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I. EDITORIAL 

CLAUZELE DE PROTEJARE PENTRU CAZURILE DE 
SCHIMBARE A CONTROLULUI 

 

 

De Vasile Pătulea  
 
 
Progresele ştiinţifice şi tehnologice au avut, mai ales după cel de-al Doilea 

Război Mondial, un impact amplu (fundamental) asupra parametrilor organi-
zaţionali şi funcţionali ai societăţii, având loc schimbări de situaţii în ritmuri din ce 
în ce mai accelerate pe toate planurile şi la toate nivelurile activităţilor politice, 
economice, sociale şi, implicit, juridice, pentru controlul acestora, fiind nevoie să se 
recurgă la concepte şi instrumente noi oferite de teoria sistemelor, informaticii, 
organizării, operându-se cu mari ansambluri caracterizate prin conexiuni 
inter-relaţionale bazate pe feedback. 

În ceea ce priveşte factorii economici, avem de-a face cu economii de scară care 
se traduc printr-o creştere a taliei întreprinderilor în vederea realizării de câştiguri 
de productivitate şi ameliorarea rentabilităţii. 

În paralel cu aceşti factori economici, sub presiunea factorilor politici care au 
condus la deschiderea frontierelor şi, mai ales, construcţia europeană, acest context 
favorizând agenţii economici să se regrupeze în grupuri capabile să înfrunte 
concurenţa internaţională. 

Aceste tendinţe economice şi politice nu puteau să nu antreneze în vârtejul lor 
şi dreptul (subsistem al sistemului social global). 

Într-adevăr, dreptul a început să ia în consideraţie mişcarea de concentrare a 
întreprinderilor, fiind elaborate legi protectoare în diferite ramuri: în dreptul 
concurenţei, prin reglementările privind concentrările la nivel naţional şi european; 
în dreptul bursier, prin reglementările destinate să asigure protejarea acţionarilor 
la societăţile cotate în caz de schimbare de control; în dreptul social, prin regle-
mentările care impun o obligaţie de informare şi de consultare cu instanţele 
(organizaţiile) reprezentative ale personalului, în cazurile unor evenimente care ar 
putea influenţa organizarea muncii sau angajările, situaţii care ar putea exista şi în 
caz de schimbare a controlului. 
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De subliniat că, în privinţa dreptului obligaţiilor s-a ivit necesitatea luării în 
consideraţie a fenomenului concentrării întreprinderilor, introducându-se în con-
tracte clauze de protejare în caz de schimbare a controlului (tema acestui studiu). 

Problematica în legătură cu clauzele de protejare în caz de modificare a 
controlului a făcut obiectul unor studii colective sau individuale[1], dintre ele 
selectând lucrarea domnului Hubert Dubout (jurist de întreprindere care, în 
consecinţă, s-a aflat cel mai aproape de fenomenul concentrării întreprinderilor) 
care merită o prezentare mai amplă. Acest autor şi-a structurat lucrarea în două 
mari părţi: 

I. Natura juridică a clauzelor de protejare în caz de modificare a controlului 
II. Condiţiile de punere în operă a clauzelor de protecţie în caz de modificare a 

controlului 
Prezentarea pe care o vom face în continuare va respecta strict această 

structură. 
I. Natura juridică a clauzelor de schimbare a controlului. Una dintre trăsă-

turile clauzelor de schimbare a controlului este aceea că prin ele se pune capăt 
contractului, ele bazându-se pe noţiunea de intuitu personae transpusă în conceptul 
de persoană juridică. 

A. Clauzele de schimbare de control, clauze prin care se pune capăt con-
tractului. Prin clauzele de schimbare de control se va prevedea că dacă unul dintre 
contractanţi face obiectul unei preluări de control de către un terţ, celălalt 
contractant va avea dreptul de a pune capăt contractului (uneori, prin unele clauze 
se prevede că respectivul contract va lua sfârşit în mod automat). 

Într-o analiză mai amănunţită a acestui tip de clauze, se subliniază[2] că este 
necesar să fie examinate contractele cele mai semnificative în care se regăsesc astfel 
de clauze, şi anume contractele referitoare la relaţiile dintre acţionari, contractele în 
materie de drepturi de proprietate, contractele de finanţare şi contractele de 
muncă. 

1. Contractele între acţionari. În materie de pacte între acţionari, sunt incluse în 
mod frecvent clauze de schimbare de control, mai ales atunci când este vorba de 
drepturi de preempţiune. Un exemplu clasic, citat de autorul sus-menţionat este 
acela potrivit căruia o clauză prin care se prevede că schimbarea de control la 
nivelul unui acţionar al unei societăţi va fi asimilată (contractual) cu o vânzare a 
acţiunilor sale într-o societate care va declanşa dreptul de preempţiune în profitul 
unuia sau altor acţionari. 

Este redată, ca şi exemplu, schema următoare: A controlează societatea A1 care 
este acţionară la societatea C; B1 controlează societatea B care, şi ea, este acţionară la 
societatea C. 

În virtutea unui pact de acţionari încheiat între societăţile A şi B, ambele 
acţionari la societatea C, B are un drept de preempţiune asupra acţiunilor pe care A 
le deţine la societatea C. 
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Dacă A îşi vinde acţiunile sale la societatea C unui terţ T, B poate invoca 
dreptul său de preempţiune. 

Dacă prin clauza de schimbare de control se va prevedea că dacă A nu-şi vinde 
acţiunile sale lui T, ci trece sub controlul lui T, aceasta echivalează cu o vânzare a 
acţiunilor sale faţă de T, permiţându-se lui B să-şi exercite dreptul de preempţiune. 

