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Caseta tehnic
�
 a tezei de doctorat 

 
 

Lucrarea cuprinde 236 pagini, tehnoredactarea fiind realizată cu 

caractere times New Roman, dimensiunea fontului 13, spaŃierea 1.25, în 

format pentru imprimare standard A4.  
 

La începutul lucrării este prezentată structura acesteia, conŃinutul 

lucrării fiind structurat în patru capitole divizate în secŃiuni şi 

subsecŃiuni, finalul lucrării aparŃinând concluziilor prezentate într-o 

parte distinctă.  
 

Practica judiciară şi comparaŃiile cu alte sisteme de drept fac parte 

intengrantă din textul lucrării. 
 

Notele de subsol au fost  încorporate în textul lucrării , textul citat 

şi sursa sau explicaŃiile corespondente regăsindu-se în aceeaşi pagină. 
 

La sfârşitul lucrării este bibliografia, structurată în cinci părŃi: o 

parte ce conŃine tratate, cursuri, monografii publicate în România, 

urmată de o parte dedicată celor publicate în străinătate, a treia parte 

fiind alocată articolelor şi studiilor, urmată de o parte consacrată practicii 

judiciare şi alta legislaŃiei. 
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I. Considera� ii introductive 
 

Am ales subiectul lucrării „Contractul de societate civilă” într-un 

moment de răscruce al reglementărilor juridice, în contextul adoptării Noului 

Cod Civil Român pe fundalul existenŃei propunerilor de codificare a dreptului 

european al contractelor,  în vederea armonizării legislaŃiei civile a statelor 

membre.  

Alegerea acestui subiect am făcut-o în urma unei analize ce a vizat mai 

multe aspecte şi care m-a determinat să cred că sunt un faŃa unei  provocări, dar 

în acelaşi timp şi  oportunităŃi de a-mi exprima opiniile riguros fundamentate, pe 

fondul unor transformări juridice fără precedent.  

Tema abordată este de un mare interes şi actualitate, modificarea de dată 

recentă a codului civil român în vigoare având ca şi consecinŃă directă un număr 

mic de lucrări care să abordeze acest subiect, atât pînă la momentul alegerii 

temei şi realizării ei, cât şi până în prezent. Modificările legislative în general şi 

cele în materie, în special, deja provoacă o serie de controverse în literatura 

juridică de specialitate, unele afirmând că schimbările realizate sunt doar de 

ordin formal, de mutare a dispoziŃiilor comerciale dintr-un cod în altul, altele 

considerând că actual Cod civil a pus bazele unui „drept civil comercial”. 

Dincolo de toate acestea, prezentul Cod Civil pare a fi benefic pentru 

dinamizarea vieŃii sociale, a afacerilor, fiind rezonant cu ceea ce se construieşte 

în dreptul european, noŃiunea contractului de societate căpătând noi valenŃe 

conceptuale şi de aplicabilitate, dându-mi posibilitatea să afirm că nu trebuie 

privit ca o simplă instituŃie, la nivel social putând avea un efect de coeziune, de 

stabilitate a societăŃii civile – efecte ce rezidă din caracterul special al relaŃiilor 

dintre persoanele care constituie contractul. Mai simpla formalizare – de la 

constituire şi până la funcŃionare – conferă contractului de societate civilă o mai 

mare mobilitate, adaptare la schimbare, la noile realităŃi economico-sociale.  

ParticularităŃile legislative de care am amintit, prezente încă din 

momentul alegerii subiectului şi pe tot parcursul elaborării prezentei teze sunt 

reflectate atât în constantele comparaŃii realizate între reglementarea juridică în 

vigoare şi cea a vechiului Cod Civil,  în evidenŃierea reglementărilor ce au fost 

preluate în Noul Cod Civil din legislaŃia comercială, cât şi prin prezentarea 

reglementărilor prin prisma Codului Civil german şi al celui francez.  

Vă propun ca toate acestea să le urmărim în prezentul rezumat. 
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II. Planul lucr
�
rii 

 

Am organizat tratarea subiectului în lucrarea „Contractul de societate 
civil�”  plecând de la ideea tratării exhaustive a subiectului. Astfel, lucrarea 

conŃine un cuprins, o introducere, patru capitole structurate la rândul lor în 

secŃiuni şi subsecŃiuni, o parte finală consacrată concluziilor, precum şi lista cu 

bibliografia completă utilizată la conceperea lucrării. 

