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2. Introducere
Prezenta lucrare abordează în mod critic și comparativ conceptele fundamentale privitoare la
societăți și particularitățile relevante pentru societățile multinaționale în diferite sisteme de drept
de factură continentală (dreptul român, dreptul francez) și din sfera common-law (dreptul britanic,
dreptul american), cu incursiuni în drept asiatic (chinez, japonez), cu scopul de a identfica
diferențele de conceptualizare juridică privitoare la societăți și de a identifica interferențele între
elementele de natură juridică și factorii de natură istorică, geografică, economică și filosofică care
contribuie la constituirea și structurarea societăților.
Am inițiat cercetări de acest tip întrucât nu am identificat în literatura juridică sau economică de
specialitate studiată suficiente lucrări care să furnizeze suficiente corelații între elementele de
natură juridică și cele de natură decizională și economică în constituirea și structurarea societăților
multinaționale, întrucât niciuna dintre lucrările studiate nu descrie și nu creează punțile necesare
către ceea ce ar fi de interes pentru persoane cu preocupări concrete în domeniul societar și de
afaceri. Un potential investitor, un jurist, un economist sau un consultant în afaceri ar avea nevoie
să înțeleagă, atunci când își propune să desfășoare o activitate economică prin intermediul unei
societăți, care este natura juridică a unei societăți spre deosebire de alte forme de organizare
juridică, care este locul oportun de constituire a societățiii sau modalitățile concrete prin care ar
putea să își extindă activitatea în alte state, care sunt factorii legislativi și economici relevanți pe
care trebuie să-i ia în considerare atunci când decide o astfel de extindere, care sunt modalitățile
în care poate să investească într-o societate, să structureze capitalul social sau deținerile societare
și care sunt consecințele interferenței între mai multe sisteme de drept aplicabile aceleiași societăți
multinaționale. Majoritatea lucrărilor prezintă fie elemente de drept societar prin prisma limitată a
unor reglementări naționale, fie analizează dinamica societăților multinaționale dintr-o perspectivă
pur economică și axată pe domenii de interes, iar astfel de abordări lasă în sarcina exclusivă a
cercetătorului sau investitorului decelarea efectelor concrete ale normelor juridice și a
modalităților în care ele pot fi aplicate pentru a produce diverse rezultate economice concrete.
O astfel de analiză este uneori dificilă chiar și în situația în care este aplicabilă o singură legislație
națională, întrucât uneori există reglementări care creează efecte neașteptate atunci când sunt
aplicabile în conjuncție cu alte reglementări, însă este cu atât mai dificilă și neevidentă în cazul
societăților multinaționale, întrucât entitățile juridice care alcătuiesc societatea multinațională se

supun unor reglementări diferite, care pot însă produce efecte înlănțuite asupra întregii societăți.
Lipsa unui ghid sau a unor instrumente-reper pentru a pătrunde semnificația instituțiilor juridice și
a normelor din diferite sisteme de drept poate transforma orice încercare de structurare a unei
societăți multinaționale sau de a desfășura activitate economică printr-un astfel de vehicul într-o
muncă titanică, labirintină și mai complexă și confuză decât ar fi necesar, ceea ce o face să fie și
costisitoare și ineficientă pentru o societate.
Ca atare, prin teza de doctorat intitulată ”Dreptul comparat al reglementărilor privitoare la
societățile multinaționale” ne-am propus să analizăm din perspectivă comparativă conceptele
juridice de bază privitoare la societăți (personalitate juridică, naționalitate, structurare și capital
social, transformare) și să expunem în mod concret modalitatea în care aceste diferențe sunt
relevante pentru mediul de afaceri și au contat sau pot fi relevante în luarea deciziilor financiare și
de oportunitate în cadrul societăților.
Ne-am propus astfel ca în realizarea lucrării de cercetare să urmărim următoarele linii directoare
și să aflăm răspunsuri în privința următoarelor întrebări :
1. Care este concepția juridică în diferite sisteme de drept în privința societăților
multinaționale, a modului de funcționare al acestora și a limitelor în care acestea pot să
opereze ? Dacă există concepții și soluții diferite în aceste privințe, care este motivul sau
explicația posibilă pentru diferența de abordare, raportat la trecutul istoric, valoric, cultural,
social și ideologic al spațiului respectiv de reglementare?
2. Care este realitatea economică, administrativă, juridică și de funcționare a societăților
multinaționale la momentul actual în statele vizate ? Cum s-au conformat, adaptat sau
sustras societățile multinaționale diferitelor reglementări aplicabile ? Există situații în care
realitatea socială construită de societățile existente a generat apariția cadrului juridic
necesar pentru confirmarea acestor noi structuri ?
3. Care sunt factorii de natură publică, practică și circumstanțială care influențează alternanța
între evoluția socială și evoluția juridică în privința activității societăților multinaționale ?