O formulare mai simplificată s-a considerat a fi şi următoarea: A declară că 
majoritatea capitalului său este deţinută de A1. În cazul în care ar pierde controlul 
lui A, A se angajează să-l informeze pe B, caz în care procedura de preempţiune, 
prevăzută în pactul de acţionari dintre A şi B, se va aplica în favoarea lui B. 

În cazul, frecvent, al reciprocităţii dreptului de preempţiune între A şi B, se vor 
preciza următoarele: „Aceeaşi dispoziţie se va aplica reciproc, în caz de schimbare 
de control de capital de către B care declară că capitalul său majoritar este deţinut 
de B1”. 

Se face sublinierea că s-ar putea obiecta că preempţiunea care rezultă dintr-o 
schimbare de control nu este, propriu-zis, un sfârşit al contractului. În practică însă, 
exercitarea preemţiunii asupra totalităţii acţiunilor deţinute de societate de un al 
acţionar se soldează cu caducitatea pactului de acţionari, acesta nemaiavând obiect, 
datorită retragerii din societate de către acest alt acţionar. Deci, clauza de protejare 
în caz de modificarea controlului constituie, în acest caz, o clauză care permite, 
prin intermediul preemţiunii, să se pună capăt unui contract[3]. 

2. Contractele în materie de proprietate intelectuală. În materia contractelor de 
proprietate intelectuală, în special a licenţelor de mărci, brevete sau know-how, 
clauzele de protejare pentru cazurile de modificare a controlului care permit să se 
pună capăt contractului sunt foarte frecvente. 

În unele cazuri, schimbarea controlului deschide persoanei care închiriază 
(care dă) posibilitatea de a pune capăt contractului fără preaviz, doar printr-o 
simplă notificare. 

În alte cazuri, poate fi vorba de atenuări ale sancţiunii de reziliere a licenţei, 
cum ar fi, obligaţia pentru locator de a da un preaviz sau obligaţia de a nu refuza 
în mod nerezonabil să-şi dea consimţământul pentru continuarea licenţei. 

În mod fundamental însă, clauza de schimbare de control rămâne întotdeauna 
o clauză prin care se pune capăt contractului. 

3. Contractele de finanţare. De regulă, băncile îşi rezervă posibilitatea de a 
pune capăt contractului de împrumut, dacă are loc o schimbare de control în 
cadrul întreprinderii împrumutate. 

În cazul împrumutului sindicalizat (prin care sunt puse în relaţie bănci împru-
mutătoare, reprezentate de un agent şi o societate împrumutătoare), fiecare bancă 
împrumutătoare poate, în cazul unei schimbări de control la societatea împrumu-
tătoare, să se retragă din sindicatul băncilor şi să ceară rambursarea cotei sale părţi 
din împrumut. Iar dacă toate băncile sindicalizate îşi exercită această facultate, 
contractul de împrumut sindicalizat ia sfârşit. 
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4. Contractele de muncă. Clauza de modificare a controlului poate fi regăsită şi 
în contractele de muncă încheiate între o întreprindere şi membrii direcţiei 
generale a acesteia. Adesea, aceste clauze sunt confidenţiale. 

În contractele de muncă, poate fi inclusă o clauză de modificare a controlului 
având următorul conţinut: „funcţia dumneavoastră în cadrul grupului X vă per-
mite să consiliaţi societăţile care alcătuiesc grupul, precum şi conducătorii acestora. 

V-aţi exprimat dorinţa caracterului personal al acestei colaborări şi dorinţa 
dumneavoastră de a continua, în măsura posibilului, cu actualul preşedinte al 
grupului X, domnul Y. 

Vă confirm că, angajatorul X va considera că această colaborare a dumnea-
voastră va fi modificată substanţial în caz de preluare a controlului prin care ar fi 
evins domnul Y, ceea ce ar putea să aibă implicaţii în ceea ce priveşte orientările pe 
care dumneavoastră le-aţi preconizat pe timpul colaborării, ceea ce ar însemna, în 
acest caz, încetarea colaborării dumneavoastră, la cererea dumneavoastră 
eventuală. 

Această opţiune poate fi exprimată în maximum … de la data plecării efective 
a domnului preşedinte Y. În această ipoteză, veţi primi o indemnizaţie de cel puţin 
… cu titlu de remuneraţie”[4]. 

Dintr-o astfel de clauză, rezultă că se permite unui conducător salariat ca în caz 
de schimbare de control în cazul angajatorului, în acelaşi timp să demisioneze, 
adică să pună capăt contractului său de muncă şi să perceapă o indemnizaţie de 
licenţiere. 

Deci, clauzele de schimbare de control se traduc prin posibilitatea, pentru una 
dintre părţi, să pună capăt unei relaţii contractuale. 

 
* 
 

În concluzie, avându-se în vedere toate aceste tipuri de contracte (citate mai 
sus la pct. 1 – 4), se poate afirma că soluţia potrivit căreia schimbarea de control 
atrage încetarea contractului acoperă, practic, toate situaţiile juridice în care s-ar 
putea afla o întreprindere, şi anume întreprinderea proprietară, adică acţionară în 
relaţiile sale contractuale cu alţi acţionari; întreprinderea locatară în relaţiile sale cu 
un locator de licenţe de mărci; întreprinderea împrumutătoare în relaţiile sale cu 
conducătorii salarizaţi. 

Aşadar, clauzele de schimbare de control iradiază în dreptul obligaţiilor, 
putând fi calificate ca fiind clauze prin care se pune capăt contractelor. Dar această 
analiză juridică la nivelul consecinţelor clauzelor (sfârşitul contractelor), trebuie 
completată cu o altă analiză privind fundamentul acestor clauze care se bazează pe 
noţiunea intuitu personae, analiză care va fi prezentată în continuare. 

