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Tema ce face obiectul acestei teze de doctorat este regimul juridic al fuziunilor şi achiziţiilor în 

sistemele de drept continental şi anglo-saxon. O cercetare de ansamblu, consacrată problematicii 

arătate, lipsea până acum din literatura noastră de specialitate. 

Bogata documentație consultată, jurisprudența analizată și amplitudinea propunerilor de lege 

ferenda recomandă lucrarea de față. 

 Tema abordată se încadrează în sfera dreptului privat, respectiv a dreptului comercial. Pe 

parcursul lucrării de cercetare fundamentală are loc o abordare interdisciplinară ce cuprinde sfera 

dreptului concurenței, dreptului consumatorului, dreptului comerțului internațional, dreptului 

muncii, dreptului fiscal, dreptului civil, dreptului procesual civil, dreptului penal, dreptului 

procesual penal. Totodată sunt prezente noțiuni din sfera contabilității, dar și a evaluării 

întreprinderii, respectiv a econometriei. 

 Sfera de cuprindere a tematicii a presupus abordarea legislației naționale, unionale, precum și a 

legislației S.U.A. În fiecare capitol există trimiteri la doctrina și jurisprudența unor state membre 

U.E., realizându-se o analiză comparată, cu scopul de a formula propuneri de lege ferenda pentru 

îmbunătățirea reglementării naționale, dar și unionale. În secțiunile în care se analizează dreptul 

anglo-saxon trimiterile vizează cu predilecție literatura juridică de specialitate și jurisprudența 

S.U.A. 

Cuvinte cheie: fuziune, proiect de fuziune, efectele fuziunii, nulitatea fuziunii, dreptul de 

retragere, acțiunea în opoziție, profesionist, consumator, antitrust, concurență.  

                                               ABREVIERI .......................................................................7 

INTRODUCERE.....................................................................................................................11 

1. NOȚIUNEA DE FUZIUNE ȘI NATURA JURIDICĂ A ACESTEIA ...........................13 

1.1. NOȚIUNE. TIPOLOGIE. IZVOARE ........................................................................... 13 

1.1.1. Noțiunea de fuziune ................................................................................................. 13 

1.1.1.1. Noțiunea de fuziune în dreptul românesc .......................................................... 13 

1.1.1.2. Noțiunea de fuziune în dreptul comparat continental ........................................ 16 

1.1.1.3. Noțiunea de fuziune în sistemul Common Law. Dreptul S.U.A. ...................... 18 

1.1.1.4. O definiție a noțiunii de fuziune ........................................................................ 21 



1.1.2. Tipologia fuziunii ..................................................................................................... 22 

1.1.2.1. Fuziunea prin absorbție ...................................................................................... 23 

1.1.2.2. Fuziunea prin contopire ..................................................................................... 25 

1.1.3. Raportul dintre fuziune și transformare ................................................................... 26 

1.1.4. Fuziunea transfrontalieră .......................................................................................... 29 

1.2. TEORII PRIVIND NATURA JURIDICĂ A FUZIUNII ............................................. 36 

1.2.1. Natura juridică a fuziunii în sistemele de drept continental ..................................... 37 

1.2.1.1. Teoria tradițională .............................................................................................. 37 

1.2.1.2. Teoria modificativă ............................................................................................ 44 

1.2.1.3. Teoria contractuală............................................................................................. 49 

1.2.2. Natura juridică a fuziunii în sistemul common law. Dreptul S.U.A......................... 51 

1.3. CONCLUZII ................................................................................................................. 52 

2. PROCEDURA OPERAŢIUNII DE FUZIUNE ...............................................................55 

2.1. CE SOCIETĂȚI POT FUZIONA? ASPECTE CONTROVERSATE ......................... 55 

2.2. PROIECTUL DE FUZIUNE ........................................................................................ 60 

2.2.1 Perioada prealabilă fuziunii ....................................................................................... 60 

2.2.2. Proiectul de fuziune ca izvor de obligații. Natură juridică ....................................... 62 

2.2.3. Întocmirea proiectului de fuziune ............................................................................ 66 

2.2.4. Controlul de legalitate a proiectului de fuziune ....................................................... 68 

2.2.5. Raportul de expertiză ............................................................................................... 68 

2.2.6. Formalităţi de publicitate privind proiectul de fuziune ............................................ 76 

2.3. PROTECŢIA ASOCIAȚILOR/ACŢIONARILOR SOCIETĂŢILOR PARTICIPANTE 

LA OPERAŢIUNEA DE FUZIUNE ............................................................................ 82 

2.3.1. Considerații preliminarii .......................................................................................... 82 

2.3.2. Dreptul de retragere al asociatului/acționarului ....................................................... 82 

2.3.2.1. Transpunerea directivei ...................................................................................... 83 

2.3.2.2. Funcția dreptului de retragere ............................................................................ 83 

2.3.3. Reglementarea dreptului de retragere ...................................................................... 84 

2.3.3.1. În societățile pe acțiuni ...................................................................................... 84 

2.3.2.2. În societățile de persoane și societățile cu răspundere limitată .......................... 86 

2.3.4. Momentul exercitării dreptului de retragere............................................................. 86 

2.3.5. Exercițiul dreptului de retragere ............................................................................... 89 



2.3.5.1. Libertatea acționarului de a se retrage ............................................................... 89 

2.3.5.2. Caracter condiționat ........................................................................................... 90 

2.3.5.3. Efectele exercitării dreptului de retragere .......................................................... 92 

2.3.6. Răscumpărarea acțiunilor ......................................................................................... 94 

2.3.6.1. Procedura de răscumpărare ................................................................................ 95 

2.3.6.2. Prețul acțiunilor .................................................................................................. 96 

2.3.6.3. Convenții privind prețul ..................................................................................... 99 

2.3.6.4. Dreptul la acțiune în instanță ........................................................................... 101 

2.3.7. Informarea acționarilor ........................................................................................... 101 

2.3.7.1. Reglementarea unională ................................................................................... 101 

2.3.7.2. Reglementarea națională .................................................................................. 103 

2.3.8. Răspunderea civilă ................................................................................................. 104 

2.4. PROTECŢIA CREDITORILOR SOCIETĂŢILOR PARTICIPANTE  

LA FUZIUNE ............................................................................................................. 105 

2.4.1. Considerații introductive ........................................................................................ 105 

2.4.2. Condițiile exercitării acțiunii în opoziție ................................................................ 106 

2.4.2.1. Creanța anterioară ............................................................................................ 106 

2.4.2.2. Creanța neexigibilă .......................................................................................... 108 

2.4.2.3. Prejudiciul ........................................................................................................ 108 

2.4.3. Titularii acțiunii ...................................................................................................... 109 

2.4.4. Cumulul acțiunii în anulare cu acțiunea în opoziție ............................................... 110 

2.4.5. Termenul introducerii acțiunii în opoziție .............................................................. 111 

2.4.5.1. De când curge termenul de 30 de zile .............................................................. 111 

2.4.5.2. Natura juridică a termenului de 30 de zile ....................................................... 112 

2.4.6. Judecata acțiunii în opoziție ................................................................................... 113 

2.4.7. Aspecte de drept comparat privind dreptul de opoziție.......................................... 116 

2.4.7.1. Dreptul francez................................................................................................. 116 

2.4.7.2. Dreptul italian .................................................................................................. 119 

2.5. APROBAREA PROIECTULUI DE FUZIUNE  DE CĂTRE ADUNĂRILE GENERALE 

ALE SOCIETĂȚILOR PARTICIPANTE LA FUZIUNE  ........................................ 120 

2.5.1. Procedura aprobării proiectului de fuziune ............................................................ 120 

2.5.1.1. Reguli generale ................................................................................................ 121 



2.5.1.2. Reguli specifice societăților pe acțiuni ............................................................ 122 

2.5.1.3. Reguli specifice SRL-ului și societăților de persoane ..................................... 123 

2.5.1.4. Cazul fuziunii dintre societatea-mamă şi filialele sale .................................... 124 

2.5.2. Termenul de aprobare al proiectului de fuziune ..................................................... 125 

2.6. RĂSPUNDEREA EXPERŢILOR .............................................................................. 127 

2.7. NULITATEA FUZIUNII SOCIETĂŢILOR .............................................................. 130 

2.7.1. Conceptul de nulitate a fuziunii ............................................................................. 130 

2.7.2. Cauzele de nulitate ale fuziunii .............................................................................. 133 

