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ABSTRACT 
 
“Questioning in case of legal entities – limited liability companies” 
In this article, the author examines the text of art. 355 (“Questioning the legal 

entities”) of the new Code of civil procedure and, specifically, from the perspective 
of the limited liability company, raising the matter whether in case of a 
S.R.L. “theshareholders with right of representation” will be summoned in personam to 
the questioning procedure or, otherwise, they will be notified in advance about the 
questioning. 

The structure and content of the study reveal the comments upon the 
regulation of these means of evidence in the old Code of civil procedure, upon the 
mixt legal nature of the limited liability company, upon the 
qualification/interpretation methods of mixt contracts, considering, for the 
purposes of the above, the doctrine developed by famous names in the field of law 
(D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, M. Tăbârcă, Gh. Buta, V.M. 
Ciobanu, I. Deleanu). 

Finally, the author formulates brief considerations regarding the achievement 
of one of the fundamental desiderata of these means of evidence, namely to keep 
the surprising nature and to bring the party in the presence and before the judge. 
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[1] Ne-am propus în rândurile următoare să analizăm textul art. 355 NCPC, 
îndeosebi alin. (2) al acestuia, şi, mai exact, din perspectiva societăţilor cu răspun-
dere limitată (brevitatis causa S.R.L.). Mai concret, ridicăm problema (încercând şi 
declinarea unei soluţii) dacă în cazul unei S.R.L. „asociaţii cu drept de reprezentare” 
vor fi citaţi in personam la interogatoriu ori, dimpotrivă, interogatoriul li se va 
comunica în prealabil (în scris). 

[2] Apreciem că această chestiune este una de viu interes practic, nu doar din 
prisma faptului că (potrivit statisticilor ONRC) societatea cu răspundere limitată 
este forma de societate cu personalitate juridică cel mai frecvent constituită (şi 
implicit întâlnită în cadrul raporturilor juridice). Pe de altă parte (iar practica ne-a 
demonstrat-o cu prisosinţă), interogatoriul comunicat în prealabil îşi pierde foarte 
mult din eficacitate în comparaţie cu interogatoriul administrat in personam – 
respectiv acel interogatoriu care îşi păstrează caracterul de surpriză şi care plasează 
imediat şi direct partea înaintea judecătorului. 

[3] Articolul 355 NCPC, sub titlul marginal de „Luarea interogatoriului 
persoanelor juridice” statuează în două alineate astfel: 

(1) Statul şi celelalte persoane juridice de drept public, precum şi persoanele 
juridice de drept privat vor răspunde în scris la interogatoriul ce li se va comunica 
în prealabil, în condiţiile prevăzute la art. 194 lit. e). 

(2) Se exceptează societăţile de persoane, ai căror asociaţi cu drept de 
reprezentare vor fi citaţi personal la interogatoriu. 

[4] În esenţa sa, acest articol nu spune nimic diferit faţă de vechiul art. 222  
C. proc. civ. 1865, alin. (2) al acestuia reprezentând chiar o transpunere aproape la 
indigo (doar sintagma „societăţile comerciale de persoane” fiind înlocuită de moderna 
„societăţile de persoane”). Înainte de imediatele dezvoltări, ţinem a remarca defectuo-
zitatea evidentă a locuţiunii „asociaţi cu drept de reprezentare”, fiind lipsit de orice 
tăgadă că dreptul de reprezentare poate reveni şi unui neasociat, mai exact unui 
administrator neasociat [în acest sens fiind bunăoară art. 7 lit. e) din Legea 
31/1990]. 

[5] Dificultatea chestiunii aici ridicate stă în natura eclectică a S.R.L., care nu se 
poate susţine că este o pură societate de persoane (veritabile societăţi de persoane 
sunt cele în nume colectiv şi în comandită simplă), dar nici nu va putea fi 
catalogată vreodată ca o societate de capitaluri. Paradoxal poate, în acest eclectism 
vom găsi şi cheia întregii problematicii. Astfel, doctrina de specialitate a opinat 
corect că: societatea cu răspundere limitată este o societate cu caracter mixt, 
deoarece îmbină caracterul intuitu personae(specific societăţilor de persoane) cu 
răspunderea limitată la obligaţia vărsării aporturilor de capital social al asociaţilor 
(specific societăţii de capitaluri)[1]. 