3.Structura tezei de doctorat. Abordare
Lucrarea este structurată în capitole cu teme progresive, care construiesc pe fundamentele
acumulate în capitolele anterioare. Am considerat necesar pentru o bună fundamentare a cercetării
să explorăm evoluția istorică și cultural-socială a structurilor prin care s-a desfășurat activitatea
economică până la consacrarea legală a formei societare, pentru a avea o înțelegere aprofundată
asupra diferențelor de conceptualizare a societății ca persoană juridică distinctă. Am explorat apoi
în detaliu ideile care au dat naștere conceptului de societate, precum și implicațiile juridice,
economice și sociale ale personalității juridice distincte în contextul relației dintre asociați și
societate, inclusiv în ipoteza în care asociații sunt ei înșiși persoane juridice din cadrul unei
structuri multinaționale.
Odată înțeleasă întinderea și puterea personalității juridice distincte și odată realizată delimitarea
juridică dintre diferitele structuri din cadrul unei societăți multinaționale, am considerat necesar să
analizăm modul în care o activitate economică își capătă valențele internaționale, identificând
factorii relevanți care determină o societate să devină multinațională, precum și strategiile pe care
astfel de societăți le abordează pentru a-și extinde activitatea către alte state. Observând că factorii
juridici și strictețea sau avantajele unor reglementări fiscale, comerciale și de protecție sunt unele
dintre criteriile relevante în determinarea modului de expansiune al societăților, am studiat această
chestiune și din perspectiva opusă, respectiv din perspectiva modului în care înființarea unei
societăți într-un anumit stat determină o serie de consecințe în privința naționalității, capacității
juridice și răspunderii naționale și internaționale a societăților.
Toate aceste discuții au fost făcute fără distincție cu privire la tipul de societate vizată, însă am
observat că în diferite reglementări, varietatea structurilor societare permise pot genera efecte
relevante cu privire la structura și funcționarea societăților multinaționale, motiv pentru care în
etapele următoare am abordat tipurile de societăți reglementate de către legislațiile naționale vizate
și criteriile juridice relevante care generează această variabilitate, pentru a putea fundamenta
discuția privitoare la structura participativă și constitutivă a societăților.
Am analizat noțiunea de capital social și înțelegerea juridică diferită a acestui concept în fiecare
sistem de drept studiat, cu expunerea detaliată a limitelor de constituire: absența capitalului social
ca valoare desemnată, capital autorizat, necesitatea subscrierii sau vărsării părților sociale, părți
sociale fără valoare nominală, clase de părți sociale și variabilitatea acestora, părți sociale

tranzacționabile, inclusiv prin mijloace automatizate, cu discuții finale privitoare la implicațiile pe
care aceste aspecte particulare de structură societară le au în cazul societăților multinaționale.
Ultima parte a lucrării vizează aspecte particulare privitoare la raporturile de deținere între societăți
din cadrul unei structuri multinaționale, precum și chestiuni care vizează transformarea și
modificarea structurii societare în contextul fuziunilor și achizițiilor și oportunitatea
reglementărilor naționale care tratează posibilitățile ca terții să blocheze aceste operațiuni.

