 
Definirea concurenței eficiente este imposibil de realizat în mod absolut, fără 

a se lua în considerare perioada de referință și de realitățile pieței. De aceea, 
reglementările legislative aplicabile pieței în cauză sunt relevante și stabilesc limitele 
unei astfel de concurențe. Echilibrarea relațiilor economice este asigurată prin 
adoptarea unor reguli juridice privind noțiuni esențiale ale unei piețe aflate în 
concurență eficientă. 

Fuziunea poate maximiza eficiența alocării resurselor în situația în care 
privește două întreprinderi care dețin monopol pe piață, una dintre acestea furnizând 
materia primă pentru producția celeilalte. Folosind un exemplu fictiv, susținem că o 
astfel de situație se întâlnește atunci când o întreprindere care produce autovehicule cu 
propulsie alternativă pe bază de toriu, care deține monopolul pe piața autovehiculelor 
de acest tip, absoarbe o întreprindere care îi furniza materialul conductor folosit la 
bobinajul motoarelor autovehiculelor, aceasta din urmă deținând, de asemenea, 
monopol pe piața materiei prime respective.  

Se recunoaște, de asemenea, că eficiența productivă poate fi augmentată fie 
prin cantități mai mari de produse identice - fapt ce conduce la reducerea costurilor 
medii, fie prin diversificarea produselor pentru care se folosesc în parte aceleași materii 
prime – fapt ce determină reducerea costurilor totale. 



 14 

Eficiența dinamică poate fi modificată în sens pozitiv prin fuziune care ar 
aduce laolaltă o întreprindere cu un nivel de cercetare fără echivalent pe piață, 
nesusținut pe deplin de producția proprie, și o întreprindere cu o capacitate de producție 
și distribuție foarte largă. Să presupunem, astfel, că o întreprindere care a cultivat cu 
succes în Europa un fruct exotic, pe care l-a adaptat și modificat genetic, fuzionează 
cu o întreprindere agricolă care deținea monopolul pentru cultivarea și distribuirea în 
Europa a altor fructe. 

Așadar, fuziunile sunt apte în sine să influențeze pozitiv piețele pe care 
activează, ceea ce poate duce eventual la o bunăstare generală – deziderat final al 
instituirii unei piețe unice.  

Chiar dacă nu pot fi interzise ex ante tocmai pentru considerentele anterior 
menționate, un sistem de control al acestora s-a impus treptat în sistemele juridice ale 
statelor lumii. 

Pornind de la această ipoteză, am dezvoltat rațiunile unei atare reglementări, 
dar și istoricul acesteia în lume și în spațiul european, precum și cadrul legal actual în 
UE și în România. Complexitatea deosebită a temei acestui capitol ne-a impus să 
recurgem la metode de cercetare adecvate. Analiza realizată pornind de la istoricul 
reglementării atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în sistemele de drept ale altor state 
considerate ca fiind relevante în privinţa dreptului concurenţei a fost în măsură să 
asigure un edificiu solid pentru cunoașterea controlului concentrărilor. 

Pentru conturarea unui tablou amănunțit al reglementării, am indicat definiții 
ale termenilor de întreprindere, concentrare și piață relevantă, am precizat condițiile 
notificării prealabile, detaliind ulterior procedura propriu-zisă de control și termenele 
aplicabile. O parte importantă din capitol a fost dedicată controlului exercitat de Curtea 
de Justiție a Uniunii Europene asupra deciziilor Comisiei, respect controlului Curții de 
Apel în privința deciziilor Consiliului Concurenței. 

 

 
În fine, în cadrul fiecărui capitol, am avut în vedere importanța remarcabilă a 

instituției de drept abordate, care ne-a permis să observăm faptul că necesitatea de 
dezvoltare a societății trebuie însoțită de un efort susținut de raționalizare a 
reglementărilor. Astfel, am justificat ideea de a susține, în România, un proces amplu 
de rafinare a cadrului legislativ în această materie şi am propus concluzii concrete de 
modificare a acestuia. 
 

