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Abstract  
 
The current Civil Code addresses the joint venture contract in Book V (On Obligations), Title IX (Various 

Special Contracts), Chapter VII (Company Contract), Section 3 (Joint Venture), throughout six articles, namely 
art. 1.949 to 1.954. In terms of tax treatment, the Fiscal Code also regulates joint ventures but under the influence 
of the name used for years in popular language and by the Business Code (abolished upon the coming into force of 
the current Civil Code).  

In the past, this type of venture was regulated by art. 251-256 of the Business Code, which was abolished when 
the new Civil Code entered into force. The Business Code referred to such contract as a „joint venture” and, 
throughout six articles (similarly to the new Civil Code) it addressed it as a venture with no legal personality. The 
essence of such contract in this legal construction was the existence of a trader or, at least, of some trading 
operations carried out by non-traders, a distinction which is no longer possible, given the unitary concept of 
approaching the civil legal rapports established by the new Civil Code; otherwise, it should be noted that the current 
regulation of the joint venture contract is roughly similar to the former one. 

Joint ventures should be approached exclusively from the perspective of a contract (even a company contract, 
as it is currently referred to by the Civil Code), therefore, we will avoid references to „company” or even ”entity” 
(the latter is to be found in the legal literature, as well as in the fiscal laws). However, we cannot overlook the 
characteristic elements of company contracts as they are defined by art. 1.881 of the Civil Code, and, particularly, 
the joint intention of the parties signing such contracts to carry out an activity whose benefits they will share 
(affectio societatis); such elements make us think about a company, as it is defined by Law no. 31/1990. 
Nevertheless, a venture is not and cannot be such company on the grounds that it has no legal personality. 

We will try to clarify all these aspects below. 
 
Keywords: company, venture with no legal personality, company contract, joint venture 
 
 
1. Reglementare legală 
Actualul cod civil abordează contractul de asociere în participaţie în Cartea a V-a (Despre 

obligaţii), Titlul IX (Diferite contracte speciale), Capitolul VII (Contractul de societate), Secţiunea 
a 3-a (Asocierea în participaţie), pe parcursul a şase articole, respectiv, art. 1.949-1.954.  
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Codul fiscal reglementează, de asemenea, din punct de vedere al tratamentului fiscal, 
asocierile „în participaţiune” (iar nu „în participaţie”), probabil, influenţat de denumirea 
folosită zeci de ani în limbajul curent şi aşa cum vedea, şi de Codul comercial (abrogat odată cu 
intrarea în vigoare a noului Cod civil). Discuţiile pe marginea denumirii ar necesita timp şi 
argumente inutile, însă, chiar dacă şi în opinia noastră, denumirea folosită de Codul fiscal ar 
trebui preferată (inclusiv pentru considerente tradiţionale), ne vom raporta, aşa cum o facem 
de obicei, la terminologia legală, astfel că vom denumi aceste asocieri ca fiind în participaţie. 
Dar nu dezbaterile pe marginea denumirii reţinute de Codul fiscal sunt importante (în fond, 
fiind vorba doar despre o titulatură diferită a contractului în discuţie, mai exact, doar despre o 
mică deosebire a unei particule din sintagmă, fără nicio consecinţă juridică), ci faptul că, în 
viziunea acestui act normativ, exclusiv din perspectiva dreptului material fiscal, în categoria 
asocierilor în participaţie intră şi societăţile simple. Cu alte cuvinte, Codul fiscal pune semnul 
egal între cele două forme asociere, considerându-le (pe bună dreptate) ca fiind societăţi fără 
personalitate juridică şi abordându-le unitar din punct de vedere fiscal. 

În trecut, această formă de asociere era reglementată de art. 251-256 C. com., în prezent 
abrogat, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil. Codul comercial denumea contractul 
sub titulatura de „asociaţiune în participaţiune” şi, în cuprinsul a şase articole (întocmai cum 
procedează şi actualul cod civil) aborda acest contract tot ca o asociere fără personalitate 
juridică. Esenţa contractului pleca însă de la premisa existenţei, în această construcţie juridică, 
a unui comerciant, sau cel puţin, a unor operaţiuni comerciale făcute chiar şi de către 
necomercianţi; distincţia după această terminologie nu mai însă este posibilă în prezent, dat 
fiind conceptul unitar de abordare a raporturilor juridice civile instituit prin noul Cod civil. În 
rest însă, trebuie precizat încă de la început, faptul că, în mare parte, actuala reglementare a 
contractului de asociere în participaţie este similară cu cea anterioară. 

Pentru a finaliza această primă secţiune relativă la sediul materiei, considerăm oportună o 
foarte scurtă privire retrospectivă a asocierii în participaţie. Astfel, amintim doar că, în 
perioada de după 1989, contractul de asociere în participaţiune a fost folosit şi ca etapă premer-
gătoare transferului activelor unităţilor economice de stat către sectorul privat, însă acest 
contract era reglementat, pe lângă Codul comercial, şi de alte acte normative speciale adoptate 
în materia privatizării, precum şi de prima lege care a permis o astfel de asociere, şi anume 
Legea nr. 15/1990. În esenţă, acest contract presupunea asocierea a două părţi, societatea de 
stat care aducea activul în asociere şi, respectiv, societatea privată care intra în asociere cu 
investiţii în activ în vederea desfăşurării unei activităţi în acest activ, operaţiunile comerciale 
urmând însă a se efectua exclusiv de către societatea privată (care folosea angajaţii săi, firma sa, 
clienţii săi etc.). În schimb, societatea de stat primea periodic o anumită cotă din profitul acelei 
activităţi. În practica instanţelor naţionale au fost nenumărate litigii (şi încă mai sunt) legate de 
executarea acestor contracte (de cota de profit, de investiţiile care trebuiau efectuate în activ) şi, 
cel mai frecvent, de transformarea lor în contracte de vânzare-cumpărare sau de leasing 
imobiliar cu clauză irevocabilă de vânzare. De asemenea, de-a lungul anilor, s-a conturat şi o 
jurisprudenţă în materie penală, nu puţine fiind cazurile în care astfel de contracte au fost 
folosite pentru transferul fraudulos al unor active de stat către şi în interesul exclusiv al unor 
societăţi private.  
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2. Noţiune 
Asocierea în participaţie, deşi presupune întotdeauna o asociere convenită între două sau 

mai multor persoane, nu creează o persoană juridică, din acest punct de vedere, 
asemănându-se cu societatea simplă şi deosebindu-se, firesc, de toate formele de societate cu 
personalitate juridică (reglementate de Legea nr. 31/1990 şi, respectiv, de Legea nr. 1/2005). 
Asocierea în participaţie nu poate fi asimilată niciodată noţiunii clasice de societate, în ciuda 
menţiunii nefericite făcute de art. 1.888 din Codul civil (care ne spune despre ”societate în 
participaţie”) şi a unor opinii (izolate, ce-i drept) exprimate în doctrină. Situaţia este similară cu 
cazul societăţii simple, însă, aşa cum am mai arătat şi cu alte ocazii, dacă în cazul acesteia, am 
putea găsi ”scuza” preluării noţiunii din Codul civil 1864, în cazul asocierii în participaţiune, 
niciun argument pertinent nu poate fi acceptat pentru a denumi aceste asocieri, chiar şi 
întâmplător, cu termenul de ”societate”. În primul rând, nimic din reglementarea actuală a 
contractului de asociere în participaţie nu ne poate duce cu gândul la o societate. În al doilea 
rând, niciodată aceste asocieri nu au fost asimilate societăţilor, însuşi Codul comercial 
(principalul act normativ care constituie o sursă istorică pentru acest contract) vorbind la acea 
vreme, pe de-o parte, despre societăţi şi, pe de altă parte, distinct, despre asociaţiuni. În fine, 
Codul fiscal pune punct discuţiei pe această temă, reţinând, în esenţă, că o atare asociere nu 
constituie o persoană impozabilă distinctă (a se vedea, de pildă, art. 321 alin. 5 C. fisc.).  

Pentru aceste considerente, asocierea în participaţie trebuie abordată exclusiv din perspec-
tiva unui contract. Chiar şi dacă am admite că acest contract este un contract de societate (aşa 
cum îl numeşte actualul cod civil), subliniem că un contract de societate înseamnă altceva decât 
societatea în sine (entitate distinctă). Aşa fiind, în ceea ce ne priveşte, vom evita apelativele de 
„societate” sau chiar de ”entitate” (şi acesta din urmă fiind întâlnit în literatura juridică şi chiar 
în legislaţia fiscală). Suntem de acord, sub acest aspect, cu o exprimare doctrinară, potrivit 
căreia asocierea în participaţie nu tinde să depăşească stadiul contractual pentru a deveni o 
instituţie1.  