Pe parcursul Capitolului I  „Despre contractul de societate civilă”, după 

partea introductivă, am abordat noŃiunea din perspectivă istorică realizând o 

scurtă trecere în revistă a dezvoltării noŃiunii pe parcursul Sec� iunii I „Istoric” . 

Analiza în detaliu a noŃiunii şi caracterelor contractului de societate civilă am 

făcut-o într-o manieră comparativă  în Sec� iunea a II-a „No� iunea � i 

caracterele contractului de societate. Prezentarea evolutiv� potrivit Codului 
Civil anterior � i Noului Cod Civil”. Am considerat că este important de analizat 

nu doar asemănările şi deosebirile dintre societăŃile comerciale şi cele civile în 

actualul context legislativ, ci şi prezentarea lor în raport cu vechea reglementare, 

toate acestea fiind integrate în Sec� iunea a III-a „Societ�� ile comerciale � i 

societ�� ile civile”. Pentru a evidenŃia noua dimensiune câştigată de contractul de 

societate în prevederile actualului Cod Civil pe parcursul sec� iunii a IV-a 

„Societatea civil� � i asocierea în participa� ie”  am prezentat comparativ cele 

două concepte. În tratarea contractului de societate am consacrat un loc aparte 

deosebirilor faŃă de alte forme de asociere,  în sec� iunea a V-a – fa�� de 

asocia� iile � i funda� ii f�r� scop lucrativ – iar în cadrul sec� iunii a VI-a  

„Deosebirea contractului de societate civil� de coproprietate sau indiviziune”. 

Pentru a sublinia importanŃa domeniului de aplicare a contractului de 

societate civilă i-am dedicat un capitol distinct, structurat în trei secŃiuni,  

Capitolul al II-lea. În sec� iunea I am detaliat domeniul de aplicare a 

contractului de societate civil� şi noutăŃile aduse în urma adoptării actualelor 

reglementări în materie civilă şi comercială. Pe parcursul a două secŃiuni 

speciale, sec� iunea a II-a � i a III-a , am prezentat subiectul şi prin prisma 

reglementărilor din dreptul civil francez şi din cel german, ştiut fiind că tradiŃia 

acestora în domeniul dreptului a reprezentat în decursul timpului o sursă de 

inspiraŃie pentru reglementările noastre legislative.   

Capitolul al III-lea  l-am consacrat în totalitate condiŃiilor de validitate 

ale contractului de societate civilă. Dacă dispozi� iile generale le-am tratat în  

sec� iunea I, condi� iilor generale de validitate şi condi� iilor speciale de 
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validitate le-am alocat două secŃiuni distincte, sec� iunea a II-a respectiv 

sec� iunea a III-a.  

Am considerat func� ionarea societ�� ii civile extrem de importantă astfel 

încât am Ńinut să tratez acest subiect într-un capitol distinct – capitolul   IV – pe 

care l-am structurat în cinci secŃiuni. Prima secŃiune am alocat-o duratei 

societăŃii, drepturile şi obligaŃiile asociaŃilor făcând obiectul secŃiunii a II-a, în 

timp ce administrarea societăŃii civile, pierderea calităŃii de asociat, încetarea 

societăŃii civile şi efectele ei le-am tratat pe parcursul secŃiunilor III, IV, 

respectiv V. 

În partea dedicată concluziilor am încercat să redau un tablou complet al 

poziŃiei şi importanŃei pe care contractul de societate civilă îl are în raport atât 

cu realităŃile economico-sociale, cât şi cu procesul dinamic de evoluŃie a 

normelor de drept european şi internaŃional.  

La sfârşitul lucrării am expus bibliografia structurată în cinci părŃi: o 

parte ce conŃine tratate, cursuri, monografii publicate în România, urmată de o 

parte dedicată celor publicate în străinătate, a treia parte fiind alocată articolelor 

şi studiilor, urmată de  o parte consacrată practicii judiciare şi alta legislaŃiei. 

