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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 20000 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 care nu au ca efect modificarea actului constitutiv vor fi adoptate de majoritatea asociaților, indiferent de participația pe care o 
dețin. Toate deciziile care au ca efect modificarea actului constitutiv vor fi adoptate cu o majoritate de 70% din capitalul social”. 

6.8. Orice asociat are un drept de preempțiune în orice caz de cesiune de părți sociale, către asociați sau către terți. Dacă mai mulți asociați exercită 
simultan dreptul de preempțiune, părțile sociale cedate se vor împărți proporțional. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza fracționării părților 
sociale, asociații convin să mărească sau să diminueze capitalul social în mod proporțional, pentru a putea realiza operațiunea cu conservarea 
proporțiilor deținerii de participație între asociații implicați în operațiune. 

6.9. În caz de deces al unui asociat, societatea nu va continua cu moștenitorii acestuia. Părțile sociale ale asociatului decedat vor fi cumpărate 
provizoriu de societate pentru a fi distribuite asociațiilor rămași. Asociații rămași au dreptul de achiziționa părțile sociale proporțional cu participația 
deținută la momentul efectuării operațiunii. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza fracționării părților sociale, asociații convin să mărească sau 
să diminueze capitalul social în mod proporțional, pentru a putea realiza operațiunea cu conservarea proporțiilor deținerii de participație între 
asociații implicați în operațiune. Dacă vreun asociat refuză achiziționarea părților sociale, participația sa rămâne neschimbată, ceilalți având dreptul 
de a achiziționa proporțional participația oferită, ignorând asociatul care refuză operațiunea. Dacă nici unul dintre asociați nu dorește achiziționarea 
părților sociale, acestea vor fi anulate, capitalul social urmând a fi diminuat în mod corespunzător. 

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, estimând declanșarea unor operațiuni economice importante, asociații ”A”, ”B” și ”Delta” 
decid în cadrul unei AGA ad-hoc transformarea societății Alpha SRL în Alpha SA, fără modificarea vreunei clauze din 
actul constitutiv. ”C”, care a fost prezent la începutul adunării, a părăsit lucrările acesteia arătând că nu poate lua o 
asemenea decizie fără a se consulta cu avocații săi. 

Peste două luni, ”C” depune o acțiune arbitrală la Curtea de Arbitraj Cluj, prin care atacă hotărârea AGA prin care s-a 
adoptat decizia menționată, arătând faptul că el nu a fost convocat conform prescripțiilor legale și statutare, nu a fost 
informat cu privire la ordinea de zi, nu i-au fost puse la dispoziție documente justificative și nu a putut lua o decizie 
avizată, motiv pentru care a plecat din adunare. În aceeași zi, ”C” solicită administratorului Delta SRL retragerea din 
societate, invocând prevederile art. 7.1. din actul constitutiv, și plata a 6000 euro aduși la constituirea societății, dobânda 
legală de 6%/an, însumând 500 euro și daune morale de 6000 euro. 

Întrucât ”A” este plecat peste hotare, ”B” convoacă o adunare ad-hoc la care se prezintă doar ”B”, având un mandat 
verbal din partea lui ”A” și „Delta” SRL, și decide excluderea lui ”C” pentru abuz de minoritate. Întrucât societatea a 
ajuns între timp în incapacitate de plată, pasivul acesteia fiind considerabil mai mare decât activul, ”C” urmează să 
participe la pierderi în proporție de 30% din întreg pasivul social. 

”C” modifică acțiunea arbitrală și solicită deschiderea a procedurii insolvenței a ”Alpha” SRL pentru suma de 12500 
euro și atragerea răspunderii personale ale ”A”, ”B” și ”Delta” SRL pentru că au contribuit la ajungerea societății în 
insolvență. 
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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 20000 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.). 
Este opțiunea părților să remodeleze formula de adoptare a deciziilor în cadrul unei SRL. Astfel, pe primul palier (alin. 
(1)) pot vota doar asociații, în loc de dubla majoritate, iar pe al doilea palier pot vota doar 70% și nu 100%. 
4. Clauza 6.8 care reglementează un drept convențional de preempțiune este legală și posibilă. Vizează ambele ipoteze, 

înstrăinarea între asociați și către terți. Este echilibrată, oferind acest drept tuturor asociaților actuali la momentul cesiunii. 
Partea a doua prevede un mecanism tehnic de realizare a clauzei în ipoteza exercitării concurente a drepturilor de 
preempțiune. 

5. Clauza 6.9 Art. 202 alin. 3 „În cazul dobândirii unei părți sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt 
aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părții sociale 
către succesori, conform ultimului bilanț contabil aprobat”. Clauza 6.9 este o clauză posibilă conform art. 202 alin. 3, 
asociații putând să prevadă că societatea nu continuă cu moștenitorii. În ceea ce privește modul de funcționare a clauzei 
6.9, în primul rând, legea nu reglementează situația în care o SRL își dobândește propriile părți sociale (problema 
extrapolării reglementării de la SA) în sensul în care nici nu permite, dar nici nu interzice formal. Principiul stabilității 
capitalului social și faptul că administratorul SRL nu poate începe activitatea înainte de a se asigura că aporturile sunt 
integral vărsate, sub sancțiune penală, s-ar opune, măcar ipotetic, legalității dobândirii de către SRL a propriilor parți. Se 
accepta și alta soluție, dacă este argumentata. În al doilea rând, în măsura în care achiziționarea părților sociale în vederea 
distribuirii lor către asociații rămași este legală, distribuirea proporțională este legală și posibilă. Ipoteza din ultima teză a 
clauzei 6.9. în care nici un asociat nu dorește dobândirea părților sociale ale asociatului de cujus, este similară ca efecte, 
retragerii din societate – părțile sociale sunt dobândite de societate și sunt anulate, diminuându-se corespunzător capitalul 
social. 