2.7.2.1. Neîndeplinirea obligaţiei legale de supunere a fuziunii controlului judiciar ... 133 

2.7.2.2. Nulitatea hotărârii uneia dintre societăţile care au votat proiectul de fuziune ... 134 

2.7.2.3. Nulitatea pentru abuz de majoritate ................................................................. 135 

2.7.3. Acțiunea în nulitatea fuziunii ................................................................................. 139 

2.7.3.1. Caracterul judiciar al nulității .......................................................................... 139 

2.7.3.2. Termenul de introducere a acțiunii. Durată ..................................................... 139 

2.7.3.3. Natura juridică a termenului ............................................................................ 141 

2.7.3.4. Titularii acțiunii ............................................................................................... 142 

2.7.3.5.Termenul de remediere ..................................................................................... 142 

2.7.3.6. Revizuirea hotărârii .......................................................................................... 143 

2.7.4. Efectele nulității fuziunii societăților ..................................................................... 144 

2.8. CONCLUZII ............................................................................................................... 145 

3. CONTROLUL FUZIUNILOR ȘI ACHIZIȚIILOR  ÎN DREPTUL U.E. ȘI DREPTUL 

S.U.A.  O ABORDARE COMPARATĂ  .......................................................................149 

3.1. CONSIDERAȚII PRELIMINARE ............................................................................. 149 

3.2. EVOLUŢIA REGLEMENTĂRILOR PRIVIND CONCURENŢA   

ŞI CONTROLUL FUZIUNILOR ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ............................. 150 

3.2.1. Reglementări anterioare Tratatului de la Lisabona ................................................ 150 

3.2.2. Fapte sancționate ca anticoncurențiale sub imperiul TFUE ................................... 155 

3.2.3. Aspecte privind controlul operațiunilor de concentrare economică   

între întreprinderi .................................................................................................... 163 

3.3. ASPECTE PRIVIND CONTROLUL FUZIUNILOR  ȘI ACHIZIȚIILOR  

ÎN DREPTUL EUROPEAN ....................................................................................... 165 

3.3.1. Conceptul de ,,concentrare” ................................................................................... 165 

3.3.2. Conceptul de ,,dimensiune unională” ..................................................................... 168 



3.3.3. Praguri .................................................................................................................... 169 

3.3.4. Competenţa exclusivă a Comisiei Europene asupra concentrărilor  

cu dimensiune unională .......................................................................................... 171 

3.3.5. Excepţii de la jurisdicţia exclusivă ......................................................................... 172 

3.3.6. Aspecte de procedura aplicabilă în materia controlului fuziunilor în U.E. ............ 173 

3.3.6.1. Notificarea........................................................................................................ 173 

3.3.6.2. Cererea de trimitere la autoritatea concurenţială naţională.............................. 175 

3.3.6.3. Cererea de trimitere la Comisie ....................................................................... 176 

3.3.6.4. Suspendarea ..................................................................................................... 176 

3.3.6.5. Investigaţia ....................................................................................................... 177 

3.3.7. Evaluarea de fond a concentrărilor ......................................................................... 179 

3.3.7.1. Testul de Dominanţă ........................................................................................ 179 

3.3.7.2. Cota de piaţă şi pragurile de concentrare ......................................................... 182 

3.3.7.3. Probabilitatea unui nou intrat pe piaţă și concurenţa rămasă pe piaţă ............. 183 

3.4. CONTROLUL FUZIUNILOR ȘI LEGISLAȚIA ANTITRUST  ÎN S.U.A. ............. 185 

3.4.1. Primele decizii antitrust în sistemul common law ................................................. 185 

3.4.2. Reglementarea americană antitrust. Prezentare generală ....................................... 186 

3.4.3. Reguli utilizate în stabilirea caracterului anticoncurențial al unor practici ............ 189 

3.4.3.1. Principiul (regula) per se. Delimitări conceptuale ........................................... 189 

3.4.3.2. Jurisprudență în aplicarea principiului per se .................................................. 190 

3.4.3.3. Principiul (regula) rule of reason  .................................................................... 192 

3.4.3.4 Jurisprudență în aplicarea principiului rule of reason  ...................................... 194 

3.4.4. Reglementări antitrust incidente în controlul fuziunilor în S.U.A. ........................ 196 

3.4.4.1. Legea Sherman................................................................................................. 196 

3.4.4.2. Legea Clayton .................................................................................................. 198 

3.4.4.3. Legea Sherman versus Legea Clayton ............................................................. 201 

3.4.4.4. Concluzii  ......................................................................................................... 201 

3.4.5. Agenții federale antitrust ........................................................................................ 202 

3.4.5.1. Comisia Federală de Comerț (F.T.C.) .............................................................. 202 

3.4.5.2. Divizia  Antitrust din cadrul Ministerului american al justiției (D.O.J.)  ........ 204 

3.4.6. Procedura controlului fuziunii ................................................................................ 206 

3.4.6.1. Procedura notificării  ........................................................................................ 207 



3.4.6.2. Determinarea pieței relevante și a pieței produsului ........................................ 208 

3.4.7. Testul monopolistului ipotetic ................................................................................ 212 

4. EFECTELE FUZIUNII SOCIETĂȚILOR ....................................................................215 

4.1. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND EFECTELE FUZIUNII ........................... 215 

4.1.1. Determinarea momentului fuziunii  ....................................................................... 215 

4.1.2. Opozabilitatea față de terți a efectelor fuziunii  ..................................................... 216 

4.2. EFECTELE GENERALE ALE FUZIUNII ................................................................ 217 

4.2.1. Efectul constitutiv .................................................................................................. 217 

4.2.2. Efectul translativ .................................................................................................... 218 

4.2.3. Efectul extinctiv ..................................................................................................... 220 

4.3. DATA PRODUCERII EFECTELOR FUZIUNII ....................................................... 222 

4.3.1. Producerea efectelor fuziunii la o dată stabilită de lege (de drept) ........................ 222 

4.3.2. Stabilirea convențională a datei la care se produc efectele fuziunii ....................... 223 

4.4. EFECTELE FUZIUNII ASUPRA ADMINISTRATORILOR ................................... 227 

4.4.1. Considerații preliminare privind răspunderea administratorilor  ........................... 227 

4.4.2. Răspunderea civilă a administratorilor ................................................................... 229 

4.4.3. Răspunderea penală a administratorilor  ................................................................ 233 

4.5. EFECTELE FUZIUNII ASUPRA CONTRACTELOR  ............................................ 235 

4.5.1. Considerații preliminare ......................................................................................... 235 

4.5.2. Efectele fuziunii asupra contractelor de garanție  .................................................. 237 

4.5.3. Efectele fuziunii asupra contractelor de locațiune  ................................................ 238 

4.6. EFECTELE FUZIUNII ASUPRA ELEMENTELOR  DE PROPRIETATE 

INTELECTUALĂ....................................................................................................... 239 

4.6.1. Efectele fuziunii asupra mărcilor ........................................................................... 240 

4.6.2. Efectele fuziunii asupra secretului comercial......................................................... 241 

4.7. CONCLUZII  .............................................................................................................. 242 

5. IMPACTUL FUZIUNII  ASUPRA STATUTULUI JURIDIC  

AL SALARIAȚILOR  .....................................................................................................245 

5.1. CADRUL NORMATIV. CÂMP DE APLICARE. EXCEPȚII .................................. 245 

5.1.1. Considerații introductive ........................................................................................ 245 

5.1.2. Cadrul normativ european ...................................................................................... 246 

5.1.3. Conceptul de întreprindere și de ,,transfer de întreprindere”  

în dreptul european și românesc  ............................................................................ 248 



5.1.4. Cadrul normativ național  ....................................................................................... 251 

5.2. FUZIUNEA ȘI STATUTUL SALARIAȚILOR  ....................................................... 254 

5.2.1. Precizări prealabile  ................................................................................................ 254 

5.2.2. Consultarea și informarea reprezentanților salariaților  ......................................... 256 

5.2.3. Efectele fuziunii asupra contractelor individuale de muncă  ................................. 257 

5.2.4. Acțiunea în opoziție a salariaților .......................................................................... 258 

5.3. PROTECȚIA SALARIAȚILOR ÎN CAZUL TRANSFERULUI  

ÎNTREPRINDERII ÎN DREPTUL S.U.A.  ................................................................ 261 

5.3.1. Izvoarele de drept în materie  ................................................................................. 261 