B. Clauzele de schimbare a controlului, clauze intuitu personae. Toate clauzele 
de schimbare de control pot fi calificate ca fiind clauze intuitu personae care sunt 
fabricate contractual pentru a putea fi extinse şi la persoanele juridice[5]. Totuşi, 
motivarea acestei extinderi a noţiunii de intuitu personae diferă în funcţie de clauze. 
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1. Mijloc de extindere a noţiunii de intuitu personae la contractele încheiate de 
persoanele juridice. În mod tradiţional, contractele intuitu personae se definesc ca 
fiind contracte încheiate luându-se în considerare persoana, adică contracte unde 
individualitatea persoanei constituie fundamentul angajării celuilalt contractant. 
Dacă această persoană nu mai poate să-şi execute prestaţia sa, contractul este 
reziliat. Exemplul clasic care se dă în această privinţă este acela în care se comandă 
un tablou unui anumit pictor. Dacă pictorul moare în cursul executării lucrării 
contractate, contractul nu poate fi transferat la moştenitorii săi, el încetează. De 
asemenea, nu se poate concepe ca asemenea contracte să poată fi subcontractate. 

În acest tip de contracte (intuitu personae) nu este nevoie să se stipuleze în 
contract că acesta ia sfârşit în cazul unei schimbări care afectează această indivi-
dualitate, deoarece sfârşitul relaţiei contractuale intervine de drept. 

Dimpotrivă, nu există niciun intuitu personae, în mod natural, în cazul contrac-
telor încheiate cu persoanele juridice, deoarece, pur şi simplu, persoanele juridice 
nu există în natură, ele nefiind decât o construcţie intelectuală. Persoana juridică 
există independent de indivizii, persoane fizice, care posedă persoana juridică în 
calitate de acţionari sau care o conduc. Angajamentele persoanei juridice sunt, 
aşadar, în mod normal, independente de indivizii care au luat aceste angajamente 
în numele persoanei juridice, având prea puţină importanţă faptul că aceşti 
indivizi, proprietari (acţionari) sau conducători, dispar, angajamentul persoanei 
juridice subzistă intact atâta vreme cât persoana juridică este în viaţă. 

Pentru a se remedia această lacună congenitală a noţiunii de intuitu personae, în 
contractele încheiate de persoanele juridice au fost inventate clauzele de schimbare 
a controlului. 

Trebuie căutată, în spatele ecranului persoanei juridice, identitatea persoanelor 
care controlează acţionariatul sau a organelor de direcţie şi să se prevadă (în aceste 
clauze) că în caz de schimbare a acestei identităţi, contractul încheiat de persoana 
juridică ia sfârşit sau poate lua sfârşit. 

Cu alte cuvinte, este vorba, în realitate, de fabricarea pe cale contractuală a 
unui intuitu personae care nu există în mod natural (la fel ca persoana juridică) în 
angajamentele pe care şi le iau persoanele juridice. 

Pentru a se stabili care este interesul practic de a se fabrica acest intuitu 
personae, este necesar ca analiza făcută mai sus să fie studiată, precum şi motivarea 
acestui tip de intuitu personae în ceea ce priveşte clauzele de schimbare a contro-
lului, suplimentul de analiză făcându-se în continuare. 

Motivarea intuitu personae a clauzelor de schimbare a controlului. Clauzele 
de schimbare a controlului nu au, toate, aceeaşi motivare, chiar dacă, din punct de 
vedere tehnic, au acelaşi obiect, acela de a se putea pune capăt contractului[6]. 

a) În cazul pactelor de acţionari intuitu personae, care sunt incluse în clauze 
de preempţiune, motivarea corespunde unei preocupări de menţinere a politicii 
convenite contractual de către acţionarii unei societăţi. Potrivit acestei politici, dacă 
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unul dintre acţionari trece sub controlul unui terţ, ceilalţi acţionari îl pot înlătura pe 
acest acţionar, răscumpărându-i titlurile graţie unei clauze de preempţiune. 

Prin clauza de schimbare de control, în cazul pactelor de acţionari, se poate 
urmări, de asemenea, împiedicarea tentaţiei proprietarului unei societăţi, legate 
printr-o convenţie de preempţiune asupra acţiunilor unei alte societăţi de a scăpa 
de această preempţiune vânzând, nu acţiunile deţinute de această altă societate, ci 
cele deţinute în prima societate. O astfel de situaţie juridică poate fi exemplificată 
prin următoarea schemă: „A1 controlează societatea A care este acţionară la 
societatea C; B1 controlează societatea B care, şi ea, este acţionară la societatea C; 
între societatea A şi B există un pact între acţionari în care este inclusă o clauză de 
preempţiune. Deci, ar fi suficient ca A1 să vândă acţiunile deţinute la A pentru a 
scăpa de dreptul de preempţiune existent între A şi B asupra acţiunilor deţinute la 
societatea C, aceasta întrucât dacă aceste acţiuni (deţinute la A) au fost vândute 
unui terţ T, A continuă să deţină acţiunile sale la societatea C şi, ca atare, în mod 
formal, situaţia juridică dintre A şi B ar rămâne neschimbată. Or, tocmai pentru a 
se evita astfel de situaţii juridice în clauza de schimbare de control (inclusă în 
pactul dintre A şi B) se va prevedea că dacă A1 pierde controlul asupra lui A, B îşi 
va putea exercita dreptul său de preempţiune asupra acţiunilor pe care A le deţine 
în societatea C. 

b) În cazul contractelor referitoare la proprietatea intelectuală, motivarea cea 
mai frecventă invocată la adoptarea unei clauze de schimbare de control este, în 
acelaşi timp, şi o preocupare în ceea ce priveşte concurenţa, precum şi o 
preocupare pentru confidenţialitate. 

