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Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Arătați succint care este tratamentul juridic al fiecărei 
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„A”, „B”, „C” și „Delta” SRL au constituit o SRL (Alpha SRL) în următoarele condiții: ”A”, ”B” și ”C” dețin câte 30% 
din capitalul social inițial de 1000 euro, iar ”Delta” SRL deține 10%; administrator unic și plenipotențiar este ”Delta” 

SRL, al cărui reprezentant legal este ”A” (administrator unic și plenipotențiar al ”Delta” SRL), asociatul său unic; ”B” 
este soția lui ”A”; actul constitutiv conține, printre altele, următoarele clauze: 

”4.2. Toate deciziile, indiferent dacă duc la modificarea actului constitutiv sau nu, vor fi adoptate cu o majoritate de 70% din capitalul social”. 

”6.3. Poate fi exclus din societate, prin vot în AGA, asociatul care votează abuziv împotriva interesului social”. 

”7.1. Asociatul care a votat împotrivă în cadrul AGA se poate retrage din societate dacă nu este de acord cu modificarea actului constitutiv”.  

”11.4. Toate litigiile decurgând din prezentul contract de societate sau în legătură cu acesta vor fi soluționate definitiv în conformitate cu Regulile 
de arbitraj ale Curții de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Cluj de către unul sau mai mulți arbitri nominalizați în conformitate cu 
aceste Reguli”. 

După înființarea societății, ca urmare a unui vot unanim în AGA, administratorul ”Delta” SRL este însărcinat să încheie 
un contract de finanțare cu ”E” în următoarele condiții: ”E” împrumută societatea Alfa SRL cu suma de 100000 euro 
pentru o perioadă de un an (prelungibilă prin acordul părților); ”E” la scadența împrumutului poate decide dacă 
rambursarea se va efectua în bani (100000 euro plus 15% pe an dobândă remuneratorie) sau creditul se va converti în 
participație la ”Alfa” SRL, acesta urmând să dețină 99% din capitalul social (indiferent de valoarea societății la momentul 
opțiunii). 

La scurt timp după semnarea convenției cu ”E” și virarea banilor, ”Delta” SRL decide modificarea obiectului de activitate  
a societății pe care o administrează întrucât activitatea de creditare și microcreditare revin în vogă, considerând oportun 
lansarea societății în acest domeniu. ”Alpha” SRL atrage depozite de la populație cu o dobândă fixă de 4% anual (peste 
media de piață de circa 2%) și acordă credite cu o dobândă de 6% anual (sub media pe piață de circa 8%). 

După un an de la data împrumutului, ”E”, analizând situația financiară a societății ”Alpha” SRL, decide convertirea 
împrumutului său în participație, somând pe ”Delta” SRL să convoace AGA prin care să se aducă la îndeplinire 
convenția. Administratorul convoacă statutar AGA, iar în cadrul acesteia ”A”, ”B” și ”Delta” SRL votează favorabil, iar 
”C” votează împotriva convertirii creditului și cooptării lui ”E” în societate, invocând prevederile art. 202 alin. 2 din Legea 
nr. 31/1990, precizând că ¾ din capitalul social nu poate fi atins fără votul său. ”E” solicită, pe calea unei acțiuni oblice 
în instanță, excluderea lui ”C” în temeiul clauzei 6.3. ”C” se apără, invocând excepția necompetenței materiale a 
instanței, ținând cont de clauza compromisorie de la 11.4. 