4. Contribuții și propuneri de lege ferenda 
În comparație cu dizolvarea societății și constituirea unei noi entități juridice, 

care să țină seama de interesele actuale ale asociaților, modificarea societății se arată, 
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de cele mai multe ori, ca fiind preferabilă, pentru considerente lesne de înțeles. 
Argumente în sprijinul acestei idei pot fi desprinse, cu cea mai mare ușurință, 
Capitolul I al lucrării, referitor la efectele modificării societății rezultate din 
supraviețuirea personalității juridice a acesteia. 

Pentru a susţine concluziile de rafinare a cadrului legislativ existent, am propus 
următoarele adaptări ale Legii nr. 31/1990: 

În primul rând, am considerat utilă modificarea art. 193 alin. (3) din lege, în 
sensul ca acesta aibă următorul conținut: „[d]acă adunarea legal constituită nu poate 
adopta o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute de lege sau de actul 
constitutiv potrivit prevederilor art. 192 alin. (1) și (2) din lege, adunarea convocată 
ulterior se poate pronunţa asupra ordinii de zi, indiferent de numărul de asociaţi şi 
partea din capitalul social pe care asociaţii prezenţi o reprezintă, cu excepţia cazului în 
care actul constitutiv prevede altfel”. 

Efectele pozitive pe care o astfel de adaptare legislativă le-ar atrage se referă, 
în opinia noastră, la rezolvarea controverselor din doctrină și din practica judiciară, atât 
cu privire la corelarea art. 193 cu art. 192 alin. (1) și (2) din lege, cât și cu privire la 
posibilitatea de a deroga, prin actul constitutiv, de la regula care stabilește condițiile 
adoptării hotărârii în situația unei noi convocări. 

În al doilea rând, am apreciat că art. 3 din Legea nr. 31/1990 ar trebui să 
cuprindă încă un alineat cu următorul conținut: „(4) În cazul în care, anterior 
modificării societății, asociații care răspundeau pentru obligațiile sociale numai până 
la concurența capitalului social subscris au devenit asociați în societate în nume 
colectiv sau asociați comanditați în societatea în comandită simplă sau în societatea în 
comandită pe acțiuni, alin. (2) este aplicabil și obligațiilor sociale contractate anterior 
efectuării modificării, cu excepţia situaţiei în care creditorul a consimțit expres, prin 
act autentic, la modificarea societății”. 

O altă recomandare de amendare a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 31/1990 se 
referă la adăugarea unui alineat cu următorul conținut: „(5) Dacă, anterior modificării 
societății, asociații care răspundeau pentru obligațiile sociale în mod nelimitat și 
solidar au devenit asociați comanditari în comandită simplă sau în societatea în 
comandită pe acțiuni, acționari în societatea pe acțiuni ori asociați în societatea cu 
răspundere limitată, alin. (2) este aplicabil și obligațiilor sociale contractate anterior 
efectuării modificării, în afară de situația în care creditorul a consimțit expres, prin act 
autentic, la modificarea societății”. 

Prin aceste propuneri de lege ferenda s-a încercat consacrarea legislativă a 
unor concluzii exprimate pe parcursul lucrării, în urma consultării doctrinei și 
jurisprudenței în materie, consecvente ideii de a realiza un cadru legal predictibil și 
neechivoc. 
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Desigur, poate cea mai adecvată recomandare ar fi ca legiuitorul să consacre 
acestei problematici un capitol mai amplu, în care să adopte unele dintre soluțiile 
legislative care au fost aplicate deja cu succes în legislațiile altor state, cu tradiție mai 
îndelungată în domeniul codificării dreptului comercial. 

Am observat astfel, că transformarea societăților este reglementată extensiv în 
dreptul francez, belgian sau spaniol, în beneficiul adresanților legii, dar și al 
practicienilor. 

Ținând seama de cele expuse anterior, am conchis că reglementările actuale 
sunt perfectibile şi că este necesar ca acestea să fie modificate în condițiile în care 
necesitățile practice o impun cu prisosință. 

În cadrul capitolului II, s-a intenţionat să se realizeze o introducere în 
problematica fuziunilor, prin evidenţierea noţiunii, a naturii juridice, a formelor 
acestora.  