Concurenţa. În măsura în care cel care închiriază (cedează folosinţa) unui 
brevet sau a unei mărci, nu doreşte ca proprietatea să fie indirect utilizată de unul 
din concurenţii săi, dacă acesta va lua controlul licenţiatului, acesta va include în 
contractul de închiriere o clauză pentru cazul de preluare a controlului celui 
licenţiat. 

Confidenţialitatea. În cazul unei licenţe de know-how care nu este protejată 
de un titlu de proprietate, ar putea fi divulgat indirect, dacă cel licenţiat trece sub 
controlul unui terţ. Prin definiţie, a încredinţa un secret de fabricaţie comportă un 
intuitu personae care va putea fi protejat printr-o clauză de schimbare a controlului. 

c) În cazul contractelor de finanţare, motivarea băncilor care impun clauze de 
control corespunde, în esenţă, unei preocupări de stăpânire a riscurilor legate de 
activitatea lor de împrumutător. De exemplu, o bancă care acordă un împrumut 
unei societăţi va dori, de obicei, să-şi revizuiască poziţia sa şi să pună capăt 
contractului de împrumut, dacă societatea împrumutată va trece sub controlul 
unui terţ căruia banca i-a cordat deja un împrumut şi nu înţelege să-i acorde, 
indirect, un alt împrumut pe această cale a preluării controlului societăţii care a 
solicitat împrumutul. 

Orice contract de împrumut se bazează pe o analiză intuitu personae efectuată 
de bănci cu privire la situaţia celui care se împrumută. Or, dacă solvabilitatea 
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acestuia nu depinde decât de cea a acţionariatului său (cu excepţia garanţiei 
acordate de societatea-mamă) şi deci, a priori, nu este afectată printr-un schimb de 
control la nivelul acţionariatului împrumutătorului, este evident că survenirea unei 
situaţii de cumul de riscuri pentru societatea-mamă şi filiala sa se schimbă, pentru 
bancă, aprecierea sa intuitu personae asupra angajamentului financiar. 

d) În contractele de muncă ale conducătorilor, clauzele de schimbare de 
control prezintă un caracter intuitu personae foarte puternic, deci motivarea rezultă 
din individualitatea însăşi a salariatului. Clauzele de schimbare de control inserate 
în contractele de muncă a conducătorilor aduc în prezenţă o persoană juridică şi o 
persoană fizică. 

Astfel de clauze exprimă în mod clar caracterul intuitu personae al relaţiei de 
muncă a conducătorului salariat şi, pe de altă parte, orientări cu titlu de colaborare 
care sunt mai mult decât o simplă expertiză profesională. 

În acest caz, motivarea clauzei de schimbare a controlului se înrudeşte cu cea a 
clauzei de conştiinţă a formalistului care permite colaboratorului să demisioneze şi 
să beneficieze în acelaşi timp de o indemnizare de licenţiere. 

e) În cazul particular al societăţilor cotate la bursă, clauzele de schimbare a 
controlului pot fi inserate în contractele încheiate de aceste societăţi, nu atât în 
scopul de a putea să se pună capăt contractului care nu mai are nicio raţiune de a 
exista datorită modificării intuitu personae, ci şi în scopul de a împiedica însăşi 
schimbarea de control. În acest caz, clauza de schimbare a controlului se aseamănă 
cu o pilulă otrăvitoare (poison pill). 

 
* 
 

În exemplele citate mai sus (la pct. a – e), punerea în operă a unui drept de 
preempţiune a unui asociat asupra unei participări strategice, pierderea unei 
licenţe esenţiale, rezilierea unui contract de finanţare avantajos sau vărsarea unei 
indemnizaţii importante pentru licenţierea conducătorilor, care ar putea rezulta 
dintr-o schimbare de control în cadrul societăţii cotate la bursă, sunt tot atâţia 
factori descurajanţi în cazul achiziţionării prin ofertă publică a unei atare societăţi. 

În loc de a fi o soluţie care antrenează sfârşitul contractului, clauza de 
schimbare de control devine, în astfel de cazuri, un obstacol în calea schimbării de 
control. Şi, în acest caz, temeinicia clauzei este mai discutabilă (aşa cum va rezulta 
din examinarea condiţiilor de punere în operă a clauzelor de schimbare de control, 
de a căror prezentare ne vom ocupa în continuare). 

II. Condiţiile de punere în operă a clauzelor de schimbare a controlului. Ca o 
subliniere introductivă, este de reţinut că, în literatura juridică[7] se susţine că dacă 
natura juridică a clauzelor de schimbare a controlului este suficient de clară, nu 
acelaşi lucru se poate spune despre punerea în operă a acestor clauze care ar ridica 
anumite dificultăţi juridice şi practice. 
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Punerea în operă a clauzelor de schimbare a controlului presupune, mai întâi, 
că sunt definite condiţiile de existenţă a unui schimb de control. Apoi, trebuie 
studiate condiţiile de validitate a clauzelor de schimbare a controlului. 

A. Condiţiile de existenţă a unei schimbări de control. Această secvenţă a 
prezentării implică următoarele elemente: definiţiile cu caracter obiectiv, definiţiile 
cu caracter subiectiv şi proba schimbării controlului. 

Când există o schimbare de control? Răspunsul nu este simplu, diversitatea de 
redactări contractuale este revelatoare în acest sens. De aceea, pentru a se sintetiza 
această diversitate, s-a propus regruparea lor în două categorii: definiţiile cu 
caracter obiectiv şi definiţiile cu caracter subiectiv, în diferite contracte făcându-se 
referire, într-adevăr, la aceste două tipuri de definiţii. Dar, odată adoptat sistemul 
de definire, se pune şi o problemă de probă. 