5.3.2. Obligația de negociere și principiile pe care se fundamentează  ............................ 262 

5.3.3. Efectele transferului întreprinderii asupra contractelor de muncă  ........................ 264 

5.3.3.1. Contractele colective de muncă și transferul întreprinderii  ............................ 264 

5.3.3.2. Clauzele de succesiune  ................................................................................... 266 

5.4. CONCLUZII  .............................................................................................................. 268 

6. ASPECTE DE DREPTUL CONCURENŢEI  

ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN MATERIA FUZIUNILOR  ..................271 

6.1. CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE  ......................................................................... 271 

6.2. DELIMITĂRI CONCEPTUALE. CONSUMATORUL ȘI CONTRACTUL  

DE CONSUM  ............................................................................................................ 272 

6.2.1. Noțiunea de consumator  ........................................................................................ 272 

6.2.2. Conceptul de profesionist și non-profesionist  ....................................................... 277 

6.3. CONTRACTUL DE CONSUM  ................................................................................ 279 

6.4. INTERZICEREA PRACTICILOR ANTICONCURENȚIALE  ................................ 282 

6.4.1. Consumatorul și funcționarea pieței concurențiale  ............................................... 282 

6.4.2. Consumatorul și practicile anticoncurențiale  ........................................................ 285 

6.4.3. Mijloacele procedurale de apărare ale consumatorului împotriva practicilor 

anticoncurențiale  ................................................................................................... 287 

6.5. ASPECTE PARTICULARE ALE PROTECȚIEI CONSUMATORILOR  

ÎN CAZUL FUZIUNILOR ÎN DREPTUL S.U.A  ..................................................... 291 

6.6. CONCLUZII  .............................................................................................................. 293 

CONCLUZII GENERALE ȘI PROPUNERI DE LEGE FERENDA  .............................296 

BIBLIOGRAFIE  ..................................................................................................................312 

 



 

 

 

REGIMUL JURIDIC AL FUZIUNILOR ŞI ACHIZIŢIILOR ÎN SISTEMELE DE DREPT 

CONTINENTAL ŞI ANGLO-SAXON 

sinteză 

 

      Realităţile economiei actuale evidenţiază faptul că afacerile întreprinzătorilor se derulează într-

un mediu economic şi concurenţial care determină societățile să recurgă frecvent la fuziuni şi 

achiziţii din raţiuni economice, în vederea concentrării factorilor de producţie ce sunt implicaţii în 

realizarea și diversificarea activităţilor economice. 

Subiect: Tema ce face obiectul acestei teze de doctorat este regimul juridic al fuziunilor şi 

achiziţiilor în sistemele de drept continental şi anglo-saxon. Tema abordată se încadrează în sfera 

dreptului privat, respectiv a dreptului comercial. Pe parcursul lucrării de cercetare fundamentală 

are loc o abordare interdisciplinară ce cuprinde sfera dreptului concurenței, dreptului 

consumatorului, dreptului comerțului internațional, dreptului muncii, dreptului fiscal, dreptului 

civil, dreptului procesual civil, dreptului penal, dreptului procesual penal. Totodată sunt prezente 

noțiuni din sfera contabilității, dar și a evaluării întreprinderii, respectiv a econometriei. 

Teritorialitate: Sfera de cuprindere a tematicii a presupus abordarea legislației naționale, unionale 

precum și a legislație S.U.A. În fiecare capitol există trimiteri la doctrina și jurisprudența unor state 

membre U.E., realizându-se o analiză comparată, cu scopul de a formula propuneri de lege ferenda 

pentru îmbunătățirea reglementării naționale, dar și unionale. În secțiunile în care se analizează 

dreptul anglo-saxon trimiterile pe care le realizez vizează literatura juridică de specialitate și 

practica atât din dreptul englez cât și din cel american. 

Structură:Teza de doctorat cuprinde 354 pagini și este structurată în șase capitole. Fiecare capitol 

are minim trei secțiuni, împărțite la rândul lor în subsecțiuni. La finalul tezei sunt prezentate 

concluziile și propunerile de lege ferenda. Lucrarea se încheie cu bibliografia de specialitate, 

română și străină, cuprinzînd monografiile, studiile și articolele, legislația europeană, legislația 

națională, jurisprudența românească, unională, franceză, italiană și americană. 

Cuvinte cheie: fuziune, proiect de fuziune, efectele fuziunii, nulitatea fuziunii, dreptul de 

retragere, acțiunea în opoziție, profesionist, consumator, antitrust, concurență.  



Sinteză 

      În cele ce urmează prezentăm în rezumat ideile principale corespunzătoare fiecărui capitol, 

secțiune și subsecțiune. 

 Primul capitol, intitulat ,,Noțiunea de fuziune și natura juridică a acesteia”conține trei 

secțiuni. Prima secțiune este dedicată noțiunii de fuziune. Aceasta este analizată așa cum se 

prezintă în dreptul comparat continental, apoi în sistemul common-law- cu specială privire asupra 

definiției din dreptul american, distingând între fuziunea prin absorbție și cea prin contopire. Se 

consideră ca justă afirmația potrivit cu care fuziunea prin achiziție reprezintă operațiunea 

reglementată de dispozițiile art.241¹ din Legea societăților, pentru ipoteza în care societatea 

absorbantă deține toate titlurile societății absorbite. Ca urmare, se concluzionează că normele 

juridice analizate pe parcursul lucrării ca reglementând fuziunea prin absorbție sunt incidente și în 

cazul fuziunii prin achiziție. 

        Se prezintă noțiunea de fuziune și prin comparație cu cea de transformare, cu accent asupra 

viziunii legiuitorului civil, potrivit căruia prin transformare se creează o nouă persoană juridică, 

spre deosebire de concepția Legii 31/1990, care dispune că schimbarea formei societăţii, 

prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii- asadar și 

transformarea-nu atrag crearea unei persoane juridice noi. 

        În ultima subsecțiune a acestei prime secțiuni se prezintă fuziunea transfrontalieră, fiind 

comparate dispozițiile Legii societăților, adoptate în armonizarea legislației naționale cu cea 

unională, respectiv cu cele ale Directivei 2011/35/U.E. 

Secțiunea a 2-a este dedicată teoriilor privind natura juridică a fuziunii, respectiv teoriei 

tradiționale și celei modificative, cu varianta acesteia, pe care o reprezintă teoria contractuală. 

Interesul prezentării teoriilor este, pe de o parte, acela de a analiza soluțiile doctrinare de drept 

comparat (de exemplu literatura de specialitate franceză, italiană, germană, belgiană, dar și cea 

americană), iar, pe de altă parte, acela de a delimita noțiunea de fuziune de noțiuni conexe, în 

contextual enumerării criticilor ce se pot aduce acestor teorii. De exemplu, în cazul teoriei 

contractualiste se apreciază că un aspect criticabil  este faptul că aceasta se concentrează exclusiv 

asupra aspectelor exterioare ale operațiunii, mai concret asupra relațiilor care se nasc între 

societățile în cauză, ignorând efectele fuziunii asupra vieții interne a societăților implicate . În 

acest context fuxiunea este asimilată cănd unui contract de schimb, când unui contract nenumit, 

sau chiar unui contract de căsătorie.( Diferența specifică este însă aceea că, în cazul căsătoriei, 



contractul poate fi desfăcut oricând, pe când, în situația contractului de fuziune, acesta nu poate fi 

desfăcut decât în termenul  prevăzut de lege. În plus, fuziunea nu poate fi considerată un simplu 

contract, având în vedere faptul că putem identifica cel puţin alte două elemente fundamentale, 

ce caracterizează această operaţiune: schimbarea actelor constitutive ale societăţilor implicate 

şi modificări structurale ample, cauzate de diminuarea/majorarea capitalului, după caz. ) 

În dreptul american analiza naturii juridice a fuziunii conduce la echivalarea fuziunii prin 

absorbție cu termenul american merger, iar a fuziunii prin contopire cu noțiunea de 

consolidation. 

Secțiunea a 3-a are ca finalitate formularea unei noi definiții pentru fuziune, noțiune 

considerată a avea o natură juridică hibridă, în care sunt prezente atât elemente de natură 

contractuală cât și elemente de natura instituțională (corporativă), preponderente fiind elementele 

de natură instituțională. 

Capitolul al doilea, intitulat ,,Procedura operațiunii de fuziune”, conține opt secțiuni. 

Secțiunea 1 cuprinde aspecte controversate privind răspunsul la întrebarea ,,Ce societăți pot 

fuziona?” 