Nu mai puţin însă, nu putem ignora elementele caracteristice ale contractului de societate, 
aşa cum este definit acesta de art. 1.881 Codul civil şi astfel cum suntem nevoiţi să le atingem şi 
la contractul de societate simplă. Or, aceste elemente şi, mai cu seamă, intenţia comună a 
semnatarilor contractului de a desfăşura o activitate care să le aducă beneficii pe care ulterior 
să le împartă (affectio societatis), ne duc, inevitabil, cu gândul la societate, aşa cum este abordată 
aceasta de Legea nr. 31/1990. Şi, totuşi, asocierea nu este şi nu poate fi o astfel de societate, 
pentru simplul motiv că nu are personalitate juridică. În plus, aşa cum vom vedea, doar 
intenţia de a desfăşura activitatea ce face obiectul asocierii este şi trebuie să fie una comună, 
concordantă, însă activitatea în sine nu poate fi desfăşurată decât de către unul dintre asociaţi.  

 
3. Definiţie 
Potrivit definiţiei oferite de art. 1.949 NCC, contractul de asociere în participaţie este 

contractul prin care o persoană acordă uneia sau mai multor persoane o participaţie la bene-
ficiile şi pierderile uneia sau mai multor operaţiuni pe care le întreprinde.  
                                                 

1 L. Săuleanu, Elementele specifice ale asocierii în participaţie. Regimul fiscal, în Revista de Ştiinţe Juridice nr. 1/2010. 
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Distingem, aşadar, următoarele două elemente definitorii ale acestui contract: 
– existenţa a cel puţin două persoane care vor dobândi calitatea de asociaţi, nefiind posibilă 

o societate în participaţie constituită de o singură persoană.  
– desfăşurarea unei activităţi în vederea obţinerii unor beneficii care ulterior să fie împărţite 

între asociaţi.  
Vom aborda distinct aceste două elemente, întrucât ele presupun particularităţi faţă de alte 

forme societare sau asociative. 
 
3.1. Asociaţii. Asocierea în participaţie se poate forma doar ca urmare a încheierii unui 

contract – denumit contract de asociere în participaţie –, între două sau mai multe persoane. 
Din acest punct de vedere, acest contract este asemănător contractului de societate simplă. 
Aşadar, asocierea în participaţie nu poate lua naştere prin voinţa unei singure persoane, aşa 
cum se întâmplă în cazul societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, aceasta din urmă, 
fiind, de altfel, singura excepţie de la regulă prevăzută în dreptul societar român. 

În practică, în contractele de asociere în participaţie, se folosesc noţiuni diferite pentru 
asociaţi, în scopul delimitării rolului acestora în cadrul asocierii, denumiri utilizate, de altfel, şi 
în Codul fiscal. Astfel, se foloseşte noţiunea de asociat prim, pentru asociatul care desfăşoară 
efectiv operaţiunea şi, respectiv, asociaţi secunzi, pentru ceilalţi asociaţi, care aduc în asociere 
bunuri sau sume de bani necesare desfăşurării operaţiunii de către asociatul prim. În fine, se 
mai foloseşte şi noţiunea de asociat administrator, pentru a desemna acel asociat care se ocupă 
de evidenţa contabilă a asocierii şi care răspunde de obligaţiile declarative legate de activitatea 
asocierii, în faţa organelor fiscale.  

Ca principiu, poate fi asociat orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este sau nu 
profesionist. Cu toate acestea, cel puţin unul dintre asociaţi trebuie să fie un profesionist, în 
accepţiunea noului Cod civil, pentru că numai într-o astfel de ipoteză putem vorbi despre 
desfăşurarea unei activităţi comerciale (”operaţiuni”), apte să aducă beneficii asocierii şi, 
implicit, celorlalţi asociaţi.  

În ceea ce priveşte persoana fizică, singura cerinţă ce trebuie respectată, în opinia noastră, 
este cea de capacitate civilă de exerciţiu. Nu este necesar ca persoana fizică să îmbrace forma 
de organizare a persoanei fizice autorizate (PFA) sau să facă parte dintr-o asociaţie familială, 
fiind suficient, aşa cum spuneam, să fie un subiect de drept civil cu capacitate deplină de 
exerciţiu a drepturilor sale. De asemenea, în această materie, spre deosebire de societăţile cu 
personalitate juridică, persoana fizică nu trebuie să aibă onorabilitatea comercială impusă de 
Legea nr. 31/1990; cu alte cuvinte, nu este instituită interdicţia de a participa într-o asociere în 
participaţie persoanelor care au fost condamnate pentru anumite infracţiuni care au legătură 
cu activitatea economică. În fine, chiar şi o persoană cu cazier fiscal poate deveni asociat într-o 
asociere în participaţie. Condiţia esenţială pentru a exista o asociere în participaţie este ca, 
alături de o astfel de persoană care, prin ipoteză, nu este organizată într-o formă care îl face 
profesionist (de pildă, persoană fizică autorizată), să mai existe cel puţin o persoană care are 
calitatea de profesionist.  
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În ceea ce priveşte asociatul persoană juridică, acesta poate fi o altă societate privată, aşa 
cum sunt acestea reglementate de Legea nr. 31/1990. De asemenea, pot intra în asociere, 
societăţile cooperative reglementate de Legea nr. 1/20052, persoanele juridice nepatrimoniale 
(non profit) organizate sub forma asociaţiilor şi fundaţiilor, potrivit O.G. nr. 26/20003, şi, în 
general, orice altă persoană juridică de drept privat, chiar dacă nu are calitatea de profesionist. 
Iar dacă ne referim la persoanele juridice de drept public, în opinia noastră, nu există niciun 
impediment legal ca acestea să poată deveni asociaţi într-un contract de asociere în participaţie; 
de pildă, unităţile administrative-teritoriale, care se pot asocia, potrivit Legii nr. 215/2001, cu 
aprobarea consiliului local, în vederea promovării unor interese ale comunităţii locale4. Trebuie 
însă spus faptul că încheierea unui contract de asociere în participaţie de către o autoritate 
publică sau de către o întreprindere publică (societate de stat sau controlată de stat ori regie 
autonomă) se poate realiza doar dacă, în prealabil, s-a obţinut acordul organului deliberativ, 
de pildă, o hotărâre de guvern sau a consiliului local, ori o hotărâre a adunării generale a 
acţionarilor sau a consiliului de administraţie5. Mai mult, o atare hotărâre a adunării generale a 
                                                 

2 Societatea cooperativă poate desfăşura orice activităţi permise de lege, dacă sunt efectuate în vederea realizării 
scopului pentru care s-au constituit (art. 8 din Legea nr. 1/2005).  

3 Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe dacă acestea au caracter 
accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice (art. 48 din O.G. nr. 26/2000). De altfel, 
în condiţiile în care aceste organizaţii nepatrimoniale pot participa la înfiinţarea unor societăţi cu personalitate 
juridică (reglementate de Legea nr. 31/1990) şi pot desfăşura chiar activităţi economice directe (potrivit art. 47 din 
O.G. nr. 26/2000 care stipulează cât se poate de clar sursele de venituri ale organizaţiilor non-profit), nu vedem 
niciun impediment pentru ca acestea să poată participa şi ca asociat la o asociere în participaţie. În opinia noastră, 
enumerarea surselor de venituri făcută de legea privind asociaţiile şi fundaţiile nu este limitativă, dat fiind că arti-
colul citat face referire şi la „alte venituri prevăzute de lege”. Credem însă că, faţă de scopul înfiinţării unei astfel de 
persoane juridice (care nu au scop patrimonial, potrivit art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 26/2000), o asociaţie sau fundaţie nu 
poate fi asociat prim, ci doar un asociat secund, care să participe cu bunuri sau sume de bani pentru a-şi obţine, din 
asocierea în participaţie, venituri suplimentare necesare realizării obiectului asociaţiei sau fundaţiei. 

4 Sub acest aspect, jurisprudenţa instanţei supreme este cât se poate de relevantă: „Fie că priveşte o singură 
operaţiune de comerţ, fie un comerţ întreg, asociaţiunea poate să aibă loc şi pentru operaţiunile făcute de necomercianţi, astfel că 
este greşită susţinerea că primăria nu poate fi parte a contractului de asociere pentru că nu este comerciant, din moment ce şi 
necomercianţii pot încheia asemenea contracte” (SCJ, s. com., dec. nr. 713 / 2005, pe web-site-ul www.scj.ro). 