În timpul judecării acțiunii depuse de către ”E”, acesta află că activitatea de atragere a depozitelor de la populație este 
ilicită, nefiind autorizată de BNR, și că de fapt, constituie infracțiune, iar ”Alfa” SRL urmează a fi urmărită penal pentru 
infracțiunea prevăzută de art. 410 din OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului. În aceste 
circumstanțe, ”E” depune o cerere de deschidere a procedurii insolvenței împotriva ”Alfa” SRL, solicitând rambursarea 
de îndată a sumei de 100000 euro plus încă 15000 dobândă remuneratorie la care se adaugă dobânda legală 
penalizatoare. ”Delta” SRL, prin ”A” (aflând aceleași informații) se apără și solicită respingerea cererii lui ”E” pe motiv 
că nu are o creanță certă, lichidă și exigibilă, care să îndeplinească condițiile legale, mai mult, arată că ”E”, exercitându-
și opțiunea, a devenit asociat, iar AGA prin care s-a decis acest lucru este validă, îndeplinind condițiile clauzei 4.2. Prin 

alt petit, acesta solicită fie deschiderea procedurii simplificate de insolvență iminentă la cererea debitorului, justificarea 
fiind posibile probleme ce pot surveni în viitor, fie dizolvarea societății și lichidarea voluntară, la aprecierea instanței. 

 



Drept comercial II. Examen. 28 ianuarie 2019     Nota _________ 

Nume __________________________ Prenume ________________________ Gr. (ID) ______________ 

Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Arătați succint care este tratamentul juridic al fiecărei 
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral valorează maxim 1 punct, acesta acordându-se integral sau parțial, în funcție de calitatea și 
conținutul argumentării și de corectitudinea soluției propuse. 
Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului. 
Este interzisă colaborarea și orice comunicare cu colegii în timpul examenului. 
Se acordă un punct din oficiu. 
Timp de lucru: 60 minute. 

 

Barem: 

1. Legea nr. 31/1990 privind societățile (LS) prevede posibilitatea constituirii unei SRL cu asociat o altă SRL (cu asociat 
unic). Administratorul unic poate fi și o persoană juridică, în speță o SRL (care este și asociat). A, reprezentant al persoanei 
juridice administrator (poate fi și asociat unic și administrator al acelei societăți) și asociat ”pe persoană fizică” în același 
timp. A și B soți pot fi asociați în cadrul aceluiași SRL. Capitalul social inițial poate fi de 1000 euro (echivalent în lei), iar 
acesta se poate împărți în cote de 30, 30, 30, 10 %. Totuși, ca urmare a conversiei în lei, pentru a se putea păstra cotele, 
părțile sociale vor trebui să aibă o valoare ”atipică”. 

2. Se poate remarca că asociații A, B și Delta SRL se află într-o situație ”specială”. A este simultan și asociat unic și 
administrator unic al Delta SRL, este și soț cu B. chiar dacă acest fapt poate sugera un potențial conflict de interes, art. 193 
alin. (2) LS nu acoperă o asemenea ipoteză, iar celelalte texte de lege din cadrul LS se referă la SA. Extrapolarea acestor și 
aplicarea lor la SRL pune în discuție prevederea de la art. 197 alin. (4) LS. 

3. Clauza 4.2. este o clauză legală și posibilă, art. 192 LS fiind o normă supletivă: 
Art. 192 
(1) Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaților și a părților sociale, în afară 
de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel (s.n.). 
(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaților, în afară de 
cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel (s.n.). 
4. Clauza 6.3 care reglementează o ipoteză ”convențională” de excludere din cadrul SRL este invalidă. Excluderea este 

o procedură esențialmente judiciară, pentru condițiile expres și limitativ enunțate de lege, în speță neputându-se pune nici 
măcar la nivel de discuții problema excluderii remediu de sorginte convențională, întrucât clauza vizează în mod clar o 
excludere sancțiune – vot în condiții de abuz. 