 

III. Considera
�
ii privind aspectele tratate în primul capitol al lucr�rii 

Cum era şi firesc, introducerea am consacrat-o punerii în temă atât cu 

privire la complexitatea contractului de societate civilă dată de actuala 

reglementare, cât şi cu privire la contextul juridic în care a fost redactată 

prezenta teză de doctorat, context în care este adoptat Noul Cod Civil român pe 

fondul unor propuneri din partea Uniunii Europene de codificare a dreptului 

european. 

In Sec� iunea I intitulată „Istoric” am făcut o scurtă trecere în revistă a 

dezvoltării noŃiunii contractului de societate de la primele reglementări întâlnite 

în Codul lui Hamurabi, punctând cu reglementările din dreptul roman, Codul 

Calimach, Codul Caragea şi Codul Civil român din 1864, până la reglementarea 

din actualul Cod Civil.  

NoŃiunea şi caracterele contractului de societate civilă le-am prezentat pe 

parcursul sec� iunii a II-a , „No� iunea � i caracterele contractului de societate. 

Prezentarea evolutiv� potrivit Codului Civil anterior � i Noului Cod Civil” 
expunerea în detaliu a noŃiunii şi caracterelor contractului de societate civilă 
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făcând-o într-o manieră comparativă între Codul Civil de la 1864 şi actualul 

Cod, după cum se face referire şi în titlul secŃiunii.  

Am Ńinut să subliniez importanŃa pe care o dobândeşte instituŃia 

contractului de societate în urma modificărilor legislative care vizează atât 

reglementările de drept civil, cât şi reglementările în materie comercială în 

Sec� iunea a III-a „Societ�� ile comerciale � i societ�� ile civile” , în aceeaşi 

secŃiune tratând şi asemănările şi deosebirile dintre societăŃile comerciale şi cele 

civile atât în vechea reglementare, cât şi în actualul context legislativ.  

Am pus accent pe dimensiunea câştigată de contractul de societate în 

prevederile actualului Cod Civil – inclusiv devenirea asocierii în participaŃie ca 

o subspecie a contractului de societate – în sec� iunea a IV-a „Societatea civil� � i asocierea în participa� ie” , prezentând comparativ cele două concepte. 

Deosebirea societăŃii civile faŃă de asociaŃii şi fundaŃii fără scop lucrativ 

am considerat că trebuie abordată distinct, într-o secŃiune numită „Deosebiri 

fa�� de alte forme de asociere” – sec� iunea a V-a – întrucât, deşi cele trei au 

aceeaşi esenŃă, diferenŃele dintre ele sunt fundamentale.  

Ultima sec� iune a primului capitol, a VI-a, am alocat-o deosebirii 

contractului de societate civil� de coproprietate sau indiviziune  unde am  

punctat succint modalitatea prin care cele trei iau naştere, aceasta fiind o 

componentă cheie care face diferenŃa între ele. În aceeaşi măsură am tratat şi 

anumite situaŃii care pot ridica probleme juridice din punct de vedere al 

continuării existenŃei contractului de societate, coproprietăŃii şi indiviziunii. 

 

IV. Considera
�
ii privind Capitolul II al lucr �rii 

Abordând domeniul de aplicare a contractului de societate civilă am 

decis că este potrivit a trata subiectul într-un capitol separat, Capitolului al II-

lea. Pentru a sublinia importanŃa domeniului de de aplicare a contractului de 

societate civilă, am structurat capitolul în trei secŃiuni.  

În sec� iunea I am detaliat domeniul de aplicare a contractului de 

societate civil� şi noutăŃile aduse în urma adoptării actualelor reglementări în 

materie civilă şi comercială.  

Următoarele sec� iuni, a II-a � i a III-a,  le-am dedicat prezentării 

subiectului prin prisma reglementărilor cu tradiŃie în domeniul dreptului, 

respectiv prin prisma dreptului civil francez şi dreptului german. 
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V. Considera� ii privind aspectele tratate în Capitolul III al lucr�rii 

Am tratat condi� iile de validitate ale contractului de societate civil� în  

Capitolul al III-lea  al lucrării, capito pe care l-am structurat în trei secŃiuni. 

Dacă în sec� iunea I am tratat dispozi� iile generale, condi� iile generale de 

validitate au fost cuprinse şi în sec� iunea a II-a, urmând ca în ultima sec� iune, a 

III-a, să expun condi� iile speciale de validitate. 

Am păstrat în continuare expunerea subiectului într-o manieră 

comparativă între Noul Cod Civil şi Codul Civil de la 1864, dar şi cu referiri la 

Codul civil german şi cel francez.  