1. Definiţiile cu caracter obiectiv. Clauza de schimbare a controlului poate fi 
definită in abstracto, în esenţă, prin intermediul criteriului matematic al majorităţii. 

Acest criteriu matematic al majorităţii se poate aplica capitalului societăţii care 
posedă dreptul de vot. 

Pot, de asemenea, fi calificate ca fiind definiţii obiective clauzele care se referă 
la controlul nu al majorităţii în ansamblu, ci al majorităţii în consiliu. În astfel de 
cazuri, controlul se apreciază, tot matematic, întrucât este vorba tot de o majoritate, 
dar la nivelul organului de direcţie al societăţii: cel care controlează majoritatea 
acestui organ controlează societatea însăşi chiar dacă deţine mai puţin de 50% din 
acţiunile cu drept de vot. Acesta este cazul, mai ales, când restul capitalului este 
fărâmiţat sau când, printr-un pact de acţionari, se rezervă unui acţionar minoritar 
preponderenţă în majoritatea consiliului. De exemplu, într-un contract de finanţare 
se poate recurge la formularea următoare: „O schimbare de control înseamnă orice 
eveniment prin care o persoană sau un grup de persoane care acţionează în mod 
concertat dobândeşte sau încetează să deţină la un acţionar al celui care 
împrumută, (care deţine mai mult de 10% din capitalul acestuia) dreptul de a numi 
sau revoca majoritatea consiliului de administraţie al acestui acţionar”[8]. 

Tot în categoria definiţiilor obiective, se încadrează şi anumite clauze care 
definesc schimbarea de control prin referire la obligaţii legale de lansare a unei 
oferte publice de cumpărare a titlurilor unei societăţi cotate la bursă (sau, în 
anumite sisteme legislative, societăţi ale căror titluri sunt răspândite în public), 
atunci când o persoană care acţionează singură sau în mod concertat, ajunge să 
deţină o fracţiune determinată din capitalul societăţii. 

Trebuie însă ca prin lege să fie definit pragul de la care o ofertă publică devine 
obligatorie, ceea ce nu este cazul întotdeauna, prin anumite sisteme legislative 
impunându-se o atare ofertă începând din momentul în care există o schimbare de 
control (dar în acest caz, se ajunge la o definire circulară cu caracter subiectiv). 

Totuşi, cel mai adesea, legile bursiere precizează pragul schimbării controlului. 
La nivel european, de asemenea, prin art. 5.3 din Directiva din 21 aprilie 2004[9] 
privind ofertele publice de cumpărare se impune statului membru în care 
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societatea cotată îşi are sediul social, să definească procentul de la care există 
control, ceea ce obiectivează noţiunea de control. 

Avantajul definirii obiective a schimbării de control este acela că permite 
evitarea disputelor dintre părţi asupra existenţei sau inexistenţei schimbării de 
control care dă uneia dintre părţi dreptul de a cere rezilierea contractului. 

Inconvenientul major constă în aceea că este rigid, deschizând un drept de 
reziliere discreţionar; or, chiar dacă schimbarea de control afectează pe unul dintre 
contractanţi, această schimbare de control poate să nu aibă un efect negativ pentru 
celălalt contractant. De aceea, în anumite contracte se preferă să se adopte o 
definiţie mai subiectivă a schimbării de control. 

2. Definiţiile cu caracter subiectiv. Definiţiile cu caracter subiectiv sunt cele 
prin care se stabileşte in concreto schimbarea de control, luându-se în consideraţie 
importanţa calitativă (nu cea cantitativă, matematică) a schimbării sau chiar 
impactul său asupra contractului, gradul de subiectivitate care se întâlneşte în acest 
tip de definiţie variind după clauză. 

În mod frecvent, se întâlnesc în practică redactări calitative care se remarcă 
prin aceea că, pe de-o parte, se manifestă o preocupare de lărgire a definirii 
noţiunii de influenţă, iar, pe de altă parte, preocuparea de a restrânge jocul clauzei 
la cazurile în care schimbarea de control se produce în beneficiul unui concurent şi 
a unui impact asupra activităţii cotidiene sau strategice a întreprinderii. 

În literatura juridică[10], se face şi observaţia că redactarea clauzei poate fi foarte 
subiectivă, aproape potestativă, citându-se, cu titlu de exemplu, următoarea 
clauză: „În caz de modificare importantă care afectează o parte contractantă pe 
planul acţionariatului său, a direcţiei sale şi a strategiei sale generale care sunt 
susceptibile să afecteze buna executare a prezentului contract, cealaltă parte va 
putea pune capăt contractului după un aviz de cinci luni notificat prin scrisoare 
recomandată cu confirmare de primire”. 

Inconvenientul evident al definiţiilor subiective constă în marea lor 
incertitudine. Într-adevăr, când se cunoaşte miza practică a clauzelor de schimbare 
de control care permit să se pună capăt unui contract redactat de o manieră 
generală strategică datorită caracterului său intuitu personae, este evident că acest 
tip de redactări pot conduce foarte uşor la un contencios important între 
cocontractanţi. 

3. Proba schimbării de control. În toate cazurile când se adoptă o definiţie 
obiectivă sau o definiţie subiectivă, punerea în operă a unei clauze de schimbare de 
control este susceptibilă de dificultăţi la nivelul probei unei schimbări de control. 