6. 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.” 
7. Clauza 11.4. este o clauză compromisorie este o clauză posibilă și validă în cadrul unui act constitutiv. Clauza este 

corect reglementată, nefiind patologică. Dar, această clauză produce efecte exclusiv în relația dintre asociați, referitoare la 
actul constitutiv. Ea nu se poate extinde și la relația asociat societate și cu siguranță nu se poate extinde asupra ipotezelor 
de competență materială exclusivă. 

8. Este incontestabil că o societate își poate schimba forma socială (în speță din SRL în SA), dar acest lucru nu se poate 
adopta în orice condiții. Decizia AGA prin care se modifică actul constitutiv (modificarea formei de organizare este o 
modificare de act constitutiv) trebuie să îndeplinească condițiile legale și statutare. În speță se discută despre o AGA ad 
hoc. Adică o AGA cu toți asociații prezenți (în primă fază au fost prezenți toți) și în care nimeni nu se opune (C s-a opus, 
motivat, ținerii adunării, justificând nevoia de timp și consultanță, ridicând totodată problema informării adecvate). Prin 
urmare, prevederile art. 121 LS (text dedicat SA-ului, dar acceptat unanim că se aplică și SRL-ului) nu par a fi îndeplinite. 

9. Transformarea societății fără modificarea clauzelor actului constitutiv (mai puțin forma socială), ridică o serie de 
probleme de compatibilitate. SA≠SRL. Întrucât cunoaștem doar câteva dintre clauzele contractului, urmează a fi analizate 
acestea. 
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10. Clauza 4.2. Adoptarea deciziilor AGA la SA este complet diferită față de SRL. Avem AGOA și AGEA, cu o delimitare 
clară. Pentru AGOA nu este o soluție legal posibilă să voteze acționarii și nu acțiunile. Pentru AGEA legea reglementează 
niște condiții minime de cvorum și vot, care pot fi mărite convențional (art. 115 alin. (3) LS). Astfel, această clauză ar putea 
supraviețui și în cadrul unui SA. 

11. Clauza 6.8. Dreptul de preempțiune în cadrul unui SA nedeținut public (închis, precum în ipoteza noastră) este 
posibil. Clauza ar putea fi legală și funcțională și în cadrul unui SA. 

12. Clauza 6.9. Acțiunile fiind valori mobiliare, iar SA nefiind o formă socială intuituu personae, clauza 6.9 nu poate fi 
aplicată în cazul unui SA tale quale. Este adevărat că, în ipoteze clar reglementate la SAurile nedeținute public se pot valida 
atât clauze de agrement cât și cele de preempțiune. 

13. Clauza 7.1. nu se poate aplica, retragerea la SA este o excepție, admisă restrictiv doar în condițiile art. 134 LS. 
14. Clauza 11.4 poate fi aplicată și SA cu mențiunile făcute mai sus. 
15. C nu poate solicita anularea HotAGA prin acțiune arbitrală (explicațiile mai sus), fiind o competență legală 

exclusivă. ”Viciile” convocării ar fi fost acoperite doar în caz de adunare ad hoc (cu respectarea integrală a condițiilor art. 
121 LS). 

16. Retragerea solicitată în temeiul art. 7.1 este contradictorie. Fie C a fost in AGA si a votat contra, caz in care se poate 
retrage, fie a plecat, invalidând AGA ad hoc, dar atunci nu mai are motiv pentru retragere. Sumele cerute nu au nici un 
fundament, legea prevede care este modul de clacul al contravalorii părților sociale ale asociatului retras. Nu se poate pune 
problema dobânzii legale, capitalul social fiind nepurtător de dobândă și nici a daunelor morale. 

17. Se poate pune problema tipului de adunare convocat de B, la SA sau la SRL? Dacă este la SA, excluderea lui C este 
imposibilă de plano. Dacă este la SRL, excluderea este legal posibilă, dar în speță nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru 
excludere. Abuzul de minoritate (chiar și demonstrat) nu este motiv de excludere, dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale 
pentru excludere. În orice ipoteze, și SA și SRL sunt forme societare cu răspundere limitată, asociații nu trebuie să răspundă 
pentru debitele societății decât în limita capitalului social subscris (și vărsat după caz). 

18. Cererea de deschidere a procedurii nu se poate formula în fața unei instanțe arbitrale, competența legală fiind 
exclusivă. Creanța (cuantumul ei) satisface valoarea prag, dar u este o creanță certă, lichidă și exigibilă din perspectiva legii 
insolvenței. 

19. Atragerea răspunderii personale față de masa credală a celor enumerați acolo este posibilă, dar nu în modul indica, 
prin cererea de deschidere a procedurii, ci în cadrul procedurii insolvenței cu respectarea condițiilor legale art. 169 și urm. 
L nr. 85/2014. 