Încă din debutul „Dispozi� iilor generale” am subliniat că noua 

reglementare renunŃă la a mai aborda societatea ca tehnică de organizare şi 

gestionare a unei mase de bunuri, dovedită fiind lipsa de aplicabilitate practică 

datorate anterioarei reglementări. Tot aici am evidenŃiat că legiuitorul reuşeşte  

prin noile forme de reglementare a contractului de societate – incluzând şi 

reglementări din domeniul comercial – să ofere un cadru juridic adaptat 

realităŃilor socio-economice actuale. 

În cadrul „Condi� iilor generale de validitate” din sec� iunea a II-a am 

detaliat condiŃiile de fond şi condiŃiile de formă ale contractului de societate, 

evidenŃiind cu precădere noutăŃile aduse de reglementarea actuală, condi� iile 

speciale de validitate tratându-le în cadrul sec� iunii a III-a .  

 

VI. Considera� ii privind aspectele tratate în Capitolul IV al lucr�rii 

 

 

În analiza contractului de societate, unul din cele mai importante aspecte 

analizate atât din punct de vedere teoretic, cât mai ales practic,  îl constituie 

Func� ionarea societ�� ii civile căreia am considerat de cuviinŃă să-i aloc un 

capitol distinct – capitolul IV. Structurat în cinci mari secŃiuni, am abordat  

durata societ�� ii  în sec� iunea I, drepturile � i obliga� iile asocia� ilor  făcând 

obiectul sec� iunii a II-a , administrarea societ�� ii civile, pierderea calit�� ii de 
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asociat, încetarea societ�� ii civile � i efectele ei tratându-le pe parcursul 

sec� iunilor III , IV , respectiv V. 

În prealabil dezvoltării analizei obliga� iilor asocia� ilor  – obligaŃia de 

aport şi de garanŃie pentru obiectul aportului, obligaŃia de a contribui la pierderi, 

obligaŃia de loialitate şi obligaŃia de neconcurenŃă a asociaŃilor – am Ńinut să 

clarific şi detaliez toate aspectele esenŃiale cu privire la conceptele de bază, 

respectiv  noŃiunea de aport, realizarea aporturilor, obiectul aportului,  tipurile 

de aport şi patrimoniul social.  

Referitor la obiectul aportului am apreciat că trebuie făcute precizări 

detaliate privind „Aportul unui bun comun aflat în proprietatea dev� lma��  a 

so� ilor ”  şi am Ńinut să scot în evidenŃă eliminarea oricăror situaŃii supuse 

interpretărilor prin clarificarea şi unificarea sediului materiei în cadrul 

dispoziŃiilor art. 1882 din actualul Cod Civil, interpretări care în trecut se 

datorau unor prezumŃii instituite de norme din Codul Familiei.  

Am dorit să punctez şi aici alte noi elemente care certifică importanŃa 

crescută pe care actualul Cod Civil o acordă Contractului de societate civilă,  

identificând şi realizând o analiză amănunŃită noutăŃilor cu privire la „Aportul 

în numerar”, „ Aportul în bunuri” şi „ Aportul în industrie”, în timp ce pentru 

argumentarea patrimoniului social am întocmit o paralelă cu reglementarea 

similară din dreptul civil german. 

Dacă obliga� ia de aport � i de garan� ie pentru obiectul aportului, 

obliga� ia de a contribui la pierderi � i obliga� ia de neconcuren�� a asocia� ilor  

le-am  analizat şi expus amănunŃit prin prisma noilor reglementări exprese, 

obliga� ia de loialitate am abordat-o într-o manieră diferită. Fiind de natură 

extrapatrimonială, am Ńinut  să analizez această obligaŃie prin prisma 

principiului juridic de ordin general al  bunei-credinŃe  reglementat de Codul 

Civil şi de  ConstituŃia României, cu trimiteri la reglementarea din dreptul 

german. Aici am subliniat că buna credinŃă „deşi este recunoscută expres în 

actualul Cod civil prin articolul intitulat chiar „Art. 1.170. Buna-credinŃă” nu 

este însă şi definită ca şi concept, această sarcină revenind în continuare 

jurisprudenŃei şi literaturii de specialitate. 