În mod normal, sarcina probei unei schimbări de control incumbă contrac-
tantului care o invocă şi care doreşte să poată pune capăt contractului. În practică, 
însă această probă poate fi foarte dificil de administrat[11], afară de cazul societăţilor 
cotate la bursă (sau, potrivit unor sisteme legislative, societăţi ale căror titluri sunt 
răspândite în public) pentru care o schimbare de control are un caracter oficial prin 
obligaţia legală de a lansa o ofertă publică de cumpărare. 
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Mai întâi, trebuie subliniat faptul că schimbarea de control se poate situa foarte 
în amonte în lanţul acţionariatului, ridicându-se până la acţionarii persoane fizice 
care sunt mai dificil identificabili. Şi, chiar dacă cei care redactează clauzele au grijă 
să precizeze că schimbarea de control poate fi directă sau indirectă, este evident că 
cu cât controlul va fi mai indirect, cu atât va fi mai delicat să fie probat. 

În al doilea rând, proba controlului poate fi complicată prin mecanisme juri-
dice care întăresc anonimatul acţionariatului. Acesta ar fi cazul, de exemplu, al 
sistemelor legislative care ar autoriza titlurile la purtător materializate. De 
asemenea, anumite structuri ale acţionariatului, cum este trustul, fac o distincţie 
între legal ownership şi beneficial ownership. 

În sfârşit, controlul poate rezulta dintr-o acţiune concertată, cum este pactul 
confidenţial dintre acţionari a cărui existenţă nu a fost divulgată în societăţile 
necotate la bursă. 

Aceste soluţii juridice sunt avute în vedere şi justifică de ce anumite clauze de 
schimbarea controlului prevăd că societatea contractantă care suferă o schimbare 
de control are obligaţia să-l avizeze pe cocontractant. 

Dar o atare precauţie nu constituie o adevărată răsturnare a probei, deoarece 
societatea care a suferit o schimbare de control va putea ea însăşi, în anumite 
cazuri, să ignore o atare schimbare care ar interveni, de exemplu, foarte în 
amontele acţionariatului său direct, în cadrul unei societăţi necotate la bursă ai 
cărei acţionari acţionează în mod concertat în virtutea unui pact confidenţial. 

Cel mai bun indice al unei schimbări de control pentru ambele părţi 
contractante va fi, probabil, situat în aval (adică la societatea contractantă care 
suferă o atare schimbare) constând în modificarea compunerii consiliului de 
administraţie al societăţii. 

B. Condiţiile de validitate a clauzelor de schimbare a controlului. Existenţa 
unei schimbări de control se izbeşte, atât pe plan legislativ, cât şi în practică, de 
probleme de definire şi probă. Or, aceste dificultăţi referitoare la condiţiile de 
existenţă a unei schimbări de control sunt însoţite şi de dificultăţi de apreciere a 
condiţiilor de validitate a clauzelor însele. 

Presupunându-se că o schimbare de control, astfel cum aceasta este definită 
contractual, este indiscutabilă (adică este recunoscută de părţile contractuale ori 
probată de partea care o invocă şi confirmată de judecător sau arbitru) se pune 
întrebarea, inerentă, care sunt condiţiile clauzei de schimbare de control pentru a 
putea fi exprimată în ofertă în mod valabil? Apoi, dacă o parte contractantă poate, 
fără a se nega existenţa unei schimbări de control, să invoce invaliditatea clauzei? 

Pentru a se răspunde la aceste întrebări, trebuie, pe de-o parte, să fie distinse 
condiţiile de fond şi condiţiile de formă susceptibile să afecteze validitatea 
clauzelor de schimbare a controlului, iar, pe de altă parte, să se precizeze care sunt 
precauţiunile care trebuie luate pentru a face aceste clauze incontestabile. 
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1) Condiţiile de fond. În literatura juridică[12], se face sublinierea, în această 
privinţă, că, propriu-zis, în afara condiţiei absenţei fraudei, nu există alte condiţii de 
fond care să guverneze clauzele de schimbare a controlului, deoarece potrivit 
principiului libertăţii convenţiilor, clauzele de schimbare a controlului se impun 
valabil părţilor contractante care au negociat liber. Deci, este posibil să fie introdus 
în contractele încheiate cu persoanele juridice un concept de intuitu personae, acest 
tip de clauză neizbindu-se de ordinea publică şi bunele moravuri. 

În practica judiciară şi în doctrină s-au adoptat soluţii, respectiv au fost purtate 
discuţii mai aprofundate pe tema condiţiilor de fond pentru validitatea clauzelor 
de schimbare de control care este bine să fie cunoscute de juriştii practicieni care 
s-ar confrunta cu acest gen de probleme dificile. 

Discuţia s-a purtat în legătură cu două decizii adoptate de Curtea de Apel din 
Paris şi Curtea de Casaţie franceză, ambele făcând obiectul unor discuţii 
doctrinare. 

Curtea de Apel din Paris[13] a admis validitatea unei clauze care permitea 
rezilierea unui contract de distribuţie pentru schimbare de control a cel puţin 25% 
din acţiunile în circulaţie, cu drept de vot, ale distribuitorului societate anonimă. 
Instanţa a respins nulitatea contractului invocată, pentru considerentele că un 
intuitu personae nu se putea concepe în cazul unei persoane juridice. Curtea de Apel 
a subliniat că această clauză, ca orice obligaţie contractuală, trebuie executată cu 
bună-credinţă, conchizând că, în speţă, s-a comis un abuz de drept de reziliere din 
partea cocontractantului distribuitorului. 

Din această decizie a Curţii de Apel din Paris, anumiţi comentatori[14] au 
degajat trei criterii de eficacitate a clauzelor de schimbare a controlului, şi anume 
un criteriu de cauză legitimă; un criteriu de necesitate pentru salvgardarea 
interesului întreprinderii; un criteriu de proporţionalitate (clauza trebuind să fie 
proporţională cu riscul real la care este supusă întreprinderea). 