5 În practica instanţei supreme s-a statuat constant că, în cazul în care contractul de asociere în participaţie se 
încheie cu o întreprindere publică, este necesar acordul acesteia, exprimat prin organele sale de decizie sau delibera-
tive, acord prin care să se aprobe efectiv încheierea unui astfel de contract, nefiind suficient doar acordul de prin-
cipiu. De pildă, într-o speţă, reclamanta SC G.P.H. SA a solicitat obligarea pârâtei R.A.A.P.P.S. să încheie contractul 
de asociere în participaţiune privind reabilitarea, modernizarea, extinderea şi operarea C.H.T., în motivarea cererii 
reclamanta susţinând, în esenţă, că, între părţi, au avut loc negocieri şi schimb de corespondenţă cu privire la 
încheierea contractului, stabilind toate elementele esenţiale ale acestuia, dar fără a se încheia şi un instrumentum 
probationis. Instanţa supremă a reţinut faptul că, pentru formarea valabilă a consimţământului este necesar ca 
Secretariatul General al Guvernului, în calitate de minister de resort, să analizeze oferta reclamantei şi să dea 
aprobare pentru încheierea contractului de asociere în participaţiune. S-a motivat că, prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al RA APPS din data de 14 decembrie 2005, s-a aprobat asocierea în participaţiune, de principiu, 
această aprobare presupunând derularea procedurilor în vederea stabilirii condiţiilor necesare încheierii contractului 
de asociere în participaţiune şi nu aprobarea asocierii în participaţiune propriu-zise. Or, simpla ofertă de a contracta 
făcută de către una dintre părţi nu produce efecte juridice în lipsa consimţământului valabil exprimat şi a acceptării 
acesteia de către cealaltă parte, în cauză neexistând consimţământul valabil exprimat şi acceptarea ofertei de a 
contracta a celeilalte părţi, reclamanta neputând face dovada unei concordanţe depline între oferta de a contracta cu 
acceptarea acelei oferte, în sensul realizării acordului de voinţă (ÎCCJ, s. com., dec. nr. 35 /2009, pe web-site-ul 
www.scj.ro). 
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acţionarilor / asociaţilor care să aprobe încheierea unui contract de asociere în participaţie se 
impune, în opinia noastră, în cazul oricăror societăţi, chiar dacă au capital privat integral şi nu 
doar în cazul autorităţilor / întreprinderilor publice.  

În fine, chiar dacă actuala legislaţie nu interzice autorităţilor publice asocierea lor într-un 
contract de asociere în participaţie (legislaţia de după 1989 şi mai cu seamă legislaţia 
privatizării din anii 90 chiar reglementând expres astfel de asocieri), nu putem ignora, din 
păcate, scopul, uneori, fraudulos al încheierii unor contracte de asociere în participaţie cu 
autorităţi publice, instanţele de judecată sancţionând frecvent finalitatea reală (ocultă şi ilicită) 
a unor astfel de asocieri. Jurisprudenţa a plecat în astfel de cazuri de la un principiu 
fundamental în materia dreptului privat, principiu potrivit căruia o persoană juridică poate 
dobândi drepturi şi asuma obligaţii, indiferent de natura şi izvorul lor, însă în limitele stabilite 
de lege, limitele capacităţii de folosinţă a persoanei juridice fiind circumscrise scopului pentru 
care aceasta este constituită. Instanţa supremă a considerat, într-o speţă, că ”sunt încălcate 
limitele capacităţii de folosinţă în cazul încheierii de către o persoană juridică - instituţie publică - a unui 
contract de asociere în participaţiune, care nu serveşte la realizarea obiectului său de activitate şi a 
scopului pentru care a fost înfiinţată, prin care a fost stabilită posibilitatea transferului unei părţi 
însemnate din baza sa materială către celălalt asociat - societate comercială, fără a se ţine seama de 
dispoziţiile legale care reglementează destinaţia şi regimul juridic al bunurilor sale de care nu poate 
dispune liber, precum o persoană juridică cu capital privat, fiind corectă soluţia instanţei de anulare a 
contractului astfel încheiat6”. Sau mai grav, atunci când prin contractul de asociere în participaţie 
nu se urmăreşte altceva decât transferul de facto al unui bun imobil din domeniul public, caz în 
care, de asemenea, instanţa a statuat, corect că, „în cazul contractelor de asociere în participaţiune, 
ce au ca obiect imobile ce aparţin domeniului public, încheiate fără acordul titularului dreptului de 
proprietate publică, şi chiar în pofida interdicţiei pentru cei care deţineau bunurile în administrare, de a 
încheia astfel de contracte, se justifică interesul personal, născut şi actual al proprietarului în promo-
varea acţiunii în constatarea nulităţii absolute a contractelor în cauză7”. 

 
3.2. Activitatea care constituie obiectul asocierii în participaţie. În primul rând, trebuie să 

subliniem aici esenţa acestui element al contractului, şi anume, o activitate lucrativă, activitate 
care poate fi desfăşurată doar de către un profesionist. Nu este necesar ca obiectul asocierii (aşa 
cum este prevăzut în contractul de asociere) să se încadreze în enumerarea CAEN; în schimb, 
activitatea pe care asociatul profesionist o desfăşoară în scopul atingerii obiectului asocierii, 
trebuie să fie una dintre cele permise de CAEN şi, prin urmare, trebuie autorizată care atare.  

Desigur, multitudinea de ipoteze care pot contura obiectul unei asocieri în participaţie este 
absolut evidentă, astfel că nu vor putea fi expuse, practic, toate activităţile concrete ce pot fi 
desfăşurate. Vom încerca, totuşi, exclusiv în scopuri exemplificative, doar câteva variante 
posibile, plecând şi de la premisele oferite de Codul fiscal.  

Astfel, putem avea, de pildă, o asociere în participaţie formată din trei asociaţi, din care doi 
(care pot fi sau nu profesionişti) se obligă să pună la dispoziţia asocierii anumite utilaje pe care 
                                                 

6 ÎCCJ, s. a II-a civ., dec. nr. 1578 din 9 iunie 2015, pe web-site-ul www.scj.ro. 
7 ÎCCJ, s. com, dec. nr. 2338/2009, pe web-site-ul www.scj.ro. 



28 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

cel de-al treilea asociat (care, obligatoriu, trebuie să fie profesionist) să le folosească pentru 
producţie şi, în final, pentru obţinerea de venituri conform scopului asocierii. În acest caz, cel 
de-al treilea asociat, în calitatea sa de profesionist (o societate înfiinţată şi organizată potrivit 
Legii nr. 31/1990) va fi obligat la înregistrarea producţiei în contabilitate şi, de asemenea, a 
veniturilor realizate din vânzarea bunurilor produse; în schimb, ceilalţi doi asociaţi, care au 
adus ca aport bunurile pe care le aveau în proprietate, nu au, în principiu, obligaţii legale, chiar 
şi dacă ar fi profesionişti. Sau, un alt exemplu: o societate care are în proprietate un bun imobil 
construcţie, în concret, o clădire care poate fi folosită la închirierea către terţi pentru amena-
jarea de birouri. Pentru a fi aptă de a fi închiriată, clădirea respectivă necesită investiţii impor-
tante, investiţii ce presupun costuri pe care proprietarul nu şi le permite. În aceste condiţii, 
proprietarul construcţiei va putea apela la aportul financiar al unei alte persoane, care va 
asigura fondurile necesare pentru amenajarea construcţiei în vederea închirierii, acesta fiind, 
practic, şi scopul asocierii. Veniturile periodice obţinute din chirii vor fi înregistrate, încasate şi 
declarate fiscal de către societatea proprietară a construcţiei, asociat care va încheia, în calitate 
de locator, contractele de închiriere a spaţiilor din imobil, cu precizarea importantă că acest 
asociat (profesionist organizat sub forma societăţii reglementate de Legea nr. 31/1990) trebuie 
să aibă în obiectul de activitate declarat şi autorizat în registrul comerţului, codul CAEN care 
permite închirierea bunurilor imobile. În final, veniturile nete obţinute (după deducerea 
anumitor costuri şi cheltuieli) vor fi împărţite de către cei doi asociaţi (proprietarul clădirii şi 
investitorul) conform clauzelor cuprinse în contractul de asociere.  

În schimb, nu este considerat un contract de asociere în participaţie, potrivit normelor 
contabile, indiferent de denumirea dată de părţile semnatare, o asociere dintre două persoane 
în cazul în care acestea se asociază pentru edificarea unei construcţii, urmând ca unul dintre 
asociaţi (care este proprietarul terenului) să primească, în schimbul aportului său (terenul), un 
anumit număr de apartamente din imobilul ce se va construi de către celălalt asociat (care 
participă cu fondurile băneşti necesare edificării construcţiei). În acest caz, proprietarul tere-
nului nu va împărţi costuri şi nici venituri cu asociatul său, iar scopul asocierii nu este o livrare 
de bunuri sau servicii către terţi. Prin urmare, contractul nu va fi de asociere în participaţie şi 
nici nu va fi tratat astfel nici din punct de vedere fiscal. Dacă însă, apartamentele construite sau 
cel puţin o parte dintre acestea sunt înstrăinate către terţi, atunci contractul va fi de asociere în 
participaţie.  