În ceea ce privește sensul fuziunii, se constată că, de regulă, societatea mai mare, mai 

puternică din perspectivă economică, este cea absorbantă, iar cealaltă, cea absorbită. Între 

excepțiile de la acestă regulă, legislația și jurisprudența franceză sunt analizate ca prototip, 

concluzionându-se că motivele pentru care societățile implicate în operațiune aleg să inverseze 

sensul fuziunii, sunt diverse. Astfel, societatea aflată în dificultate economică deține anumite 

bunuri, care nu sunt transmisibile, sau are o denumire, ori deține o marcă de notorietate, sau 

fuziunea desfășurată ar determina pierderea unor contracte de importanță deosebită, sau se 

urmăresc anumite avantaje de natură fiscală. 

Alte aspect controversate analizate privesc: posibilitatea participării la fuziune a unei societăți 

supuse procedurii insolvenței, posibilitatea ca o societate cu mandat ad-hoc să fie implicată într-o 

operațiune de fuziune, precum și posibilitatea realizării unei fuziuni între o societate și o societate 

cooperativă. 

       În secțiunea a 2-a, privind proiectul de fuziune, sunt supuse atenției probleme cum ar fi: 

perioada prealabilă fuziunii, proiectul de fuziune ca izvor de obligații, întocmirea proiectului de 

fuziune, controlul de legalitate a proiectului de fuziune, raportul de expertiză precum și 

formalitățile de publicitate privind proiectul de fuziune. 



      Secțiunea a 3-a, dedicată protecţiei asociaților/acţionarilor societăţilor participante la 

operaţiunea de fuziune, cuprinde subsecțiuni ce se referă la: considerații preliminarii, dreptul de 

retragere al asociatului/acționarului, privit din perspectiva transpunerii Directivei 75/855/C.E.E 

privind fuziunile societăților pe acțiuni în legislațiile țărilor membre UE, dar și din perspectiva 

funcției pe care dreptul de retragere îl îndeplinește. Apoi sunt prezentate: reglementarea 

dreptului de retragere în Legea societăților, cu specială tratare a cazului societăților pe acțiuni, 

a societăților de persoane, dar și a SRL-ului; momentul exercitării dreptului de retragere, dar și 

exercițiul acestui drept, cu analiza situațiilor privind libertatea lui de exercitare, a caracterul său 

condiționat, precum și efectele exercitării dreptului de retragere. 

    Când este abordată tema răscumpărării acțiunilor, pornind de la regula instituită de Legea 

societăților, potrivit căreia preţul plătit de societate pentru acţiunile celui ce exercită dreptul de 

retragere, trebuie să fie stabilit de un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezultă din 

aplicarea a cel puţin două metode de evaluare recunoscute de legislaţia în vigoare la data evaluării. 

Analizându-se procedura răscumpărării se formulează concluzia că pentru exercitarea corectă a 

dreptului de retragere, acţionarul trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii: să redacteze 

și să semneze o declarație de retragere- pe care să o depună apoi la sediul societății în cauză- dar 

să își și depună acţiunile pe care le deţine, formulându-se aprecierea că numai astfel se poate 

declanșa și oferta de răscumpărare, deoarece o situație juridică nouă presupune o exprimare 

expresă a voinței în acest sens. 

În ceea ce privește prețul acțiunilor, se apreciază că în sistemul de drept anglo-saxon nu 

este prezent conceptul de preţ legal, în special din cauza inexistenţei unei legislaţii codificate, dar 

se utilizează noţiunea de fair price (preţ corect, echitabil), care a fost asimilat în dreptul european , 

propunându-se, de lege ferenda, o definire a acestuia în dreptul unional, mai ales pentru că nu 

există o definiție sau un sistem de criterii obiective de determinare a lui. În principiu, judecătorul 

este cel care va stabili pe baza evaluărilor experţilor de specialitate care este preţul corect datorat 

acţionarului care se retragere, în cazul în care nu s-a reuşit o soluţionarea amiabilă a acestui aspect. 

Se concluzionează că, de lege ferenda, dispoziţiile privitoare la determinarea preţului acţiunilor 

ar trebui completate cu prevederile legale cuprinse în Legea 99/2013 de aprobare a O.G.24/2011 

privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, respectiv standardele internaționale de 

evaluare. Se propune totodată, ca alternativă la stabilirea legală a prețului, încheierea unui acord 



pentru stabilirea preţului. Se apreciază că o astfel de convenție privind prețul este valabilă, fiind 

condiționată însă de stabilirea unor criterii obiective de determinarea preţului, având ca element 

de referinţă preţul de piaţă. 

 

     În cazul în care acționarul este nemulțumit de prețul stabilit de expert, va putea  acționa în 

justiție societatea, fără să mai parcurgă procedura concilierii  directe prevăzute de art.7201 din 

C.proc.civ., considerându-se că această cale de atac este concepută nu doar în favoarea 

acționarilor profesioniști, fiind aplicabilă și acționarilor neprofesioniști, atunci când se naște 

un raport juridic mixt, de forma profesionist-neprofesionist. 

    În ceea ce privește informarea acționarilor, potrivit art. 2432 alin. (1) din Legea societăților-

care armonizează dispozițiile Directivei nr. 2011/35/UE privind fuziunile societăților 

comerciale pe acțiuni, organele de administrare ale fiecărei societăți sunt obligate să întocmească 

un raport scris, detaliat, care să explice și să justifice din punct de vedere legal şi economic procesul 

de fuziune propus şi, în special, rata de schimb a acţiunilor . Instituirea răspunderii civile a 

administratorilor, directorilor sau a experţilor pentru erorile comise în timpul pregătirii şi realizării 

fuziunii constituie o altă măsură de protecţie a asociaților/acționarilor și vizează mai ales cazurile 

în care raportul de schimb a acţiunilor aduce prejudicii acţionarilor societăţii absorbite. 

În secțiunea a 4-a privind protecţia creditorilor societăţilor participante la fuziune, sunt tratate 

, după câteva considerații introductive, aspectele privind: condițiile exercitării acțiunii în opoziție 

-cu detalierea caracterului anterior și neexigibil al creanței, dar și a prejudiciului produs 

creditorilor-apoi titularii acțiunii, cumulul acțiunii în anulare cu acțiunea în opoziție, termenul 

introducerii acțiunii în opoziție-fiind adiacent prezentată  problematica privind calculul- precum 

și a naturii juridice a termenului de opoziție de 30 de zile; dar și judecata acțiunii în opoziție, 

precum și aspecte de drept comparat privind dreptul de opoziție. Se constată, pe de o parte, că spre 

deosebire de jurisprudența românească, practica judecătorească franceză condiţionează 

introducerea acţiunii în opoziţie de existenţa unei creanţe scadente, care să fie în același timp 

anterioară datei publicării proiectului de fuziune, iar, pe de altă parte, că în reglementarea 

italiană dreptul de opoziție vizează o arie mai extinsă a tipurilor de creanță în raport cu situația pe 

care o întâlnim în dreptul francez sau românesc. Astfel, în legislația italiană dreptul de opoziție 

privește toate tipurile de creanță: sociale, ipotecare sau privilegiate, creanțele sub condiție, și chiar 

creanțele litigioase. 



În secțiunea a 5-a, intitulată ,, Aprobarea proiectului de fuziune de către Adunările generale 

ale societăților participante la fuziune”, este prezentată regula procedurală potrivit căreia decizia 

privind fuziunea se adoptă de către organele statutare în condiţiile de cvorum și de majoritate 

necesare modificării actului constitutiv, impuse de dispozițiile legale, sau prevăzute în actul 

constitutiv, dar și cea instituită o dată cu republicarea Legii societăților, prin art.241, potrivit 

căreia Adunarea generală a acţionarilor trebuie să adopte două hotărâri: una a societății 

absorbite, și o alta, a societății absorbante. Totodată sunt prezentate și analizate și alte reguli 

specifice societăților pe acțiuni, celor de persoane, sau SRL-ului, cu specială privire asupra 

cazului fuziunii dintre societatea-mamă şi filialele sale 

Secțiunea a 6-a. tratează răspunderea experţilor care au întocmit raportul asupra proiectululi 

de fuziune, apreciată a fi de natură civilă delictuală, deoarece ea este exercitată în baza deciziei 

judecătorului delegat, potrivit dispozițiilor art.243³ din Legea societăților. Răspundere ce se va 

angaja, în consecință, în condiţiile dispoziţiilor art.1349.C.civ. 