Dar se pune întrebarea dacă aceste criterii care pot fi degajate din Decizia 
Curţii de Apel din Paris sunt sau nu condiţii de validitate a clauzelor de schimbare 
a controlului, adică dacă în absenţa unuia dintre aceste criterii poate antrena 
nulitatea clauzei? 

În această privinţă, s-a reţinut că clauzele de schimbare de control, la fel ca 
toate convenţiile, trebuie executate cu bună-credinţă, iar pe baza acestui principiu, 
Curtea de Apel din Paris a considerat că, în speţă, rezilierea contractului pentru 
schimbare de control a fost abuzivă, fiind deschis dreptul la reparaţie, fără a se 
pronunţa nulitatea clauzei. În literatura juridică[15], s-a făcut şi precizarea că, în 
speţă, clauza de schimbare de control nu era operantă în funcţie de echilibrele 
interne, ci pentru simplul motiv că această clauză nu a fost executată cu 
bună-credinţă. 

Decizia Curţii de Apel din Paris, menţionată mai sus, a fost casată de Curtea de 
Casaţie Franceză pentru motivul că elementele invocate de Curtea de Apel erau 
improprii să caracterizeze abuzul de reziliere[16]. 
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În dreptul englez, unde clauzele de schimbare a controlului sunt răspândite, 
validitatea acestor clauze este mai puţin contestabilă, dreptul englez privilegiind o 
interpretare literală a contractelor[17]. Deci, nu aparţine judecătorului să verifice 
legitimitatea şi proporţionalitatea unei clauze care, de regulă, este negociată cu 
minuţiozitate de părţile contractante care, de altfel, sunt întotdeauna comercianţi 
sau profesionişti avertizaţi, avându-se în vedere şi natura acestor contracte în care 
se includ clauze de schimbare a controlului. 

Concluzia nu poate fi, aşadar, decât aceea că clauzele de schimbare a 
controlului nu sunt supuse unor condiţii de fond speciale în privinţa validităţii lor, 
cu excepţia cerinţei lipsei fraudei. Este suficient să se aibă în vedere că acest tip de 
clauze, la fel ca orice convenţie, trebuie executat cu bună-credinţă, iar sancţiunea 
încălcării acestei obligaţii nu va fi nulitatea clauzei, ci acţiunea în daune-interese[18]. 

2) Condiţiile de formă. În majoritatea sistemelor legislative, în special în 
dreptul francez, german sau englez, nu se întâlnesc condiţii de formă pentru 
validitatea clauzelor de schimbare a controlului. Aceasta, întrucât negocierea con-
tractelor şi adoptarea unei clauze de schimbare a controlului aparţine mandatarilor 
sociali şi nu trebuie să fie aprobată, sub sancţiunea nulităţii, de către acţionari. 
Apoi, publicitatea acestor clauze nu constituie o condiţie pentru validitatea lor, cel 
mult absenţa publicităţii, nu ar putea da naştere, în anumite cazuri, decât la acţiuni 
contra conducătorilor societăţii care ar fi ţinut secrete clauzele de schimbare a 
controlului, în cazul contractelor strategice. 

Trebuie însă subliniată specificitatea dreptului belgian, faţă de celelalte sisteme 
legislative. Într-adevăr, la art. 556 din Codul belgian al societăţilor „Numai 
adunarea generală poate conferi terţilor drepturi care afectează patrimoniul socie-
tăţii sau care ar da naştere unei datorii sau unui angajament în sarcina sa, atunci 
când exercitarea acestor drepturi depinde de lansarea unei oferte publice de 
cumpărare asupra acţiunilor societăţii sau a unei schimbări de control exercitate 
asupra sa. 

Sub sancţiunea nulităţii, decizia face obiectul unui depozit la grefă …”. 
Acest text nu este limitat doar la societăţi cotate la bursă. 
Deci, pentru a fi valabilă, în dreptul belgian, clauza de schimbare a controlului 

trebuie să respecte un formalism special, adică să existe o decizie a adunării 
generale şi un depozit la grefă, aceste condiţii fiind sancţionate cu nulitatea. 

Această soluţie foarte constrângătoare prezintă următoarele avantaje: 
 Luarea de poziţie a acţionarilor cu privire la oportunitatea şi interesul unei 

clauze de schimbare a controlului, susceptibilă să afecteze valoarea întreprinderii 
dacă s-ar concretiza într-o pierdere a unui contract important; 

 Informarea terţilor asupra existenţei unei astfel de clauze; 
 Protecţia conducătorilor contra riscurilor de repunere în discuţie a respon-

sabilităţii lor faţă de acţionari care au ocazia să aprobe clauza negociată de aceşti 
conducători. 
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Aceste condiţii lasă intact principiul libertăţii convenţiilor, permiţând un 
control a priori asupra oportunităţii unei clauze de schimbare de control şi o 
informare a posteriori cu privire la existenţa clauzei. 

3. Precauţiile care trebuie luate de conducători. Este necesar a fi luate anumite 
precauţii pentru a fi evitate situaţiile litigioase, nu cu privire la condiţiile de 
validitate a clauzelor de schimbare a controlului, ci în legătură cu responsabilitatea 
conducătorilor care au acceptat aceste clauze. 

Conducătorii care introduc în contracte clauze de schimbare a controlului se 
expun la riscuri de responsabilitate civilă de două feluri: riscuri de responsabilitate 
faţă de societate şi, după caz, faţă de acţionarii acesteia; riscuri de responsabilitate 
faţă de terţi. 