Aşa cum corect s-a statuat constant în practica judiciară, contractul de asociere în partici-
paţiune are valenţele unui contract comercial, încheiat cu scopul vădit de a împărţi beneficiile 
şi pierderile unei afaceri comerciale. Aşa fiind, în cazul în care în contractul încheiat nu se 
prevede o cotă procentuală de participare a părţilor la beneficii sau pierderi, ci este stabilită 
doar plata unei sume aferente utilizării de către una dintre părţi a unui spaţiu, este mai mult 
decât evident că scopul încheierii convenţiei de asociere nu este, nicidecum, împărţirea 
beneficiilor şi a pierderilor, ci folosirea spaţiului de către aceasta, corelativ cu încasarea sumei 
convenite ca reprezentând contravaloarea folosinţei bunului predat în acest scop. În prezenţa 
unor astfel de contracte, inclusiv instanţa supremă a reţinut că este vorba despre un contract de 
închiriere, iar nu unul de asociere în participaţiune8. 

                                                 
8 ÎCCJ, s. civ., dec. nr. 874/2016, pe www.scj.ro. 
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4. Forma şi conţinutul contractului de asociere în participaţie 
4.1. Forma contractului. Şi în materia contractului de asociere în participaţie legea reia 

principiul instituit prin dispoziţiile art. 1.884 alin. (1) NCC, potrivit căruia „Contractul de 
societate se încheie în formă scrisă. Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai 
pentru dovada contractului”.  

Astfel, art. 1.950 NCC enunţă cât se poate de clar că un astfel de contract se probează 
numai prin înscris. Prin urmare, forma scrisă este cerută ad probationem, iar nu ad validitatem, 
aşa cum se cere în cazul societăţilor cu personalitate juridică. Forma scrisă a contractului de 
asociere în participaţie este cea sub semnătură privată, iar nu autentică (notarială). De altfel, şi 
în cazul societăţilor cu personalitate juridică, forma scrisă cerută de lege se referă la înscrisul 
sub semnătură privată, iar nu la cel în formă autentică (cu cele trei excepţii prevăzute expres de 
lege, când, sub sancţiunea nulităţii absolute, forma scrisă cerută este cea autentică). Singura 
deosebire constă, aşa cum am arătat, în sancţiunea nerespectării formei scrise, şi anume, 
imposibilitatea probaţiunii, în cazul societăţilor în participaţie, respectiv, nulitatea societăţii, în 
cazul societăţilor cu personalitate juridică.  

Cu toate acestea, în mod excepţional, atunci când aportul unui asociat constă într-un bun 
imobil care se aduce fie în coproprietatea tuturor asociaţilor în participaţie fie în proprietatea 
unui alt asociat (art. 1.952 alin. 2 şi 3 NCC), contractul de asociere în participaţie trebuie 
încheiat în formă autentică (sub sancţiunea nulităţii absolute); în plus, în acest caz, trebuie 
făcute şi menţiunile de rigoare în cartea funciară. În schimb, dacă aportul în asociere reprezintă 
doar folosinţa unui bun imobil, nu se cere, în opinia noastră, un înscris autentic, aşa cum am fi 
tentaţi să credem din lecturarea dispoziţiilor lacunare şi confuze ale art. 1.883 alin. (2) NCC. 

Spre deosebire de societăţile cu personalitate juridică, aparent, asocierea în participaţie nu 
este supusă obligaţiei de înregistrare sau înmatriculare şi, în general, spre deosebire de aceleaşi 
societăţi cu personalitate juridică, o atare asociere este scutită de la îndeplinirea obligaţiilor de 
publicitate privind înfiinţarea sau modificarea contractului de societate care stă la baza 
înfiinţării sale. Aşadar, cel puţin la prima vedere (din lecturarea Codului civil) nici contractul 
de asociere în participaţie în sine şi nici activitatea desfăşurată de asociere nu trebuie declarate 
/ sau înregistrate la vreo autoritate publică sau privată. Fiind vorba despre o asociere care nu 
creează o persoană juridică, este firească excluderea lor de la obligaţia de înregistrare, Codul 
civil nefăcând nicio menţiune în acest sens. De altfel, reglementarea civilă este coerentă, sub 
acest aspect: de vreme ce nici măcar înscrisul (ca instrumentum) care să constate încheierea 
contractului de asociere în participaţie nu este cerut ad validitatem, ar fi oarecum contradictoriu 
ca, totuşi, legea să oblige înregistrarea / înscrierea contractului (care, cel puţin teoretic, nici nu 
este încheiat în formă scrisă) în vreun registru.  

Însă, trebuie spus că aceste caracteristici sunt valabile doar din punctul de vedere al drep-
tului material civil, întrucât lucrurile stau cu totul altfel din perspectiva dreptului fiscal; putem 
spune chiar că realitatea este diametral opusă. Potrivit art. 125 alin. 2 lit. f) C. fisc., contractul de 
asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii 
acestuia. Mai mult decât atât, potrivit aceluiaşi text de lege, organul fiscal are dreptul să refuze 
înregistrarea unui contract de asociere în participaţie, în cazul în care acesta nu cuprinde 
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anumite menţiuni pe care, de asemenea, Codul fiscal le impune. Două consecinţe, extrem de 
importante, decurg din prevederile (care par a fi imperative) enunţate de Codul fiscal.  

În primul rând, asocierea în participaţie, care se încheie în toate cazurile de către cel puţin 
un profesionist (acesta fiind elementul important şi din perspectiva legii fiscale) nu va putea fi 
încheiat practic, niciodată, consensual, fără existenţa unui înscris, sancţiunile contravenţionale 
prevăzute de Codul fiscal fiind suficient de drastice pentru a evita o atare ipoteză. Astfel, 
potrivit art. 125 alin. 2 C. fisc., în cadrul oricărei asocieri fără personalitate juridică (deci, 
inclusiv în cazul asocierilor în participaţie), asociaţii au obligaţia să încheie contracte în formă 
scrisă la începerea activităţii. În al doilea rând, deşi Codul civil ne spune expres că părţile 
semnatare ale unui contract de asociere în participaţie sunt libere să determine conţinutul 
acestuia (art. 1.954 NCC), Codul fiscal ne spune altceva, şi anume că un astfel de contract 
trebuie să conţină cel puţin anumite clauze obligatorii, chestiune care însă, riguros juridic, nu 
ţine de forma contractului, ci de conţinutul acestuia, pe care îl abordăm în continuare.  

 
4.2. Conţinutul contractului. Aceste elemente minime, în lipsa cărora, aşa cum am arătat, 

organul fiscal este îndreptăţit să nu înregistreze un contract de asociere în participaţie, sunt 
următoarele: 

– Părţile contractante. Deşi legea nu prevede expres şi care anume menţiuni trebuie 
stipulate la acest capitol, aici trebuie precizate datele de identificare ale asociaţilor persoane 
fizice (nume, prenume, domiciliul, cod numeric personal, actul de identitate) şi, după caz, ale 
asociaţilor persoane juridice (denumire / firmă, sediu, număr de înregistrare în registrul 
comerţului sau alt număr de înregistrare, cod de înregistrare fiscală, reprezentantul legal, 
contul bancar). 

– Obiectul de activitate al asocierii. Contractul va trebui să prevadă expres care anume 
activităţi lucrative (operaţiuni, cum le denumeşte Codul civil) sunt avute în vedere de către 
părţile semnatare pentru a fi desfăşurate în comun; de pildă, unul dintre asociaţi va pune la 
dispoziţie un spaţiu în care se vor desfăşura activităţi de alimentaţie publică de către celălalt 
asociat. Desigur, aşa cum am mai arătat, în contractul de asociere nu este necesar să se men-
ţioneze activităţile clasificate în CAEN, întrucât activitatea asocierii în sine constă în desfă-
şurarea în comun a unei activităţi în acel spaţiu; în schimb, asociatul care va desfăşura efectiv 
activitatea de alimentaţie publică, va trebui să fie organizat ca societate şi să aibă inclus în 
obiectul de activitate codul CAEN referitor la alimentaţie publică. 

– Sediul asociaţiei. Pentru considerente strict fiscale, contractul de asociere trebuie să 
prevadă un sediu al asocierii, aspect care, după părerea noastră, intră în contradicţie evidentă 
cu noţiunea de persoană juridică, având în vedere că sediul este principalul element de 
identificare a persoanei juridice (art. 225 şi urm. NCC). Suntem însă nevoiţi să respectăm şi 
dispoziţiile Codului fiscal, act normativ care, aşa cum arătam, pentru necesităţi legate de 
impozitare, impune stabilirea unui sediu permanent pentru orice activităţi lucrative, indiferent 
de forma în care acestea se exercită (art. 8 C. fisc.).  