Am folosit abordarea comparativă şi când am analizat şi expus 

„Obliga� iile asocia� ilor ”, meritând a fi menŃionate aici reglementările din Codul 

civil german privind dreptul şi obliga� ia de management, drepturile de 

informare şi drepturile de monitorizare, precum şi dreptul de vot cu ale sale 

clauze privind majoritatea.  
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Actualitatea dispoziŃiilor din Codul Civil cu privire la reglementarea 

contractului de societate am subliniat-o utilizând cercetarea  transmiterii 

p�r� ilor  în raport cu transmiterea drepturilor asocia� ilor  din Codul civil 

german, în lucrare subliniind că avem „un echivalent al prevederilor” din 

legislaŃia germană cu privire la acest subiect în cadrul dispoziŃiilor art. 1901 

Cod Civil. 

Dacă administrarea societ�� ii civile am ales să o detaliez pe parcursul 

secŃiunii a III-a,  în secŃiunea imediat următoare am tratat pierderea calit�� ii de 

asociat, aici analizând „Cesiunea p�r� ilor � i retragerea asocia� ilor din 

societate” sub ambele aspecte – cu durat� nedeterminat� şi cu durat� 

determinat�, precum şi „ Executarea silit� asupra p�r� ilor de interes � i 

excluderea din societate a unui asociat”. 

Sec� iunea a V-a am consacrat-o în întregime încet�rii societ�� ii civile � i 

efectelor ei. În cadrul cauzelor de încetare de drept a societăŃii am dezvoltat pe 

rând „Împlinirea duratei societ�� ii ” şi „ Excluderea unui asociat din societatea 

cu doi asocia� i”, continuând analiza încetării societăŃii civile cu expunerea 

cauzelor de dizolvare voluntară a societăŃii civile.  

În prealabil expunerii integrale a cauzelor de dizolvare judiciar�, am 

făcut de la început precizarea că actualul Cod Civil, atunci când a legiferat tipul 

de nulitate societară, a preluat o serie de reglementări de ordin comercial. 

După trecerea în revistă a altor cauze de încetare stipulate în contractul 

de societate, am considerat că este important să tratez distinct cazurile de 

încetare a contractului de societate civil� prin prisma dispozi� iilor art. 1938 
Codul civil, respectiv „Moartea, punerea sub interdic� ie a uneia din 

persoanele fizice asociate, declararea judec�toreasc� a mor� ii unui asociat 
sau încetarea existen�ei asociatului persoan� juridic�” şi „ Falimentul unui 

asociat”. 

Sfârşitul secŃiuni a V-a l-am dedicat efectelor încet�rii societ�� ii  pe care    

le-am expus în detaliu după o analiză minuŃios realizată, dar nu înainte de a 

preciza că „lichidarea societăŃii civile nu trebuie să se confunde cu lichidarea 

judiciară, supusă reglementării speciale prevăzute de Legea nr. 85/2006 privind 

procedura insolvenŃei , aplicabilă categoriilor de debitori comercianŃi în relaŃiile 

juridice comerciale”. 
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VII. Considera� ii privind ultima parte a lucr�rii dedicat� 

Concluziilor 

În partea dedicată concluziilor, am  redat un tablou complet al poziŃiei şi 

importanŃei pe care contractul de societate civilă îl are în raport atât cu realităŃile 

economico-sociale, cât şi cu procesul dinamic de evoluŃie a normelor de drept 

european şi internaŃional, , sperând că aportul personal conferă personalitate şi 

individualitate prezentei lucrări, legitimând în acest fel efortul depus.  

Ca şi concluzie generală, în demersul ştiinŃific de elaborare a lucrării am 

urmărit să adun toate informaŃiile de actualitate privind contractul de societate 

civilă şi să realizez o analiză exhaustivă a subiectului, trecându-l prin filtrul 

legislaŃiei actuale interne şi al reglementărilor din vechiul cod civil, Ńinând cont 

în acelaşi timp şi de reglementările în materie ale unor state europene cu tradiŃie 

în drept, al practicii judiciare, în exprimarea propriului punct de vedere fiind 

înclinată spre a sublinia atât importanŃa practică a informaŃiilor şi analizelor 

oferite, cât şi importanŃa câştigată de contractul de societate civilă prin creşterea 

gradului de aplicabilitate în mai multe domenii. 

 