Un aport deosebit al lucrării de față este realizarea unui istoric amplu al 
fuziunilor, care nu pare a se regăsi în doctrina de specialitate, română sau străină, cel 
puțin într-o abordare liniară care să cuprindă câteva secole și state diferite.  

Astfel, începuturile fuziunilor au fost creionate încă din perioada societăților 
medievale, iar fuziunile care au condus la crearea Dutch East India Company în 1602, 
The United Company of Merchants of England trading to the East Indies în 1702, 
Compagnie d’Occident în 1719, constituie dovezi pe care le-am folosit pentru a 
argumenta, pe de o parte, originea veche a operațiunii, iar pe de alta faptul că acestea 
au constituit pilde importante care au condus la stabilirea unor limite economice și 
juridice pentru astfel de operațiuni.    

  
Capitolul III și-a propus o descriere a procesului de realizare a fuziunii, din 

perspectiva dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, a practicii judecătoreşti interne şi europene 
şi a doctrinei. 

Observând existenţa unei controverse doctrinare cu privire la necesitatea 
existenţei unui mandat expres acordat administratorilor pentru elaborarea proiectului 
de fuziune, am propus de lege ferenda modificări cu privire la art. 241 şi la art. 242 
alin. (1) din lege. 

În urma analizei efectuate prin prezenta lucrare, putem conchide că, dată fiind 
diversitatea finalităților urmărite prin fuziune, această operațiune reprezintă un 
instrument eficace pentru un număr important de ipoteze de lucru: reorganizarea 
structurii unui grup de societăți, realizarea unei scheme de concentrări pe verticală sau 
orizontală, voința de dezvoltare a societății absorbante, infuzie de capital etc. 
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Indiferent de scopurile urmărite, fuziunea presupune o uniune completă6 între 
societățile participante, ceea ce determină modificări juridice, economice și financiare 
profunde.  

Tocmai pentru că realizarea acestui deziderat trebuie planificat în detaliu, cu 
respectarea drepturilor creditorilor și ale acționarilor/asociaților, procesul de fuzionare 
presupune o serie de etape succesive, anevoioase de multe ori, care se pot desfășura pe 
perioada a câtorva luni, faza preliminară a negocierilor temporizând operațiunea, 
uneori și pe parcursul a câtorva ani. 

Desigur, reușita unei fuziuni nu implică doar finalizarea procesului de realizare 
a acesteia, ci, pe termen lung, trebuie să asigure profit și capacitatea de supraviețuire 
într-un mediu concurențial. Pentru aceste motive, imperativele procedurii sunt 
numeroase și presupun, e.g. integrarea noilor active în cadrul structurii unice rezultată 
ca urmare a fuziunii, raționalizarea activităților comerciale, punerea în practică a unor 
noi strategii de dezvoltare. 

În prezent, însă, dată fiind preocuparea existentă la nivelul Uniunii Europene 
pentru realizarea unui cadrul coerent și eficient al fuziunilor, inclusiv prin acordarea 
de garanții creditorilor, acționarilor/asociaților, salariaților, cu asigurarea unei 
certitudini juridice în raporturile dintre societățile implicate, țara noastră beneficiază 
de dispoziții legale care nu sunt descurajante pentru societățile care intenționează să se 
angajeze într-un astfel de proces. 

 
Capitolele IV și V cuprind o analiză a efectelor fuziunii societăților privind 

activitatea comercială, precum și nulitatea unei astfel de operațiuni dintr-o dublă 
perspectivă, teoretică și practică. 

Deși legea română cuprinde o reglementare amplă a problematicilor amintite, 
reglementările sunt perfectibile. 