– Contribuţiile asociaţilor. În cuprinsul acestei clauze trebuie menţionate expres bunurile 
şi/sau drepturile cu care vine fiecare dintre asociaţi în asociere, de pildă, aşa cum arătam mai 
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sus, un asociat poate aduce în asociere folosinţa unui spaţiu iar celălalt asociat (sau ceilalţi 
asociaţi) vor veni cu anumite sume de bani necesare renovării/amenajării spaţiului pentru a 
putea fi folosit la activităţi de alimentaţie publică sau chiar cu activitatea de alimentaţie publică 
în sine. Se vor expune exact elementele de identificare a aportului, de pildă, în cazul bunurilor 
imobile, descrierea detaliată a acestora conform evidenţelor de carte funciară, sau, în cazul 
sumelor de bani, cuantumul exact al acestora. Se va stabili aici şi cota efectivă de contribuţie, 
stabilită procentual, care revine fiecărui asociat ca urmare a bunurilor sau drepturilor aduse în 
asociere.  

– Cota de participare a fiecărui asociat la venituri sau pierderi. Cota de participare se va calcula, 
aşa cum vedea, conform înţelegerii părţilor, iar, în lipsă, corespunzător contribuţiei fiecărui 
asociat. Aşadar, exprimarea nefericită a Codului fiscal, potrivit căruia cotele de participare vor 
fi „corespunzătoare contribuţiei fiecăruia”, nu poate fi primită, în condiţiile în care Codul civil 
precizează faptul că un atare mod de calcul al cotelor de participare este aplicabil doar dacă 
„prin contract nu se prevede altfel” (art. 1.881 alin. 2 NCC). 

– Desemnarea asociatului care să răspundă pentru îndeplinirea obligaţiilor asocierii faţă de 
autorităţile publice. Şi această clauză se impune a fi menţionată din considerente de ordin fiscal, 
întrucât Codul fiscal o cere în mod expres. Nu putem ignora o nouă contradicţie, la fel de 
evidentă, cu principiile ce se desprind din Codul civil în materia persoanelor juridice, unde o 
persoană care „răspunde” de îndeplinirea obligaţiilor societăţii poate fi întâlnită doar la 
persoanele juridice, întrucât numai acestea din urmă au organe de conducere ce deţin şi 
calitatea de reprezentant al acelei persoane juridice.  

– Condiţiile de încetare a asocierii. O astfel de clauză o găsim ca fiind mai mult decât 
oportună, fiind menită să elimine orice litigii posibile între asociaţi, după încetarea asocierii. 
Suntem întru-totul de acord, prin urmare, cu această cerinţă a Codului fiscal şi încurajăm 
redactarea unei clauze cât mai clare, detaliate şi neinterpretabile legate de soarta bunurilor, 
investiţiilor, cheltuielilor etc. (în general, aspecte legate de desocotirea asociaţilor), făcute de 
asociaţi în timpul asocierii.  

Totuşi, reamintim şi subliniem faptul că niciuna dintre aceste obligaţii fiscale şi nici 
celelalte cuprinse în Codul fiscal (pe care le vom mai aborda) nu transformă asocierea în 
participaţie într-o persoană juridică, o astfel de concluzie neputând fi primită, în opinia 
noastră, nici chiar în raport cu organul fiscal.  

 
4.3. Durata contractului de asociere în participaţie. Potrivit art. 1.885 alin. 1 NCC, apli-

cabil tuturor formelor asociative/societare, cu sau fără personalitate juridică, durata societăţii 
este nedeterminată, dacă prin contract nu se prevede altfel. Aşadar, şi în cazul unui contract de 
asociere în participaţie, durata acestuia este nedeterminată, dacă prin contractul de asociere 
părţile nu au prevăzut un anumit termen. Dacă s-a stipulat un anumit termen în care asocierea 
va funcţiona, asociaţii pot prelungi durata asocierii, înainte de expirarea acesteia iar, în lipsa 
unei convenţii de prelungire, contractul va înceta să mai producă efecte la data împlinirii 
termenului contractual. În acest caz, bunurile care au făcut obiectul asocierii trebuie restituite 
asociatului care le-a pus la dispoziţie; de pildă, un spaţiu comercial care a fost utilizat pentru 
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desfăşurarea activităţilor va trebui predat de către asociatul care a desfăşurat activitatea în acel 
spaţiu asociatului care l-a adus în asociere9.  

În cazul desfiinţării culpabile a contractului de asociere în participaţie înainte de termen, 
încetarea efectelor va fi supusă regulilor rezilierii contractelor, iar nu rezoluţiunii, întrucât este 
vorba despre un contract cu executare succesivă, astfel că desfiinţarea asocierii va produce 
efecte doar pentru viitor, nu şi pentru trecut10. Iar în cazul în care contractul de asociere are mai 
mult de doi asociaţi, rezilierea acestuia va fi totală, chiar dacă doar unul dintre aceştia a 
încălcat condiţiile asocierii, întrucât o reziliere „parţială” ar însemna, de fapt, o excludere din 
asociere a asociatului vinovat, ceea ce nu este posibil în cazul asocierilor fără personalitate 
juridică, ci doar în cazul societăţilor cu personalitate juridică11.  

 
4.4. Modificarea contractului de asociere în participaţie. Pentru modificarea unui con-

tract, în general, trebuie observate, ca şi în cazul încheierii lui, condiţiile de formă şi de fond 
cerute de lege. Potrivit regulilor generale, modificarea contractului de asociere în participaţie 
se va putea face cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă.  

Întrucât, din punct de vedere al formei, Codul civil nu cere nicio condiţie de validitate 
pentru încheierea contractului de asociere în participaţie, rezultă că nici modificarea nu nece-
sită vreo condiţie, potrivit principiului accesorium sequitur principalem şi potrivit principiului 
general instituit de art. 1.243 NCC. În schimb, dacă ne raportăm la dispoziţiile din Codul fiscal, 
modificarea trebuie făcută, întocmai ca şi contractul iniţial de asociere, în formă scrisă (sub 
semnătură privată) şi trebuie să respecte aceleaşi cerinţe minime obligatorii de conţinut despre 
care am făcut vorbire, sub sancţiunea neluării în seamă de către organele fiscale.  

Din punct de vedere al cerinţelor de fond, actul modificator, ca orice act juridic, trebuie să 
îndeplinească cele patru condiţii de validitate, respectiv, capacitate, consimţământ, obiect şi 
cauză; nu se poate pleca de la premisa că, odată încheiat contractul de asociere în participaţie, 
aceste cerinţe sunt îndeplinite de plano, ci trebuie analizate, în concret, la epoca încheierii 
actului modificator al contractului de asociere în participaţie.  

În mod excepţional, doar dacă prin actul modificator al contractului de asociere în partici-
paţie se convine transformarea ei într-o societate cu personalitate juridică (ipoteză destul de 
puţin probabilă şi inaplicabilă practic, dar prevăzută ca atare de art. 1.889 NCC), actul adiţional 
va trebui să îndeplinească condiţii distincte, astfel că nu mai este aplicabilă regula (şi aceasta 
teoretică, după cum am văzut, date fiind dispoziţiile imperative ale Codului fiscal) potrivit 
căreia nu se cere nicio formă pentru validitatea contractului de asociere în participaţie. Astfel, 
într-o atare ipoteză, actul modificator trebuie încheiat, sub sancţiunea nulităţii, în formă scrisă, 
iar condiţiile de fond vor fi cele cerute de Legea nr. 31/1990 pentru constituirea societăţilor. 

                                                 
9 ÎCCJ, s. com, dec. nr. 2689 / 2006, pe web-site-ul www.scj.ro. 
10 SCJ, s. com., dec. nr. 4033 / 2004, pe web-site-ul www.scj.ro. 
11 „Contractul de asociere în participaţiune are temei de drept art. 251 şi urm. C. com. şi priveşte constituirea unei societăţi 

lipsită de personalitate juridică, calitatea de asociat într-o asociere în participaţiune neputând fi confundată cu calitatea de 
asociat într-o societate cu răspundere limitată. Astfel, sancţiunea excluderii asociatului, în temeiul art. 222 alin. 1 lit. a) din 
Legea nr. 31/1990, nu poate fi dispusă, textul legal referindu-se la contractul de societate şi nicidecum la o asociere în 
participaţiune ” (ÎCCJ, s. com., dec. nr. / 2011, pe www.scj.ro). 
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5. Efectele contractului de asociere în participaţie 
5.1. Consideraţii prealabile. Trebuie spus, încă de la început, faptul că, spre deosebire de 

societăţile simple, unde Codul civil conţine reglementări extrem de ample şi de amănunţite, în 
cazul asocierii în participaţie, lucrurile nu stau deloc aşa. Dimpotrivă. Codul civil ne oferă doar 
definiţia asocierii în participaţie, ne relevă caracterul ad probationem al formei scrise a contrac-
tului de asociere, ne reaminteşte faptul că o astfel de asociere nu are personalitate juridică şi, în 
fine, ne aduce foarte scurte precizări referitoare la regimul aporturilor şi la raporturile 
asociaţilor cu terţii. Atât şi nimic mai mult. Însă, ultimul articol al secţiunii referitoare la 
asocierea în participaţie (art. 1.954 NCC), intitulat „Forma şi condiţiile asocierii”, ne „rezolvă” 
problema lipsei reglementării legale, după cum urmează: „Cu excepţia dispoziţiilor prevăzute la 
art. 1.949 - 1.953, convenţia părţilor determină forma contractului, întinderea şi condiţiile asocierii, 
precum şi cauzele de dizolvare şi lichidare a acesteia”. 