[6] Mai departe, împărtăşind natura juridică mixtă a S.R.L., doi reputaţi 
doctrinari[2] au dus mai departe ideea, „aruncând-o” în creuzetul art. 222 C. proc. 
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civ. 1865 şi ajungând în final la următoarea concluzie: „Considerăm că prevederile 
art. 222 alin. (2) se aplică şi în cazul societăţii cu răspundere limitată deşi, pe bună 
dreptate, doctrina arată că aceasta nu poate fi calificată nici ca o societate de 
persoane, nici ca o societate de capital. Susţinem aceasta având în vedere, pe de o 
parte, că sunt, totuşi, preponderente acele caracteristici care o apropie foarte mult 
de societăţile de persoane (număr redus şi limitat de asociaţi, capital social divizat 
în părţi sociale care nu sunt, în principiu, liber cesionabile şi negociabile, modi-
ficarea actelor constitutive şi revocarea administratorilor se face cu unanimitatea 
voturilor asociaţilor ş.a.), iar pe de altă parte, că există şi forma societăţii cu 
răspundere limitată cu asociat unic care, potrivit art. 13 din Legea nr. 31/1990, se 
poate constitui prin aportul unui singur asociat, care va fi deţinătorul tuturor 
părţilor sociale”[3]. 

[7] Opinăm la rândul nostru că aceasta este unica soluţie corectă, rămasă de 
actualitate şi sub NCPC. S.R.L. nu este o societate de persoane, dar nu este nici o 
societate de capitaluri [pentru a i se aplica de plano dispoziţiile alin. (1) ale art. 355 
NCPC]. S.R.L. împrumută elemente de la ambele (deci şi de la societăţile de 
persoane şi de la cele de capitaluri), fiind astfel o societate mixtă, complexă, 
eclectică. Într-o astfel de situaţie [pentru a conchide dacă alin. (2) se aplică sau nu şi 
societăţii cu răspundere limitată] trebuie să stabilim preponderenţa/predominanţa 
elementelor care se îmbină – sunt superioare/dominante cele ale societăţilor de 
persoane sau cele aparţinând celor de capitaluri? Dacă prevalează cele ale 
societăţilor de persoane (aşa cum just s-a subliniat şi în opinia doctrinară citată) 
atunci S.R.L. trebuie să i se aplice dispoziţiile alin. (2) ale art. 355 NCPC. 

[8] Ne putem inspira aici şi din metodele de calificare/interpretare ale 
contractelor mixte (adevărat, societatea nu este un simplu contract, ci o instituţie, o 
persoană juridică, cu toate acestea o anumită natură contractuală nu-i va putea fi 
negată niciodată – ab originesocietatea fiind un contract). Aşadar, metoda clasică 
(denumite şi a absorbţiei sau a calificării unitare) constă tocmai în a căuta 
principalul şi acccesoriul, adică prevalenţa unui element asupra celuilat aplicând 
astfel regula accesorium sequitur principale ori maior pars ad se minorem trahit. 

[9] În fine, administrând interogatoriul in personam reprezentantului legal al 
S.R.L. (fie el asociat sau neasociat) se va realiza şi unul dintre dezideratele 
fundamentale ale acestui mijloc de probă, anume păstrarea/proteguirea carac-
terului de surpriză şi punerea părţii în prezenţa şi înaintea judecătorului – per a 
contrario multiplicării intermediarilor între judecător şi justiţiabili. 

 
 
[1] Pentru acest punct de vedere v. D. Cărpenaru, S. David, C. Predoiu, Gh. Piperea, Legea 

societăţilor comerciale. Comentariu pe articole, ed. a 3-a, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 48. 
[2] M. Tăbârcă, Gh. Buta, Codul de Procedură Civilă. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Ed. Universul Juridic, 2008 p. 644. 
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[3] Din păcate, sunt autori de cel mai înalt prestigiu care nu se mai lansează în analiza 
acestei chestiuni, limitându-se să afirme doar: În cazul societăţilor comerciale de persoane 
(societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă), asociaţii cu drept de 
reprezentare vor fi citaţi personal la interogator [art. 222 alin. 2] – V.M. Ciobanu, Tratat 
teoretic şi practic de procedură civilă, vol. II, Ed. Naţional, 1997, p. 204.; Sau că textul art. 355 
alin. (2) NCPC„vizează, aşadar, societăţile în nume colectiv şi societăţile în comandită 
simplă”. – I. Deleanu, Noul Cod de Procedură Civilă. Comentarii pe articole, vol. I, Ed. 
Universul Juridic, 2013, p. 460. 