În secțiunea a7-a, dedicată nulității fuziunii societăților se enumeră și analizează argumentele 

ce fundamentează diferențele ce apar între instituția juridică a nulității fuziunii și cea a societății; 

cauzele ce atrag nulitatea fuziunii, între care: ipoteza în care fuziunea s-a realizat fără a fi autorizată 

de judecătorul delegat de la Registrul comerţului care, potrivit legii, are competenţa de a realiza 

controlul de legalitate, după depunerea proiectului de fuziune a societăţilor,dar și nulitatea 

hotărârii uneia dintre societăţile care au votat proiectul de fuziune ,precum și nulitatea pentru 

abuz de majoritate.  

În prezentarea acțiunii în nulitatea fuziunii este supus atenției caracterul judiciar al acesteia, 

termenul în care trebuie introdusă acțiunea, natura juridică a termenului, cine poate fi titularul 

acțiunii, termenul în care se poate cere remedierea cauzei de nulitate a fuziunii, precum și 

posibilitatea revizuirii hotărârii tribunalului în baza cărei s-a aprobat realizarea fuziunii. 

Sunt prezentate apoi efectele generale și cele speciale pe care le produce nulitatea fuziunii, 

urmate de o secțiune ce enumeră concluziile întregului capitol. 

Capitolul al treilea, intitulat ,,Controlul fuziunilor și achizițiilor în dreptul U.E. și dreptul 

S.U.A. O abordare comparată”cuprinde patru secțiuni. 

După prima secțiune dedicată considerațiilor preliminare, în secțiunea a 2-a se tratează 

evoluţia reglementărilor privind concurenţa şi controlul fuziunilor în Uniunea Europeană , 

pornind de la reglementările anterioare Tratatului de la Lisabona, continuând cu faptele 



sancționate ca anticoncurențiale sub imperiul TFUE, încheind cu câteva aspecte privind 

controlul operațiunilor de concentrare economică între întreprinderi . 

Secțiunea a 3-a denumită ,,Aspecte privind controlul fuziunilor și achizițiilor în dreptul 

European” debutează cu prezentarea conceptului de ,,concentrare”, așa cum este reglementat de 

art.1, pct (1) din Regulamentul  (CE) nr.139/2004 al Consilului, din 20 ianuarie 2004, 

identificându-se două tipuri de control, dintre care, ca prim tip de control, controlul este unic atunci 

când o singură întreprindere exercită influenţă decizională asupra unei alte întreprinderi, iar ca cel 

de-al doilea tip, controlul este comun atunci când două sau mai multe întreprinderi/persoane au 

posibilitatea de a exercita influenţă decizională asupra unei alte întreprinderi. 

Este tratat apoi conceptul de ,,dimensiune unională”, ținând cont de fapul că, în vederea 

aplicării prevederilor fundamentale ale Regulamentului, Comisia trebuie să stabilească dacă 

concentrarea în cauză are dimensiune unională, în funcție de niște praguri valorice, moment din 

care concentrarea intră sub jurisdicţia Comisiei. Scopul calculării pragurilor cifrelor de afaceri nu 

este acela de a evalua poziţia pe piaţă a părţilor ce formează concentrarea economică sau impactul 

operaţional al acestora, ci acela de a permite stabilirea jurisdicţiei; respectiv dacă rămâne în 

competența jurisdicției naționale sau trece în competența jurisdicției unionale. În acest context sunt 

analizate atât situațiile în care se exercită competenţa exclusivă a Comisiei Europene asupra 

concentrărilor cu dimensiune unională, cât și cele care constituie excepţii de la jurisdicţia 

exclusivă.      

 În ceea ce privește aspectele de procedura aplicabile în materia controlului fuziunilor în U.E. 

sunt analizate întâi notificarea, apoi cererea de trimitere la autoritatea concurenţială naţională/ 

cererea de trimitere la Comisie. Procedura examinării concentrărilor prevede şi o perioadă de 

suspendare a punerii în aplicare a concentrării. Urmează investigația, cu faza întâi și faza a doua 

și apoi evaluarea de fond a concentrărilor, care se face utilizând un test de dominanţă. Scopul 

testului de dominanţă este acela de a realiza o analiză pentru a stabili dacă în urma unei concentrări 

exista riscul să apară o întreprindere cu poziţie dominantă, sau riscul ca o întreprindere care deţinea 

deja o poziţia dominantă să și-o consolideze. Important este ca, indiferent de riscul care poate să 

se producă, efectul ultim ce se dorește a fi evitat este obstrucționarea concurenței. 

 În analiza de fond a fuziunilor este necesar să se stabilească poziţia pe piaţă a părţilor şi să se 

realizeze o estimare ex-ante a modului în care poziţia acestora va fi modificată după fuziune. Cota 

de piaţă şi, în special câştigul de cotă de piaţă adus prin tranzacţie, sunt consideraţi de către 



Comisie indicatori ai creşterii puterii pe piaţă şi sunt evaluaţi pentru a putea decide dacă respectiva 

concentrare va genera un obstacol semnificativ în calea concurenţei efective. Concentrarea va fi 

declarată compatibilă cu Piaţa Unică atunci când există certitudinea că o poziția dominantă va avea 

un caracter temporar și va înceta ca urmare a probabilității crescute ca un nou agent economic să 

intre pe acea piață. 

Secțiunea a 4-a, denumită ,,Controlul fuziunilor și legislația antitrust în S.U.A.”conține 

primele decizii antitrust în sistemul common law, o prezentare generală a reglementării americane 

antitrust și regulile utilizate în stabilirea caracterului anticoncurențial al unor practici, cum ar fi 

principiul (regula) per se,precum și principiul (regula) rule of reason, fiecare dintre ele fiind 

urmate de jurisprudență relevantă în materie. O concluzie ce se poate contura din analiza celor 

două reguli este că s-a trecut de la abordarea dihotomică specifică regulii ,,per se”, la o analiză 

mult mai elaborată, care presupune examinarea unor valori economice sociale și, chiar a unor 

valori politice, asociate principiului ,,rule of reason’’.  

Urmează o enumerare a reglementărilor antitrust incidente în controlul fuziunilor în S.U.A, 

respectiv Legea Sherman și Legea Clayton, tratate apoi comparativ. În timp ce Legea Sherman a 

fost adoptată în anul 1890 de Congresul S.U.A, Legea Clayton a fost adoptată în anul 1914, având 

ca scop completarea dispozițiilor Legii Sherman, deoarece aceasta a fost considerată, în urma 

evaluării efectelor aplicării sale, ca fiind ineficientă în ceea ce priveste controlul fuziunilor. Legea 

Clayton se referă la practicile specifice pe care Legea Sherman nu le poate aborda, incluzând 

prevenirea fuziunilor și achizițiilor care pot "diminua substanțial concurența sau au tendința de a 

crea un monopol", împiedicând prețurile, serviciile și indemnizațiile discriminatorii în relațiile 

dintre comercianți, solicitând firmelor mari să notifice guvernului fuziunile și achizițiile posibile.  

Scopul normelor cuprinse în Legea Clayton și, în special, în secțiunea a 7-a este acela de a 

reprima practicile anticoncurențiale în stadii incipiente, înainte de a ajunge la un nivel care ar 

impune aplicarea dispozițiilor cuprinse în Legea Sherman. 

În concluzie, deși Legea Clayton aduce o creștere calitativă a mijloacelor de control a oricăror 

acorduri/contracte cu potențial anticoncurențial, rămân nesupuse controlului: achiziția de active, 

fuziunile și consolidările, jurisprudența în materie stând mărturie în acest sens. Totuși, secțiunea a 

7-a  din Legea Clayton are meritul de a realiza codificarea noțiunii de piață relevantă într-o astfel 

de manieră, care permite instanțelor sesizate cu acțiuni în aceasta materie, să dobândească o mare 

libertate în determinarea pieței în cauză. 



O atenție deosebită este acordată agențiilor federale a căror înființare a fost impusă de 

necesitatea de a se face o distincție clară între comportamentele și practicile care stimulează 

eficiența economică și cele care produc restricționarea competiției pe teritoriul SUA. 