Astfel, de lege ferenda, considerăm că s-ar impune să se precizeze și să se 
delimiteze cauzele de suspendare, întrerupere și repunere în termen referitoare la 
termenul de prescripție extinctivă prevăzut la art. 251 alin. (3) din Legea nr. 31/1990. 
Cauzele de drept comun nu sunt adaptate specificului operațiunii și nici raportate la 
subiectele care se pot angrena într-o procedură de anulare sau de declarare a nulității 
fuziunii. Totodată, având în vedere dezideratele de menținere a securității juridice, a 
previzibilității și a creării unui instrument atractiv pentru societățile care vor să se 

                                                        
6  M. Fleaureau, Les fusions de sociétés d’assurances, Thèse, Paris, 1933, p.1. Pornind de la definiția comună a 
termenului de fuziune, care presupune „un melanj intim, o uniune completă între două sau mai multe lucruri, ale 
căror elemente constituitive se reunesc dând naștere unui nou produs”, autorul a reflectat asupra naturii noului 
produs, care poate fi diferit de elementele sale componente, „ca bronzul față de cupru sau, dimpotrivă, poate 
primi influența predominantă a unuia dintre ele, precum aliajul dintre aur și cupru”. 
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reorganizeze, aceste cauze care determină, în final, temporizarea procedurii referitoare 
la fuziune trebuie să fie limitativ prevăzute de lege. 

 
Capitolul VI cercetează fuziunea transfrontalieră în reglementarea Uniunii 

Europene. 
După o îndelungată perioadă de stagnare, când factorii politici decidenți la 

nivel european s-au rezumat să tatoneze doar terenul fuziunilor transfrontaliere, după 
adoptarea Regulamentului 2157/2001 și a Directivei 2005/56/CE, mobilitatea 
europeană a societăților privind activitatea comercială este, în sfârșit, încurajată. 

Totuși, reglementările Directivei 2005/56/CE au fost apreciate ca fiind 
complexe, dar necuprinzătoare, astfel că societățile aleg de multe variante alternative 
pentru a cuceri noi piețe geografice, cum ar fi transformările transfrontaliere7. 

Trebuie să se remarce faptul că succesul oricărui instrument „supranațional” 
depinde, în mod necesar, de măsura în care societățile din întreaga Uniune vor 
considera că acesta este o opțiune mai convenabilă decât cele existente în legislațiile 
naționale. Dispoziții neechivoce care oferă răspuns cu celeritate la diversele probleme 
ivite în practică, lipsa dezavantajelor majore în comparație cu alte instrumente și 
recunoașterea necondiționată în toate  jurisdicțiile statelor membre sunt ingrediente 
esențiale pentru ca un astfel de instrument să devină preferat. 

În prezent, părțile interesate au început să raporteze o anumită satisfacție 
privind reglementările referitoare la fuziunea transfrontalieră, pe care o consideră un 
pas important spre o piață unică mai vibrante și robuste8. 

În privința ansamblului reglementării române a fuziunii transfrontaliere, 
legiuitorul a transpus destul de fidel normele legislației secundare a Uniunii, cu 
excepția prevederilor referitoare la nulitatea operațiunii, pe care le-a redactat în oglindă 
cu cele referitoare la fuziunea internă, omițând însă a observa că, dată fiind 
imposibilitatea pronunțării sau constatării nulității fuziunii9 după data la care aceasta 
devine efectivă, acestea sunt lipsite de aplicabilitate practică. 

                                                        
7 Pentru detalii privind acest aspect, a se vedea, Frank Wooldridge, „The 10th company law Directive on cross 
bordermergers”, Company Law, nr. 27/2006, Westlaw UK, Londra, p. 310. 
8 A se vedea în acest sens Studiul privind aplicarea Directivei fuziunilor transfrontaliere, realizat de Directoratul 
General pentru Piață Internă și Servicii, Uniunea Europeană, septembrie 2013, disponibil online, la adresa: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/mergers/131007_study-cross-border-merger-
directive_en.pdf . 
9 A se vedea, în acest sens, art. 17 din Directiva 2005/56, care prevede, în traducerea oficială română că fuziunea 
transfrontalieră care intră în vigoare în conformitate cu articolul 12 nu poate fi declarată nulă de drept. De 
fapt, verificând celelalte versiuni lingvistice, se constată că nicio cauză de nulitate nu poate produce efecte după 
data la care fuziunea transfrontalieră se definitivează. Astfel, a se vedea versiunea în limba franceză: „[l]a nullité 
d'une fusion transfrontalière ayant pris effet conformément à l'article 12 ne peut être prononcée”, pe cea în limba 
engleză: „[a] cross-border merger which has taken effect as provided for in Article 12 may not be declared null 
and void”. 
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În consecință, am propus de lege ferenda, în cadrul acestei lucrări, abrogarea 
acestor dispoziții, pentru ca astfel de prevederi să nu contribuie la caracterizarea 
cadrului legal al fuziunilor transfrontaliere ca fiind stufos, complex și departe de 
realitățile practice ale operațiunii. 