Responsabilitatea faţă de societate şi acţionari. Conducătorul trebuie, înainte 
de a accepta o clauză de schimbare de control care ar permite cocontractantului să 
rezilieze contractul, să se întrebe cu privire la oportunitatea unei atari clauze, 
ţinând seama de miza (faptul că va răspunde cu capul) clauzei. El trebuie, mai ales, 
să verifice dacă clauza se justifică în raport cu interesul societăţii, importanţa şi 
natura contractului. Cu alte cuvinte, înainte de a decide să accepte o atare clauză, 
conducătorii trebuie să-şi pună întrebarea dacă clauza este legitimă şi necesară (a 
nu se confunda cu condiţiile de validitate a clauzei, problemă la care ne-am referit 
mai sus), pentru salvgardarea interesului întreprinderii şi dacă este proporţionată, 
avându-se în vedere riscul la care se expun conducătorii care ar accepta cu uşurinţă 
o atare clauză. Am văzut, din cele expuse mai sus, că în afara cazului când ar fi 
vorba de o fraudă, acceptarea unei clauze nejustificate sau disproporţionate ar 
putea da naştere la o acţiune în răspundere civilă a conducătorilor, fără să fie 
invalidată clauza. 

Riscurile de răspundere civilă sunt încă şi mai mari dacă clauza ar fi un fel de 
pilulă otrăvită care face şi mai dificilă o ofertă publică cu privire la o societate 
cotată la bursă. Într-un astfel de caz, se consideră[19] că ar fi necesar să se obţină în 
prealabil consimţământul acţionarilor pentru ca aceşti conducători să fie puşi la 
adăpost de o eventuală recurgere la răspunderea civilă. 

Responsabilitatea faţă de terţi. Conducătorii îşi pot angaja răspunderea şi faţă 
de terţi, dacă omit să îi informeze despre existenţa unei clauze de schimbare a 
controlului într-un contract strategic sau numai important. Acest lucru este evident 
pentru societăţile cotate la bursă, cea mai mare parte a sistemelor legislative 
prevăzând că o societate cotată trebuie să comunice, pe piaţă şi autorităţilor însăr-
cinate să le controleze (societăţile cotate), orice informaţie importantă susceptibilă 
să aibă un efect semnificativ asupra cursului bursier. De asemenea, pentru aceste 
societăţi, raportul anual care este publicat permite să se dea o informaţie cu privire 
la contractele strategice care au fost încheiate în cursul exerciţiului. Aceasta va fi 
ocazia de a se menţiona clauzele de schimbare de control care ar putea scurta 
durata acestor contracte. 
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În ceea ce priveşte societăţile necotate la bursă, se consideră[20] că ar fi prudent, 
în toate cazurile, să se ţină seama de părerile comisarilor de conturi ai societăţii în 
măsura în care o clauză de schimbare a controlului ar expune societatea la un risc 
special. Mai ales să se verifice dacă importanţa contractului şi probabilitatea de 
punere în operă a acestei clauze ar necesita ca această clauză să fie evidenţiată în 
notele anexe care însoţesc conturile. 

În prezent, când regulile guvernanţei întreprinderilor şi cele ale transparenţei 
au intrat în vigoare în Europa începând din anul 2005, privitoare la noi norme 
contabile IAS/IFRS (International Accounting Standards/ International Financial 
Reporting Standards), se pare că în ceea ce-i priveşte pe conducătorii societăţilor 
industriale şi comerciale vor trebui, din precauţie, să facă o informare completă cu 
privire la clauzele de schimbare a controlului în cazul contractelor importante 
încheiate de societăţile a căror gestionare o au, această publicitate ducând, în 
practică, la multiplicarea acestor clauze în viitor. 

Ca o concluzie generală, se face sublinierea[21] că se poate prevedea că clauzele 
de schimbare a controlului se vor dezvolta pentru raţiuni atât economice cât şi 
juridice. 

Raţiunile economice sunt legate de mişcarea de concentrare şi de mondializare 
care a devenit tot mai evidentă: pe de-o parte nevoia de existenţă a acestor clauze 
se va face simţită din ce în ce mai mult pentru a se putea include în contracte un 
eveniment economic schimbător, iar, pe de altă parte, punerea în operă a acestui 
tip de clauze va fi din ce în ce mai frecventă, ceea ce va contribui la banalizarea lor. 

Raţiunile juridice se leagă de faptul că noţiunea de ecran al personalităţii juridice 
rămâne încă foarte puternică în cea mai mare parte a sistemelor legislative. Numai 
un intuitu personae, fabricat contractual, permite adaptarea contractelor la noţiunile 
de grup şi control, admiţându-se rezilierea contractului în caz de schimbare de 
control. 

Totuşi, dacă avântul clauzelor de schimbare a controlului este foarte probabil, 
nu trebuie să se ignore că acest tip de clauze pune şi probleme delicate de 
redactare, mai ales în ceea ce priveşte definiţia noţiunii de control. 

În acelaşi timp, însă nu se poate nega că acest tip de clauze deschide un câmp 
foarte larg de creativitate pentru juriştii chemaţi să negocieze. 

Dar această creativitate impune, şi ea, anumite precauţii nu numai în 
redactarea acestor clauze, ci şi în legătură cu informarea care trebuie făcută cu 
privire la existenţa lor. 

Atât acţionarii, cât şi terţii (mai ales creditorii şi investitorii potenţiali) trebuie 
să poată cunoaşte ameninţarea rezilierii contractelor strategice de care beneficiază 
societatea de care ei se interesează, în caz de schimbare de control la aceasta. 

Interesul intelectual şi practic pe care-l reprezintă clauzele de schimbare a 
controlului rezultă dintr-un amestec foarte subtil: captarea realităţilor economice; 
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creativitatea legată de principiul libertăţii convenţiilor; tehnicitatea redactărilor  
şi principiul din ce în ce mai puternic al transparenţei în cadrul guvernanţei 
întreprinderii. 
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