  Prima poziție o ocupă Comisia Federală de Comerț (F.T.C.). Comisia Federală pentru 

Comerț a fost creată la 26 septembrie 1914, când președintele Woodrow Wilson a semnat Legea 

privind Comisia Comercială a Comerțului. Un argument care a contat la decizia de inființare a 

acestei agenții, ține de calitatea analizei și investigației realizate de un corp de experți calificat și 

independent care va activa în cadrul acestei agenții. Existența unei agenții antitrust independente 

reprezintă o garanție suplimentară în ceea ce privește protecția drepturilor consumatorilor de 

mărfuri și servicii din S.U.A. Deși potrivit statutului său, F.T.C. este o agenție independentă, 

puterea legislativă, Congresul și Senatul au o influență puternică asupra ei. 

 O altă agenție fedrală este Divizia  Antitrust din cadrul Ministerului american al justiției 

(D.O.J). Aceasta. a fost înființat în anul 1933 de către Departamentul de Justiție, care a decis ca 

această divizie este exclusiv responsabilă cu aplicarea legislației antitrust. Divizia este condusă de 

Asistentul Procurorului general, numit de Președintele S.U.A. și care trebuie confirmat de Senatul 

American. Ea are competență atât în materia civilă, cât și în materia penală, în ceea ce privește 

aspectele legate de controlul concurenței.  

Dispozițiile legale care reglementează modul de realizarea al notificării sunt cuprinse în The 

Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act (H.S.R.) și se constituie ca un veritabil cod de 

procedură. În anul 1976, Congresul american a adoptat Legea H.R.S., punând astfel bazele 

procesului de revizuire a procedurii de control a fuziunii în S.U.A. Prin această lege s-a trecut de 

la controlul fuziunii ulterior realizării sale, ex-post, la un control preventiv înaintea realizarii 

operațiunii de concentrare, respectiv, ex-ante.  

Piaţa relevantă constituie instrumentul principal prin care se delimitează cadrul în interiorul 

căruia se manifestă sau este afectată concurenţa între companii. Ea se defineşte așadar, în raport 

cu două dimensiuni: piaţa relevantă a produsului şi piaţa relevantă din punct de vedere geografic, 

analizate detaliat în subsecțiuni distincte. 

În ceea ce privește temeiul legal pe care se fundamentează delimitarea pieței relevante în SUA, 

se observă că se realizează un amestec al dispozițiilor cuprinse în secțiunile 1 și 2 din Legea 

Sherman, cu cele cuprinse în secțiunea 7 din Legea Clayton. În cauza Swayne Co.v.Sunkist 

Growers Inc. (1967), instanța a statuat, înainte de a aborda aspectele de fond ale cauzei, că 



determinarea pieței relevante în cazul încălcării prevederilor cuprinse în cadrul secțiunii 1 și 2 din 

Legea Sherman și secțiunii 7 din Legea Clayton se realizează în mod similar. 

Analizând criteriile de determinare a pieței relevante în S.U.A., se constată că, pe fond, nu se 

evidențiază diferențe în comparație cu cele utilizate în U.E. 

La finele secțiunii este prezentat testul monopolistului ipotetic (prescurtat SSNIP), care își 

propune să identifice cea mai restransă piaţă pe care un agent economic, monopolist ipotetic, are 

posibilitatea de a practica o creştere mică, dar semnificativă şi continuă a preţului considerându-o 

ca fiind piaţa relevantă. 

Capitolul al patrulea intitulat,, Efectele fuziunii societăților” tratează această temă pe parcursul 

a șapte secțiuni.  

       Prima secțiune este dedicată consideraților generale cu privire la efectele fuziunii din 

perspectiva legislației unionale , românești, dar și a altor state membre U.E.. Tot în această secțiune 

este analizat momentul producerii efectelor fuziunii, precum și opozabilitatea acestor efecte față 

de terți, cu referire la legislația națională și a dreptului comparat. Fuziunea este un proces de lungă 

durată, cuprinzând o succesiune de etape și proceduri, astfel că nu se poate determina cu precizie 

momentul ce marchează producerea efectelor fuziunii și, din această cauză, s-a impus precizarea 

sa expresă în lege. 

      A doua secțiune analizează efectele generale ale fuziunii. Astfel sunt analizate efectul 

constitutiv, translativ și cel extinctiv. Efectul creator este prezent în cazul fuziunii prin contopire , 

când se înfiinţează noi societăţi; acest efect lipsind în cazul fuziunii prin absorbţie. Transferul 

drepturilor (care reprezintă activul) ar putea duce la concluzia că în mod invariabil se produce o 

majorare a capitalului social al societăți absorbante. Acest aspect este clarificat chiar în momentul 

întocmirii bilanțului contabil, care va reflecta modul în care capitalul social al societății absorbante 

este afectat. Dar concluzia potrivit căreia în cazul fuziunii prin absorbție, în mod invariabil se 

produce majorarea de capital social, poate fi infirmată în ipoteza în care societatea absorbită are 

un activ negativ. 

Secțiunea a treia face referire la data producerii efectelor fuziunii. Un prim aspect analizat  

privește producerea efectelor  fuziunii la o data stabilită de lege ( de drept).  În ceea ce privește 

producerea de drept a efectelor fuziunii se precizează că, în cazul creării unei noi societăți ce 

fuzionează, această dată este stabilită în mod imperativ, în sensul că nu se poate deroga de la 



această regulă pe cale convențională. Societățile implicate într-o fuziune prin absorbție au 

posibilitatea de a deroga de la regula stabilită prin lege, în sensul că pot stabili convențional o altă 

dată a producerii efectelor fuziunii. Posibilitatea de a deroga de la regula stabilită de regementarea 

legală este condiționată. 

Secțiunea a patra este dedicată analizei efectelor fuziunii asupra administratorilor. Între 

aspectele ce trebuie analizate în perioada de negociere a fuziunii, unul privește soarta 

administratorilor societății care se dizolvă, iar un altul vizează categoriile de persoane care vor 

asigura conducerea societății nou-create. În analizarea acestor probleme, s-au avut în cele două 

forme ale fuziunii, analizate anterior, cunoscute în legislația românească: fuziunea prin absorbție 

și fuziunea prin contopire/prin crearea unei noi societăți. Un aspect important analizat privește 

răspunderea administratorilor implicați în fuziune. Aceasta poate îmbrăca forma răspunderii civile 

sau penale. Răspunderea civilă a administratorilor este analizată din două perspective: o 

perspectivă contractuală, atunci cînd prejudiciul se răsfrânge asupra asociaților/acționarilor și una 

delictuală, atunci când prejudiciul îi afectează pe terți. Această dublă perspectivă este prezentă atât 

în dreptul român cât și în dreptul francez, cu precizarea că în dreptul român, doctrina de specialitate 

a tratat diferențiat răspunderea civilă delictuală în raport cu asociații și separat în raport cu terții. 

Legea societăților prevede, în art. 245 alin.1, că administratorii sau membrii directoratului 

societății absorbite răspund civil față de asociați pentru neregularitățile săvârșite în procesul de 

pregătire și realizare a fuziunii. Deși textul legal nu prevede în mod expres, aceste dispoziții sunt 

incidente și în cazul administratorilor societăților angrenate într-o fuziune prin contopire.   

Se propune de lege ferenda, modificarea textului legal, în sensul de a consacra expres extinderea 

aplicării răspunderii administratorilor și în cazul fuziunii prin contopire/crearea unei noi societăți.      

   În secțiunea a cincea sunt identificate efectele fuziunii asupra contractelor de garanție precum și 

a contractului de locațiune. Dispozițiile legale care reglementează efectele fuziunii nu conțin 

prevederi exprese sau speciale care să precizeze modul în care se realizează transferul contractelor.    

     După cum s-a statuat și în practica judecătorească, transferul acestora se va face în mod similar 

cu celelalte elemente ale patrimoniului transmis prin fuziune. Contracte constituie suportul juridic 

al activității societății precum și al relațiilor sale cu terții, persoane fizice sau juridice. 

   Este așadar firesc ca odată cu transmiterea patrimoniului să se producă și transferul contractelor 

aflate în portofoliul societății care își încetează existența. Transferul este automat, deoarece nu este 



condiționat de îndeplinirea unor formalității speciale, în afara celor care sunt impuse de fuziunea 

propriu-zisă, și este de plin drept pentru că acest aspect este reglementat de lege.  

   În sectiunea a șasea sunt analizate efectele fuziunii asupra elementelor de proprietate intelectulă, 

respectiv asupra secretului comercial. Fuziunea presupune transferul universal al patrimoniului 

uneia sau unor societăți în beneficiul unei alte societăți, respectiv transmiterea ansamblului 

drepturilor și obligațiilor cu conținut economic.     