5. Clauza 7.1. este legală și posibilă, fiind vizată de art. 194 alin. (2) LS 
” art. 194 (1) ...  
d) să modifice actul constitutiv (s.n.). 
(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere a asociatului pentru că nu este de 
acord cu modificările aduse acestuia, se aplică dispoziţiile art. 224 şi 225.” 
6. Clauza 11.4. este o clauză compromisorie este o clauză posibilă și validă în cadrul unui act constitutiv. Clauza este 

corect reglementată, nefiind patologică. 
7. Împrumutul încheiat între Alpha SRL și E este legal și posibil. Părțile pot decide ca în loc să se restituie banii plus 

accesoriile produse, Alpha SRL  să ramburseze împrumutul în părți sociale (obligație alternativă, cu alegerea expresă a 
prestației rezervată creditorului – art. 1461, 1462 C.civ.). Evaluarea anticipată a acestora este legală și admisibilă, chiar 
dacă ar putea genera anumite efecte fiscale nedorite de către părți. Termenul suspensiv de executare se poate prelungi prin 
acordul părților. Dobânda remuneratorie între profesioniști nu este plafonată nici la împrumuturile în lei nici la cel în 
valută. AGA a fost adoptată unanim, deci, toți asociații au agreat acest împrumut.  

8. Modificarea obiectului de activitate nu este apanajul administratorului ci AGA. Anumite activități – cum ar fi cea 
de atragere a depozitelor de la populație și de creditare – trebuie autorizate în prealabil și trebui întrunite condiții speciale 
(exclusiv SA, obiect unic de activitate, capitalizare minimă, autorizare prealabilă BNR etc.) Acest SRL nu a îndeplinit 
niciuna dintre condițiile legale enumerate, activitatea desfășurată fiind ilicită. 

9. Exercitarea opțiunii (alegerea prestației alternative) din partea lui E îndeplinește condițiile legale. AGA este 
convocată și întrunită statutar. Clauza 4.3. este respectată, 70% din capital votează modificarea actului constitutiv – prin 
majorarea capitalului social prin tehnica aprobată unanim în AGA anterioară. Votul împotrivă a lui C, după ce votase 
anterior pozitiv, legat de aceeași operațiune, poate pune problema exercitării abuzive. Oricum, votul său indiferent din 
perspectiva clauzei 4.3. 

10. Apărarea lui C, incorectă. Art. 202 alin. (2) LS se aplică exclusiv în caz de cesiune de părți sociale existente și nu în 
ipoteza altor operațiuni cum ar fi majorarea de capital prin cooptarea de noi asociați. 

11. Clauza 6.3., invalidă, indiferent de cine ar fi invocat-o. Nu se poate solicita pe calea acțiunii oblice, nici chiar dacă 
ar fi fost validă. E, oricum devenise asociat. Clauza făcea trimitere la o hotărâre AGA prin care să fie dispusă excluderea. 

12. Excluderea, esențialmente judiciară, nu este de competența arbitrajului.  
13. Informațiile aflate de către E sunt reale și pertinente, art. 410 din OUG nr. 99/2006 incriminând activitatea Alpha 

SRL: ”Art. 410 Desfăşurarea, fără drept, de activităţi dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (1), precum şi începerea 
desfăşurării activităţilor specifice unei instituţii de credit fără a obţine autorizaţia potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) 

constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani”. 
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14. E nu avea o creanță certă, lichidă și exigibilă care să îndeplinească condițiile legale pentru aplicarea prezumției de 
insolvență necesare deschiderii procedurii. E nu avea decât o creanță reziduală (devenind asociat în Alpha SRL) care nu 
poate declanșa procedura de insolvență. 

15. Nici cererea Alpha SRL nu poate fi admisă din mai multe perspective. Fiind vorba despre o insolvență (chiar dacă 
iminentă), aceasta trebuie probată (în continuare fiind un raport matematic în care activul – fonduri bănești disponibile – 
este mai mic decât pasivul – cert, lichid și exigibil, chiar dacă la o dată anume anticipabilă în viitor și nu la momentul 
depunerii cererii). Temerile, fricile, premonițiile nu pot justifica o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, nici 
măcar iminente. 

16. Dizolvarea voluntară a societății și lichidarea nu pot fi lăsate la latitudinea instanței, în cadrul unui petit alternativ, 
la alegere între insolvență iminentă și dizolvare. 