Aşadar, ne-am lămurit: cu excepţia celor cinci articole (art. 1.949-1.953 NCC), părţile au 
libertate deplină în a negocia şi conveni, în concret, clauzele contractuale care stau la baza unei 
asocieri în participaţie. Modalitatea de reglementare ne relevă un pronunţat caracter supletiv al 
normelor juridice în materie, de vreme ce părţile vor conveni după cum vor crede de cuviinţă, 
condiţiile asocierii. Desigur că limitele vor fi cele consfinţite cu titlu de principiu de Codul civil, 
şi anume, ordinea publică şi bunele moravuri, precum şi cele cinci articole din Codul civil care 
conţin efectiv prevederi referitoare la asocierea în participaţie. Riguros juridic însă, observăm 
că nici măcar aceste cinci articole nu sunt, în totalitate, norme juridice imperative, ci unele 
dintre acestea sunt, în mod evident, tot supletive. Concluzia este că, practic, în lipsa preve-
derilor legale (care nu poate fi considerată o anomie, ci, dimpotrivă, o intenţie lăudabilă a 
legiuitorului, care a dorit o libertate de mişcare a profesioniştilor, asocierea în participaţiune 
fiind, întotdeauna, folosită doar în afaceri), avem misiunea de a clarifica, totuşi, anumite reguli 
şi principii de funcţionare a asocierii în participaţie. Trebuie însă precizat că, deşi aceste reguli 
şi principii nu sunt obligatorii (nefiind cerute de lege), ele se impun pentru o asimilare corectă 
a conceptului, fiind, în opinia noastră, rezultatul unei analize coerente, logice, întrucât decurg 
din economia întregii reglementări legale referitoare la contracte, la asocieri (societăţi) sau la 
obligaţii, aşa cum sunt cuprinse în prezent în Codul civil. De asemenea, aceste reguli decurg şi 
din reglementările Codului fiscal (care, vrem, nu vrem, interferează cu Codul civil în privinţa 
acestui tip de contract, conţinând chiar dispoziţii mai ferme în materia asocierii) şi, nu în 
ultimul rând, din practica profesioniştilor, dat fiind că asocierea în participaţie cunoaşte o 
utilizare mult mai frecventă decât societăţile simple.  

 
5.2. Lipsa personalităţii juridice. Potrivit art. 1.951 NCC, „Asocierea în participaţie nu poate 

dobândi personalitate juridică şi nu constituie faţă de terţi o persoană distinctă de persoana asociaţilor. 
Terţul nu are niciun drept faţă de asociere şi nu se obligă decât faţă de asociatul cu care a contractat”.  

Aşadar, şi de esenţa asocierii în participaţie este faptul că aceasta, întocmai ca şi societatea 
simplă, nu dobândeşte personalitate juridică. Din acest punct de vedere, asocierea în parti-
cipaţie („societatea în participaţie”) se deosebeşte evident de societăţile cu personalitate juri-
dică, şi anume de cele cinci forme de societate reglementate de Legea nr. 31/1990 sau de 
societăţile cooperative. În acelaşi timp însă, societatea în participaţie se aseamănă, după această 



34 GABRIEL TIŢA-NICOLESCU 

caracteristică, cu societatea simplă, societate plasată, de asemenea, de Codul civil, în categoria 
societăţilor fără personalitate juridică.  

Lipsa personalităţii juridice atrage (sau ar trebui să atragă) o serie întreagă de consecinţe, 
dacă ne raportăm, prin antiteză, la dispoziţiile de principiu cuprinse în Codul civil (capitolul 
referitor la persoane juridice), dat fiind că asocierea în participaţie nu există ca subiect distinct 
de drepturi şi obligaţii, nu este un subiect de drept civil (distinct de asociaţii care o compun). 
Avem în vedere, de pildă, lipsa unui patrimoniu propriu al asocierii privită ca entitate, lipsa 
unei (sau unor) persoane care să aibă calitatea de reprezentant al societăţii, lipsa unui sediu 
propriu, imposibilitatea dobândirii unor drepturi şi obligaţii proprii de către asociere, imposi-
bilitatea chemării distincte în judecată a unei astfel de asocieri, etc. Toate acestea ar trebui să fie 
chestiunile esenţiale care să diferenţieze societăţile în participaţie (şi, în general, societăţile fără 
personalitate juridică) de cele cu personalitate juridică. Dar realitatea nu stă însă întocmai în 
acest fel, întrucât, aşa cum am văzut, Codul fiscal cuprinde dispoziţii contrare, care diluează 
mult elementele de delimitare dintre societăţile fără personalitate juridică şi cele cu persona-
litate juridică, elemente pe care, cel puţin la nivel teoretic, le desprindem din teoria generală a 
persoanei juridice. Toate aceste dispoziţii de drept fiscal alterează mult, aşadar, caracterul de 
societate fără personalitate juridică a asocierii în participaţie (ca şi a societăţii simple, de altfel), 
pentru că, practic, avem de-a face, în realitate, cu o personalitate juridică sui-generis, 
„specială”, o aşa-zisă „semi-persoană juridică”, însă privită în acest fel exclusiv din perspectiva 
dreptului fiscal.  

 
5.3. Regimul aporturilor. Ca şi în cazul societăţilor simple, când vorbim despre aport, vom 

avea, în vedere, în primul rând, sensul mai larg al noţiunii, diferit de sensul dat conceptului de 
aport la societăţile cu personalitate juridică. Astfel, aportul asociaţilor în cazul contractului de 
asociere în participaţie, privit din prisma bunului aportat este cel cunoscut, şi anume, numerar, 
bunuri mobile sau imobile sau prestaţii. În schimb, aportul privit ca obligaţie de a aduce un bun 
într-o asociere este, aşa cum spuneam, sensibil diferit, în sensul că, spre deosebire de societăţile 
cu personalitate juridică, unde această obligaţie se îndeplineşte, în principiu, prin transmiterea 
unui drept de proprietate asupra bunurilor de la asociat către societate, în cazul asocierilor în 
participaţie, obligaţia este îndeplinită, în principiu, prin aducerea în folosinţă a bunului. 

Codul civil stabileşte o regulă şi două excepţii, două derogări de la regimul juridic general 
al aporturilor asociaţilor într-un contract de asociere în participaţie.  

Regula constă în aducerea aportului de către asociat doar prin folosinţa bunului în scopul 
realizării activităţilor asocierii în participaţie, această formă de aport fiind şi cea mai întâlnită în 
practică, în primul rând, pentru simplitate. Soarta cea mai frecventă a aporturilor este lămurită 
implicit dar inechivoc de dispoziţiile art. 1.952 alin. 1 NCC, text care prevede că asociaţii rămân 
proprietarii bunurilor puse la dispoziţia asociaţiei. Or, rămânând proprietari, este logic că ceea 
ce poate fi adus în asociere este doar dreptul de folosinţă a bunului aportat, respectiv posesia 
efectivă a acestuia de către membrii asocierii şi în scopurile asocierii şi, eventual, fructele 
produse de bunul respectiv care se cuvin, în principiu, tot asocierii. Să luăm un exemplu. Un 
bun imobil este adus de către o persoană fizică cu titlu de aport la o asociere în participaţie. 
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Membrii asocierii vor putea folosi acest bun imobil pentru desfăşurarea activităţii lucrative 
care formează obiectul asocierii, fără a afecta în vreun fel dreptul de proprietate al asociatului, 
care va rămâne cu bunul respectiv în proprietatea sa exclusivă. Dacă acel bun imobil va 
produce şi fructe, de pildă, chirii, ca urmare a activităţilor desfăşurate de asociere, acestea se 
vor cuveni tot asociaţilor.  