   Natura specială a secretului comercial atrage îndeplinirea unor condiții suplimentare celor 

impuse de procedura fuziunii. Spre deosebire de alte drepturi de proprietate intelectuală, în cazul 

secretului comercial, transferul informațiilor va presupune încheierea unui nou angajament de 

confidențialitate , asumat de reprezentanții societății beneficiare a fuziunii 

Comunicarea informațiilor secrete organelor abilitate ale persoanei juridice beneficiare a 

fuziunii se va realiza într-o manieră în care să se asigure transferul datelor confidențiale, dar, 

totodată, să se conserve caracterul secret care conferă valoare economică acestor date.  

    Secțiunea a șaptea este dedică concluziilor. Transferul universal este caracteristica esențială a 

fuziunii societăților și presupune transferul de plin drept a tuturor contractelor ce aparțin societății 

ce își încetează existența, ca urmare a fuziunii. Societatea beneficiară a fuziunii se subrogă în 

drepturile și obligațiile societății care încetează să existe, cu alte cuvinte dobândește o calitate 

dublă de debitor și creditor în același timp. Această subrogare nu presupune realizarea unei novații. 

În materia fuziunii, spre deosebire de cesiune, factorul intuitu personae nu constituie un obstacol 

pentru continuarea contractelor societății care își încetează existența, 

   Capitolul al cincilea intitulat,, Impactul fuziunii asupra statului salariaților ,,tratează aceasta 

temă pe parcursul a patru secțiuni. 

      Prima secțiune analizează reglementările unionale și naționale în materie, sfera de aplicare a 

acestor norme, respectiv excepțiile de la aplicarea lor. De asemenea este analizat conceptul de 

întreprindere, respectiv transferul de întrepridere din perspectiva reglementării unionale și 

naționale.       

     Se apreciază că, de lege ferenda, se impune completarea Legii nr. 67/2006 prin introducerea 

unui articol care să definească noțiunea de întreprindere, cu atât mai mult cu cât legislația 

românească conține deja definiții ale noțiunii, dar al căror conținut este surprinzător de diferit. 

  În ceea ce privește câmpul de aplicare al Directivei nr. 2001/23/C.E „ratio personae”, aceasta se 

adresează atât salariaților cât și angajatorilor, întrucât operațiunile de transfer sunt inițiate de cei 



din urmă, dar afectează situația celor dintâi. Sub aspectul incidenței directivei în spațiu, aceasta se 

aplică operațiunilor de transfer care se realizează pe teritoriul unui singur stat, dar și operațiunilor 

intraunionale, nefiind relevant locul situării sediului cedentului. 

       Secțiunea a doua analizează implicațiile fuziunii societăților asupra statutului juridic al 

salariatului. Operațiunile de restructurare a societăților și implicit fuziunile generează efecte 

importante asupra situației juridice a angajaților societăților implicate. Fuziunea societăților poate 

fi inclusă în conținutul noțiunii de transfer de întreprindere și în consecință se supune dispozițiilor 

legale edictate pentru reglementarea acestei operațiuni. Astfel, putem vorbi, în cazul transferului 

întreprinderii, de modificarea identității juridice a angajatorului. Prin fuziune are loc o modificare 

a situației juridice a societăților implicate prin încetarea existenței unei societății/ a tuturor 

societăților participante în beneficiul unei societății preexistente sau a unei societăți pe cale de 

constituire. Angajatorul poate dispune concedierea ulterioară a salariatului, dar aceeastă decizie 

nu trebuie să aibă ca motiv operațiunea de fuziune. 

 În secțiunea a treia intitulată ,, Protectia salariaților în cazul transferului întrepinderilor în 

dreptul S.U.A”, sunt analizate reglementările în materie, obligațiile stabilite în sarcina 

angajatorului, precum și efectele transferului asupra contractelor individuale și colective de muncă.   

Dreptul american, spre deosebire de legislația din dreptul continental, nu a trebuit să integreze 

reglementări supranaționale. Reglementarea situației juridice a salariaților implicați în transferul 

întreprinderilor s-a realizat plecând de la dispozițiile vizând raporturile dintre salariați și sindicat 

sau reprezentanții acestora. O caracteristică a acestor reglementări este aceea că drepturile 

individuale ale salariaților sunt relativ limitate, iar situația salariaților este precară. 

 În ceea ce privește transferul întreprinderii, cedentul și cesionarul au o libertate aproape 

deplină în această materie. În dreptul american protecția salariatului este abordată în principal din 

perspectivă colectivă și în subsidiar din perspectivă individuală. Dintre drepturile individuale fac 

parte spre exemplu dreptul de a fi notificat în cazul inițierii procedurilor colective, al șomajului 

tehnic sau al închiderii punctului de lucru.  

Deosebirea fundamentală față de dreptul european constă în aceea că în dreptul american nu 

există un principiu care să prevadă menținerea drepturilor salariaților transferați nici măcar pentru 

o perioadă determinată de timp, după cum nu se prevede nici obligativitatea menținerii contractului 

colectiv de muncă încheiat cu cedentul.  



       În secțiunea a patra sunt prezentate concluziile referitoare la efectele fuziunii asupra statutului 

juridic al salariatului. Sunt identificate aspectele de asemănare și deosebirile existente, pe de o 

parte, între reglementările unionale și românești, respectiv între acestea și legislația SUA în această 

materie. Spre deosebire de situația prezentă în legislația U.E., salariatul american se bucură de o 

protecție nesemnificativă comparativ cu situația salariatului european - în ceea ce privește 

concedierea. Astfel, în legislația americană în materie nu există o reglementare specială care să 

privească protecția salariatului în cazul concedierii, sau, în cea a transferului întreprinderii. De 

altfel, în dreptul american, în cazul unui contract de muncă încheiat pe o perioadă nedeterminată, 

salariatul poate fi concediat oricând. Pe de altă parte, contractul de muncă încheiat pe o perioadă 

nedeterminată poate fi desfăcut în baza unor motive determinate, sau chiar fără a se invoca vreun 

motiv. 

    Capitolul al șaselea intitulat ,, Aspecte de dreptul concurentei și protectia consumatorului în 

materia fuziunilor” tratează această temă pe parcursul a 6 secțiuni. 

  Prima secțiune contine considerații generale privind legislația în materia protectiei 

consumatorului. .            

     Din analiza legislației referitoare la protecția consumatorului din U.E., se apreciază că aceasta 

se remarcă printr-o fragmentare excesivă determinată de două cauze. Astfel, nu s-a creat un 

instrument european care să faciliteze aplicabilitatea generală a legislației în materie. În acest sens 

putem constata că există un număr semnificativ de directive care reglementează diferitele 

segmente ale consumului. De asemenea, utilizarea directivelor în această materie alături de regula 

care permite o armonizare minimă a contribuit la nașterea unor sisteme naționale de protecție a 

consumatorului, ce se caracterizează prin grade variabile de diferențiere. 

Secțiunea a doua este dedicată definirii noțiunii de consumator , a conceptelor de profesionist 

și non-profesionist. Noțiunea de consumator a fost receptată în mod diferit în statele U.E. existând 

o accepțiune subiectivă și o alta obiectivă. 

 În accepțiunea obiectivă noțiunea include producători, fabricanți, comercianți, așadar pe toți 

aceia care se subsumează conceptului de agent economic,cât și pe cei care dobândesc bunuri pentru 

uzul propriu.  

Potrivit accepțiunii subiective pentru ca o persoană să aibă calitatea de consumator trebuie să 

îndeplinească două condiții și anume: să dobândească, să posede sau să utilizeze un bun/serviciu, 

iar dobândirea, posesia, utilizarea, să fie realizată pentru nevoile proprii. Putem constata că, în ceea 



ce privește aspectele legate de protecția consumatorului, legiuitorul european utilizează 

următoarea procedură: se abordează un anumit aspect și se oferă soluții strict acestei probleme.  

Se consideră că, de lege ferenda, este necesară o modificare a acestei proceduri, în sensul de 

a promova o viziune integrativă, prin adoptarea unui act normativ cadru, care să reunească toate 

directivele emise în această materie și să reglementeze aspectele legate de protecția 

consumatorului.  