 
Capitolul VII reflectă, în mod divizat, dimensiunea europeană și internă a 

controlului fuziunii societăților. 
Caracterul de originalitate al lucrării este evidențiat în această parte a lucrării, 

care folosește cele mai recente dezvoltări jurisprudențiale, doctrinare și, mai ales, 
dezvoltările cazuisticii Comisiei în cadrul mecanismului de control al fuziunilor.  

Sistemele de drept al concurenței s-au multiplicat în ultimele decenii 
exponențial, fapt ce a condus, inter alia, la un mai bun control al concentrărilor. Totuși, 
experiența relativ restrânsă temporal și cantitativ a Uniunii Europene și a statelor 
membre în acest domeniu, comparativ cu cea a Statelor Unite ale Americii, faptul că 
dreptul concurenței, în general, și controlul fuziunilor, în special, trebuie să se adapteze 
dezvoltărilor tehnologică și industrială rapid și eficient, determină importanța revizuirii 
legislației periodic. 

În plus, am arătat caracterul îndoielnic al posibilităților reale de aplicare a 
măsurilor de restabilire a situației anterioare concentrării, prevăzute de lege ca măsuri 
principale: dizolvarea fuziunii, respectiv cesionarea acțiunilor sau activelor dobândite.  

În opinia noastră, dizolvarea fuziunii este o măsură derogatorie de la regimul 
ineficacității operațiunii în dreptul comun, nefiind necesar să se considere că aceasta 
este o formă a nulității fuziunii prevăzute în Legea nr. 31/1990, ci o instituție juridică 
distinctă, în pofida unei nefericite terminologii, precum și a unei soarte fragile, date de 
o importantă inaplicabilitate practică. Aceasta întrucât dacă s-au produs efectele 
fuziunii înseamnă și că s-a produs dizolvarea societății absorbite sau a societăților 
participante, fără lichidare și radierea acesteia/acestora din Registrul Comerțului. Or, 
astfel de efecte sunt ireversibile în stadiul de față al legislației. 

De lege ferenda, am propus fie ca procedura dizolvării fuziunii să fie 
reglementată în detaliu și corelată cu dispozițiile legale aplicabile în cauză, privind 
Registrul Comerțului și Legea Societăților, fie ca această sancțiune să fie dată uitării, 
în considerarea unui nou sistem de sancțiuni, mai eficace.  

Din analiza cazuisticii ample a Comisiei, mai ales prin reflectarea asupra 
duratei procedurii etapizate, am conchis că ar fi necesar, pentru eficientizarea 
întregului proces, să se descurajeze deschiderea Fazei 2 a procedurii. Aceasta din urmă, 
temporizează inutil, în unele cazuri, decizia finală asupra fuziunii, din moment ce 
durează câteva luni. Or, dacă s-ar cerne mai bine situațiile care se pretează unei analize 
ulterioare, s-ar obține o mai bună punere în valoare a resurselor Comisiei. Realizarea 
în practică a acestei idei ar fi posibilă prin sugerarea părților implicate să renunțe la 
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notificarea depusă încă din prima etapă. Încurajarea acestora în sensul dorit s-ar putea 
obține prin sporirea mijloacelor pe care le are la îndemână Comisia în prima fază a 
procedurii, în special printr-un acces optim la informațiile necesare analizei. 

 
 5. Limitele demersului științific 
  

Apreciem că prezenta lucrare poate constitui un punct de pornire ambițios 
pentru cercetări viitoare în domeniile conexe ale dreptului financiar și fiscal și ale 
dreptului proprietății intelectuale. Aprofundarea consecințelor fuziunii în aceste 
planuri a fost limitată de consumul oricum ridicat al resurselor utilizate pentru 
demersul de față, dar și de amplitudinea preconizată a cercetării în aceste domenii. 
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