Prima derogare este aplicabilă în situaţia în care bunurile aduse cu titlu de aport în 
asociere devin proprietatea comună a asociaţilor. Aşadar, în acest caz, asociatul nu va transmite 
doar folosinţa bunului respectiv, ci însuşi dreptul de proprietate exclusivă asupra bunului, 
drept care va dispărea din patrimoniul său, urmând a se înscrie pe numele tuturor asociaţilor; 
cu alte cuvinte, asociatul, care era proprietar exclusiv asupra bunului, va deveni, ca urmare a 
aportării, coproprietar asupra acestuia, alături de ceilalţi asociaţi. Mai mult, într-o atare 
ipoteză, nu numai bunurile devin proprietatea asociaţilor, ci şi productele sau fructele obţinute 
în urma folosirii acestora. Excepţia este însă incidentă doar în cazul în care părţile au prevăzut 
expres acest lucru în contractul de asociere, astfel că, în lipsa unei astfel de clauze, va fi 
aplicabilă regula menţionată, şi anume, bunul va trece în folosinţa asocierii. Mai trebuie spus şi 
faptul că, în cazul în care o astfel de clauză a fost stipulată în contractul de asociere, părţile vor 
fi nevoite să respecte şi cerinţele de publicitate prevăzute de lege pentru transferul dreptului 
de proprietate; de pildă, dacă bunul aportat este un bun imobil, este obligatorie încheierea 
contractului se asociere în forma autentică (art. 1.883 alin. 2 NCC), sancţiunea fiind nulitatea 
absolută iar asociaţii coproprietari se vor înscrie în cartea funciară (art. 1.883 alin. 3 NCC). 
Astfel de îndatoriri legale presupun, inevitabil, cheltuieli foarte consistente legate de autenti-
ficarea notarială a actului de asociere, de taxele de publicitate imobiliară, etc. Susţinem şi 
reiterăm însă că atare formalităţi nu sunt necesare dacă se aportează doar folosinţa asupra 
bunului imobil. Precizarea trebuie readusă în discuţie, întrucât textul art. 1.883 alin. 2 este 
suficient de ambiguu şi, din păcate, interpretabil, încât să nască controverse. În ceea ce ne 
priveşte, avem mari rezerve cu privire la utilitatea şi oportunitatea trecerii bunurilor în 
patrimoniul comun al asociaţilor, întrucât părţile ar putea alege, în acest caz, de pildă, o 
societate simplă. În cazul asocierii în participaţie, practica ne dovedeşte că părţile nici măcar nu 
trec, de multe ori, bunul în folosinţă comună, şi, cu atât mai puţin, în proprietate comună, 
întrucât ceea ce este relevant este, de cele mai multe ori, doar aportul bănesc al unei alte 
persoane. Nicio persoană prudentă nu şi-ar expune proprietatea imobiliară unor riscuri speci-
fice afacerilor sau litigiilor ce pot apărea cu ocazia lichidării asocierii în participaţiune; în plus, 
aşa cum am arătat, un argument suplimentar este şi faptul că aportarea dreptului real de 
proprietate presupune costuri ridicate. 

În fine, cea de-a doua excepţie, respectiv cea de-a treia ipoteză posibilă în ceea ce priveşte 
regimul juridic al aporturilor, este transferul bunului adus ca aport de către un asociat în 
proprietatea altui asociat, aplicabilă, de asemenea, doar dacă părţile semnatare ale contractului 
de asociere au prevăzut expres. Potrivit art. 1.952 alin. 3 NCC, bunurile puse la dispoziţia 
asocierii pot trece, în tot sau în parte, în proprietatea unuia dintre asociaţi pentru realizarea 
obiectului asocierii, în condiţiile convenite prin contract şi cu respectarea formalităţilor de 
publicitate prevăzute de lege. Desigur, la încetarea efectelor contractului de asociere, asociaţii 
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pot redobândi în natură aceste bunuri, dacă s-a stipulat astfel în contract. Şi cu privire la 
interesul aplicării practice a acestei ipoteze avem rezerve. Dacă este puţin probabilă trecerea 
bunurilor în proprietatea comună a asociaţilor, cu atât mai puţin nu vedem utilitatea practică a 
transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri aportate de la un asociat la altul. De 
ce ar transfera un asociat proprietatea asupra unui bun în patrimoniul altui asociat, în 
condiţiile în care acel bun (care, prin ipoteză, reprezintă bunul cel mai important în realizarea 
scopului asocierii) ar putea aduce aceleaşi beneficii fără a fi transferat?  

 
5.4. Efectele contractului de asociere în participaţie între asociaţi. Aşa cum am mai spus deja, 

asocierea în participaţie, fie că o numim astfel, fie că o numim societate în participaţie, are la bază 
un contract, respectiv contractul de asociere, sau, ca să fim consecvenţi în terminologia alternativă 
(dar eronată), contractul de societate. Aşa fiind, ca orice contract, şi acest contract reprezintă legea 
părţilor şi poate modificat numai prin acordul părţilor (prin act adiţional) sau pentru cauze 
autorizate de lege (de pildă, în cazul impreviziunii), fiind aplicabil pe deplin, aşadar, principiul 
general al forţei obligatorii a contractului, consfinţit prin art. 1.270 NCC. În cazul unor clauze 
contractuale îndoielnice, vor fi aplicabile, de asemenea, regulile generale de interpretare a con-
tractului, aşa cum sunt reglementate acestea de dispoziţiile art. 1.266-1.269 NCC. 

Pentru a înţelege mai bine efectele succesive produse de un contract de asociere în parti-
cipaţie, este necesar să luăm un exemplu concret. Astfel, într-o asociere în participaţie în care 
avem, de pildă, doi asociaţi (ambele societăţi), unul, prim (care are şi calitatea de asociat 
administrator) iar celălalt, secund, fiecare participă cu o cotă de contribuţie de câte 50 %, 
urmând a suporta şi pierderile/costurile în acest procent. Asociatul secund va avansa anumite 
costuri pentru realizarea obiectului asocierii, cheltuieli care vor trebui prezentate, pe bază de 
decont şi documente justificative şi celuilalt asociat (asociatul prim care este şi administrator), 
urmând ca acesta din urmă să restituie partea sa de costuri, conform cotei de participare (50%). 

 Reiterăm aspectul definitoriu, de esenţa contractului de asociere în participaţie, reţinut ca 
atare în doctrină şi în jurisprudenţă, şi anume, stipularea unei clauze clare, neîndoielnice, care 
să precizeze participarea fiecăruia dintre asociaţi la beneficiile ce rezultă din activitatea ce face 
obiectul asocierii. Clauza contractuală va determina inechivoc acest procent şi va stipula, de 
asemenea, un termen de plată, având în vedere că încasarea propriu-zisă a veniturilor se va 
face de către unul dintre cei doi asociaţi. În caz de neplată, către celălalt asociat, a cotei sale din 
beneficii, se poate prevedea, în sarcina asociatului care a încasat veniturile în urma asocierii, 
obligaţia plăţii sumelor sub sancţiunea unei penalităţi12, dar suma trebuie să fie certă. 

Practica judiciară a mai statuat şi faptul că beneficiile vor fi împărţite între asociaţi prin 
raportare la veniturile efectiv obţinute, chiar dacă se constată ulterior că aportul în bunuri al 
unuia dintre asociaţi este mai redus decât s-a stipulat prin contract. În acest sens, cităm o 
soluţie extrem de interesantă a instanţei supreme: „În cazul în care obligaţiile de plată ale unui 
asociat dintr-un contract de asociere în participaţiune, ce are ca obiect construirea şi exploatarea unei 

                                                 
12 CSJ, s. com., dec. nr. 4337/2003. Instanţa supremă a precizat că o atare clauză este legală, cu singura condiţie 

ca suma să fie certă, condiţie care este îndeplinită, în opinia noastră, în cazul în care contractul de asociere stipulează 
exact procentul de participare la beneficii.  
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reţele de staţii de carburanţi amplasate pe mai multe terenuri - pe care celălalt asociat s-a obligat să le 
aducă în asociere - precum şi realizarea în comun a unor activităţi producătoare de venituri, sunt 
determinate prin raportare la venitul obţinut din activităţile desfăşurate, iar nu în raport cu suprafeţele 
de teren aduse ca aport, suma datorată nu poate fi diminuată direct proporţional cu suprafaţa de teren 
aportată, dacă nu se face dovada că, urmare a diminuării suprafeţelor de teren, au scăzut veniturile 
încasate13”. 

Prin urmare, cu privire la efectele pe care un contract de asociere în participaţie le poate 
produce între părţile semnatare (între asociaţi), nu ar fi prea multe de spus, aceste efecte 
producându-se de plano, prin simplul fapt al formării consimţământului, urmând a fi conforme 
cu clauzele stipulate, în concret, de părţile contractante.  

Totuşi, pentru evitarea unor situaţii care ar putea crea efecte injuste şi nerezonabile între 
asociaţi, legea exclude expres anumite consecinţe ipotetice care s-ar ivi în derularea contrac-
tului de asociere în participaţie.  

 
5.5. Interdicţia stipulării clauzei leonine. Clauza leonină, ca terminologie (denumire 

propriu-zisă), a fost şi este o creaţie invariabilă a doctrinei şi jurisprudenţei, niciun text de lege 
nefolosind expres acest concept. Mai mult, deşi practica judiciară a cenzurat constant o astfel 
de clauză în contractele încheiate anterior intrării în vigoare a noului Cod civil, legislaţia nu 
prevedea expres vreo sancţiune în toate societăţile, soluţiile jurisprudenţiale fiind pronunţate 
pe ideea că o clauză leonină ar afecta însăşi esenţa unui contract de societate sau de asociere. În 
schimb, noul Cod civil reglementează expres această ipoteză şi, chiar dacă nu o numeşte 
expres cu titulatura de „clauză leonină”, îi stabileşte clar şi corect limitele. Mai trebuie spus şi 
faptul că Legea nr. 31/990 nu prevede expres o astfel de interdicţie (de stipulare a clauzei 
leonine) şi, implicit, nicio sancţiune (de pildă, clauză nescrisă). 