Profesionistul este, prin definiție, cel care exercită o profesie sau încheie contracte în 

exercitarea profesiei sale. În ceea ce privește conținutul noțiunii de profesie, în literatura juridică 

de specialitate se apreciază că este o activitate obișnuită, pe care o desfășoară o persoană pentru a-

și procura resursele necesare existenței. Această activitate se caracterizează, pe de o parte, prin 

regularitate - caracteristică ce nu a generat dezbateri în doctrină - și, pe de altă parte, prin caracter 

lucrativ - aspect controversat în literatura de specialitate. 

Sintagma non-profesionist desemnează persoana care contractează pentru nevoile 

profesionale, dar în afara ariei sale de expertiză, fapt de natură să justifice acordarea unei protecții 

similare celei acordate persoanei fizice, în calitate de consumator. Instituirea unor măsuri de 

protecție a persoanei fizice, în calitate de consumator, s-a făcut luând în considerare poziția sa 

vulnerabilă în contractele de consum. Din acest motiv, se apreciază că asimilarea persoanei juridice 

în cadrul noțiunii de consumator, contravine viziunii legiuitorului european, pentru că această 

entitate juridică deține mijloacele și expertiza necesară pentru a încheia în cunoștință de cauză 

contractul de consum. 

Sectiunea a treia analizează aspectele referitoare la contractual de consum. În literatura 

juridică românească și străină, conceptul de contract de consum nu a făcut obiectul unei analize 

critice, o perioadă îndelungată de timp. Ca arie de răspândire și evoluție, acest tip de contract poate 

fi comparat cu contractul de muncă cu precizarea că cel de-al doilea a făcut obiectul a numeroase 

analize doctrinare. 

    O asemănare între cele două tipuri de contracte, o constituie faptul că legiuitorul a considerat 

necesar să se asigure protecția părții vulnerabile. Astfel, au fost instituite măsuri de protecție ținând 

seama de discrepanța de putere evidentă între angajator și angajat pe de o parte, respectiv, 

profesionist și consumator pe de altă parte. În contextul creșterii complexității dar și a 

standardizării relațiilor sociale, s-a produs o amplificare semnificativă a importanței protecției 

salariatului și a consumatorului în societatea modernă de consum. Dincolo de aspectele de 



asemănare, care sunt mai degrabă de natură sociologică decât juridică, putem sesiza diferențe 

evidente între cele două tipuri de contracte. 

Astfel, dacă, în cazul contractului de muncă, există un raport de subordonare juridică între 

angajat și angajator, în cazul contractului de consum acest aspect nu este precizat, deoarece nu 

există o definire juridică a acestui contract. Deși între profesionist și consumator există un 

dezechilibru, considerăm că acesta nu poate fi asimilat raportului de subordonare prezent în 

relațiile dintre salariat și angajator.  

  Sectiunea a patra analizează aspectele referitoare legate de interzicerea practicilor anticon- 

concurentiale, functionarea pietei concurențiale și protectia consumatorului.Sunt prezentate 

mijloacele  de aparare ale consumatorului în dreptul U.E. respective dreptul S.U.A. Prin realizarea 

unui acord anticoncurențial, întreprinderile implicate nu vor mai fi interesate să ofere servicii și 

produse de calitate la prețuri competitive, ca urmare, consumatorii vor plăti prețuri mai mari pentru 

o ofertă calitativ inferioară. Un astfel de acord va produce pe piață creșterea prețurilor, astfel încât 

consumatorul nu mai poate beneficia de efectele pozitive ale concurenței.  

În concluzie, prezența unui astfel de acord nu va stimula întreprinderile să inoveze, astfel că 

oferta va fi constituită din mărfuri și servicii de o calitatea inferioară celor oferite pe o piața 

concurențială. În piața concurențială, prețurile se stabilesc liber, dar fundamentarea lor este legată 

de costurile societății în cauză. Într-o astfel de situație, prejudiciul concret suferit de consumator 

este determinat de faptul că el va trebui să plătească un preț disproporționat, în raport cu valoarea 

produsului/serviciului achiziționat.  

De asemenea, întreprinderea aflată în poziție dominantă are posibilitatea să-și elimine de pe 

piată concurenții. Eliminarea de pe piață a unui competitor vă însemna dispariția de pe piață a 

serviciilor și produselor pe care acesta le furnizează, ceea ce va reduce oferta.  

Se apreciază , de lege ferenda, se impune completarea legislației europene prin includerea 

protecției consumatorului printre motivele pentru care un acord anticoncurențial să nu fie 

sancționat.  

În cazul în care prejudiciul este produs printr-un comportament anticoncurențial, 

consumatorul are la dispoziție o acțiune privată, care poate fi exercitată în mod individual/colectiv. 

Repararea prejudiciului este dificilă, deoarece utilizarea acțiunii private este complicată dacă nu 

chiar imposibilă, datorită modului imprecis de calcul a prejudiciului suferit de consumator.  



În U.E. în materia concurenței, spre deosebire de S.U.A., se face o distincție clară între 

acțiunea publică și acțiunea privată. Astfel, acțiunea publică este în competența autoritătilor 

specializate în materie, și, are ca obiect sancționarea practicilor anticoncurențiale. Acțiunea privată 

este inițiată de persoanele prejudiciate, urmărește repararea prejudiciului și este de competența 

instanțelor naționale. În U.E., sancționarea practicilor care afectează libera concurență se 

realizează la nivel instituțional, fiind de competența unor autorități care au expertiza necesară în 

această materie. 

O perioadă, acțiunea publică a reprezentat practic singura modalitate de a reprima practicile 

anticoncurențiale, în timp ce acțiunea privată a fost utilizată relativ rar 

Dimpotrivă, în sistemul antitrust american, acțiunea privată este preponderentă, situație 

determinată de modul de organizare al societății americane, de importanța acordată inițiativei 

private și de tradiția apărării drepturilor cetățenești în fața instanțelor. 

Secțiunea a cincea ,, Aspecte particulare privind protectia consumatorului în cazul fuziunilor 

în dreptul S.U.A. prezintă obiectivele,și mijloacele utilizate pentru realizarea  protectiei 

consumatorului. În ceea ce privește protecția consumatorilor în S.U.A., principala dar nu unica 

autoritate care are competențe în această materie, este Comisia Federală a Comerțului (F.T.C.) 

Unul din obiectivele principale ale F.T.C. este protecția consumatorilor împotriva practicilor 

frauduloase și anticoncurențiale. Secțiunea a 4-a a Legii Clayton permite persoanelor vătămate să 

solicite sancționarea încălcărilor legislației antitrust și obligarea autorilor acestor încălcări la plata 

de daune punitive al căror cuantum poate reprezenta triplul daunelor efectiv suferite. 

În sistemele de drept common law, posibilitatea acordării de daune punitive a fost recunoscută 

anterior adoptării Legii Clayton. Ceea ce aduce nou această lege este faptul că acordarea de daune 

este condiționată de probarea îndeplinirii condițiilor răspunderii civile delictuale.  

Procedura Discovery, prezentă în sistemul de drept anglo-saxon, permite reclamantului 

prejudiciat printr-o practica antitrust, ca anterior declanșării efective a procesului să aibă acces la 

date și informații interne, legate de activitatea pârâtului. Aceasta se desfășoară numai sub control 

judecătoresc. Accesul la aceste informații este solicitat pentru a-i permite reclamantului să adune 

probe împotriva părții adverse și să evalueze dimensiunea prejudiciului suferit ca urmare a acestui 

comportament. Această procedură nu este străină sistemului de drept civilist/continental, potrivit 

căruia pârâtul poate fi obligat să pună la dispoziție probe aflate în posesia sa în măsura în care sunt 

necesare reclamantului pentru a-și dovedi pretenția. 



Un prim element specific doar sistemului de drept continental este faptul că solicitarea acestor 

probe este posibilă doar după punerea în mișcare a procesului având ca obiect repararea 

prejudiciului suferit ca urmare a unei încălcări a legislației concurenței.  

În sistemul american, în baza procedurii Discovery, reclamantul poate avea acces la o varietate 

de probe, date și informații, putând solicita în acest sens interogatorii sau poate apela la proba 

testimonială. O altă diferență este că, în dreptul american, reclamantul nu este ținut să precizeze 

expres care este informația sau documentul pe care îl caută, ci doar categoria de documente pe 

care vrea să le consulte, aspect care poate fi considerat vătămator pentru pârât, deoarece pot fi 

accesate documente vitale pentru activitatea sa. 

 

Lucrarea se încheie cu o parte dedicată concluziilor generale și propunerilor de lege ferenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