Vechiul Cod civil reglementa clauza leonină în cuprinsul art. 1.51314, însă, potrivit acestui 
text de lege, sancţiunea expresă era una extrem de drastică, şi anume nulitatea contractului de 
societate civilă. Desigur, tendinţa instanţelor de judecată a fost aceea de a salva contractul de 
societate în astfel de situaţii, aplicând nulitatea doar cu privire la clauza în sine, nu la întregul 
contract.  

Chestiunea este însă tranşată definitiv prin noile dispoziţii legale, având în vedere că legea 
instituie expres doar nulitatea clauzei leonine, prin considerarea de plano, ca nescrisă, a unei 
astfel de cauze într-un contract de asociere în participaţie. Aşadar, Codul civil în vigoare 
instituie şi în cazul asocierii în participaţie (ca şi în cazul societăţii simple), interdicţia stipulării 
în contractul de asociere a unei clauze leonine; mai mult, chiar dacă o astfel de clauză a fost 
stipulată, aceasta va fi considerată nescrisă, ceea ce înseamnă că nu va produce efecte, urmând 
a fi aplicabile dispoziţiile legale de principiu cu privire la împărţirea beneficiilor şi suportarea 
pierderilor (proporţional cu cota de participare). Potrivit art. 1.953 alin. 5 NCC, orice clauză 
care stabileşte un nivel minim garantat de beneficii pentru unul sau unii dintre asociaţi este 
                                                 

13 ÎCCJ, s. com., dec. nr. 1849/2013, www.scj.ro. 
14 „Este nul contractul prin care un asociat îşi stipulează totalitatea câştigurilor. Asemenea, nulă este convenţia prin care 

s-a stipulat că unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierdere” (art. 1.513 C. civ. 1864). 
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considerată nescrisă. Chiar dacă această interdicţie este altfel enunţată decât clauza leonină în 
cazul contractului de societate simplă (art. 1.902 alin. 5 NCC), în fond, ipotezele în care o astfel 
de clauză este considerată nescrisă, sunt oarecum similare.  

Instanţa supremă a sancţionat constant clauza leonină, reţinând, de pildă, că „sunt interzise 
aşa-numitele clauze leonine, care-i favorizează pe unii asociaţi în detrimentul celorlalţi, întrucât s-ar 
încălca un alt principiu fundamental, privind egalitatea părţilor în tratarea unei afaceri comerciale15” 
sau că „este nulă convenţia prin care s-a stipulat ca unul sau mai mulţi asociaţi să fie scutiţi de a 
participa la pierderi16”. În schimb, „clauza înserată în contractul de asociere în participaţiune, prin care 
se stabileşte în favoarea uneia dintre părţi, dreptul la o cotă minimă fixă din profit, indiferent de profitul 
realizat, nu este o clauză leonină”.  

Desigur însă că părţile pot prevedea că participarea la beneficii şi pierderi a asociaţilor se 
va putea face altfel decât proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat sau, în aceeaşi 
măsură, părţile semnatare ale contractului de asociere vor putea prevedea că pierderile se vor 
suporta altfel decât proporţional cu participarea la distribuţia beneficiului. O atare clauză de 
participare la beneficii sau, după caz, de suportare a pierderilor, nu constituie o clauză leonină, 
atât timp cât nu este eliminată definitiv suportarea pierderilor pentru unul dintre asociaţi. 
Legea permite aceste derogări în cazul asocierilor, în general, cu singura condiţie de a fi men-
ţionate expres în cuprinsul contractului de asociere. Instanţa supremă s-a pronunţat constant şi 
inechivoc în acest sens, statuând că „în privinţa asocierii în participaţiune, care se concretizează în 
contractul de asociere în participaţiune, nici o dispoziţie legală nu impune împărţirea beneficiilor în mod 
egal sau participarea la pierderi în mod egal, întrucât s-ar încălca libertatea de voinţă a părţilor şi s-ar 
nesocoti caracterul dispozitiv al normelor care reglementează această formă contractuală”17. Prin 
urmare, nu putem accepta formularea incoerentă a Codului fiscal, care impune ca în cuprinsul 
unui contract de asociere în participaţie să se stipuleze, obligatoriu, cota de participare a 
fiecărui asociat la veniturile şi pierderile asocierii, corespunzătoare contribuţiei fiecăruia [art. 125 
alin. 2 lit. d) C. fisc.].  

 
5.6. Efectele contractului de asociere în participaţie faţă de terţi. Faţă de terţi, asocierea în 

sine nu produce niciun efect, întrucât ea nu există ca subiect distinct de drepturi şi obligaţii, ca 
subiect de drept civil. Prin urmare, asocierea în participaţie nu poate încheia contracte cu terţii, 
astfel că, pe cale de consecinţă, nu se poate pune problema unor efecte contractuale faţă de terţi.  

În schimb, asociaţii pot intra în raporturi juridice cu terţii. Dispoziţiile art. 1.953 alin. 1  
C. civ. sunt cât se poate de clare sub acest aspect, textul de lege precizând, pentru evitarea 
oricăror confuzii, faptul că asociaţii, chiar acţionând pe contul asocierii, contractează şi se anga-
jează în nume propriu faţă de terţi. Pentru a lămuri această chestiune, trebuie făcută o deli-
mitare necesară: dacă, de pildă, avem doi asociaţi (prin ipoteză, două societăţi cu personalitate 
juridică, organizate potrivit Legii nr. 31/1990), aceştia, păstrându-şi personalitatea juridică, pot 
efectua operaţiuni şi pot încheia contracte fie în scopul desfăşurării obiectului asocierii, fie în 
nume personal, pentru desfăşurarea propriilor afaceri.  

                                                 
15 CSJ, S. com., dec. nr. 2894/2003, pe web-site-ul www.scj.ro. 
16 CSJ, S. com., dec. nr. 4100/2006, idem. 
17 CSJ, S. com., dec. nr. 1851/2003, idem. 
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În prima situaţie, şi anume, dacă unul dintre asociaţi acţionează în numele asocierii, deşi 
contractul cu terţul se încheie doar de acesta, el va obliga solidar şi ceilalţi asociaţi faţă de terţul 
contractant; în aceeaşi măsură, actele încheiate de oricare alţi asociaţi vor obliga solidar toţi 
asociaţii. Observăm aici că lucrurile sunt mai clare decât la societatea simplă, întrucât nu se mai 
spune nimic despre răspunderea faţă de societate (o eroare şi inconsecvenţă legislativă, de 
altfel, în cazul societăţilor simple). În cea de-a doua situaţie, fiecare asociat îşi vede de afacerile 
lui care nu au nicio legătură cu asocierea şi, prin urmare, contractele încheiate în acest scop nu 
vor obliga sub nicio formă pe ceilalţi asociaţi. Mai mult, chiar şi rezultatele din asociere se 
contabilizează separat, pentru partea sa, de către fiecare dintre asociaţi. De altfel, sub acest 
aspect, Codul fiscal prevede cât se poate de clar faptul că într-o asociere fără personalitate 
juridică între două sau mai multe persoane juridice, veniturile şi cheltuielile înregistrate se 
atribuie fiecărui asociat, conform prevederilor contractului de asociere (art. 34 alin. 1 C. fisc.).  

Aşadar, regula de principiu este aceea că, urmare a încheierii unui contract de către un 
asociat, acesta va produce efecte între toţi asociaţii, pe de-o parte (chiar şi faţă de cei care nu au 
încheiat contractul) şi terţul contractant, pe de altă parte. Prin urmare, asociaţii vor putea 
exercita faţă de terţ toate drepturile decurgând din contractele încheiate de oricare dintre ei, iar 
terţul, la rândul său, va fi ţinut faţă de toţi asociaţii pentru executarea contractului. Dacă însă 
asociatul a contractat cu terţul fără a face cunoscut acestuia, la momentul încheierii contrac-
tului, faptul că acţionează în numele asocierii, terţul va fi ţinut pentru executarea contractului 
doar faţă de acel asociat (cu care a contractat), nu şi faţă de ceilalţi asociaţi.  

Orice clauză din contractul de asociere care limitează răspunderea asociaţilor faţă de terţi 
este inopozabilă acestora. Observăm că o astfel de clauză nu este nici nulă şi nici nescrisă, ceea 
ce înseamnă că este, totuşi, obligatorie între asociaţi, dar nu poate fi opusă terţilor.  