4.Prezentarea capitolelor tezei de doctorat
(Capitolul 1 Evoluția conceptelor și reglementărilor privitoare la societăți în context istoric,
juridic și cultural)
Studiul pornește de la o analiză istorică și culturală a evoluției conceptelor și reglementărilor
privitoare la societăți, cu scopul de a identifica acele structuri juridice care au fost folosite ca
instrumente pentru desfășurarea activității de afaceri, pornind de la primele forme contractuale
(parteneriat, commenda), identificând instituțiile juridice precursoare ale societăților (societas în
dreptul roman, koinonia în dreptul grec, sreni în dreptul indian, waqf în dreptul arab) și urmărind
recunoașterea treptată a societăților de tip unincorporated joint-stock ca persoane juridice
veritabile în reglementările actuale.
Am efectuat aceste ample sondări ale primelor forme de investiție în activități economice în
principal pentru era necesar să identificăm rădăcinile gândirii juridice curente cu privire la societăți
și pentru a avea o bază de analiză și înțelegere a modului în care a apărut instituția juridică a
societății, entitate cu personalitate juridică, în cultura juridică europeană, americană și asiatică.
Observăm că încă din această perioadă în desfășurarea activității comerciale sunt manifeste o parte
din principiile care guvernează la momentul actual reglementarea societăților: pe de o parte,
aportul asociaților reprezintă o punere în comun de resurse, o investiție în baza căreia participanții
speră să obțină profit, proporțional cu cota sau natura contribuției lor, agenții desemnați (în mod
similar cu administratorii) sunt împuterniciți să desfășoare activitate în care investitorii (asociații)
nu se pot amesteca, oricare dintre investitori se poate retrage din cadrul juridic creat la orice

moment, iar investitorii/membrii poartă un fel de răspundere pentru prejudiciile aduse celorlalți
membri sau grupării în sine. Există însă și diferențe considerabile: toate aceste forme de
desfășurare a activității economice au în acest stadiu baze pur contractuale, iar forța obligatorie a
contractului poate fi foarte rigidă; întreaga operațiune este privită în mod exclusiv din această
perspectivă contractuală și remediile aflate la dispoziția cocontractanților se întemeiază pe o
încălcare a obligațiilor contractuale. Aceste lucruri sunt importante pentru că în acest stadiu,
obligațiile iau naștere doar între parteneri și această concepție contractuală în care se desfășoară
activitățile comerciale va subzista pe tot parcursul dezvoltării reglementărilor privitoare la
societăți.
Chiar și în această perioadă a Antichității și Evului Mediu au existat însă structuri juridice sau
sociale care beneficiau de persona și corpore, într-o formă mai mult sau mai puțin solidă, probabil
ca urmare a apariției unei nevoi ca acest capital să dăinuie pentru o perioadă mai lungă iar
activitatea economică să se perpetueze, în ciuda faptului că membrii unei astfel de grupări urmau
să se schimbe. Unele astfel de forme colaborative au fost reglementate expres și ar putea fi
considerate precursoare ale formelor juridice societare: anumite forme ale contractului de societas
din dreptul roman, societatea sreni din dreptul indian, o construcţie juridică formată pe baze
colaborative și care funcţiona similar unei ghilde meșteșugărești însă deţinea o structură de
apartenenţă și recompensă a membrilor bazată pe capitalul investit și profitul obţinut, structurile
de tip waaf din dreptul arab, similare trust-ului britanic.
Toate aceste structuri juridice arată faptul că impulsul de a trata o colectivitate ca fiind o singură
entitate a existat încă din perioada veche, însă aceste structuri erau concepute în mare parte pentru
administrarea intereselor publice și a colectivităților, văzute ca grupări cu activități comune. Unele
dintre aceste structuri aveau și implicații și activități economice, dar gândirea juridică antică nu a
putut depăși limitele unui drept primar, în care doar indivizii pot fi tratați ca subiecți de drept. Ca
atare, orice formă de organizare pseudo-societară era văzută mai degrabă ca un set de reguli pentru
punerea în comun de resurse, pentru administrarea proiectelor de anvergură și pentru
reglementarea relațiilor între membri.
În perioada medievală, comerțul se dezvoltă treptat de la nivelul târgurilor anuale internaționale în
care participanții sunt producători izolați, spre asocieri de producători organizați în ghilde cu o
structură organizatorică și ierarhică bine conturată. Odată cu dezvoltarea ghildelor și creșterea

veniturilor acestora, comercianții au devenit principalii finanțatori ai orașelor, îndeplinind și
activități financiar-bancare, iar comerțul internațional era bazat pe organizarea de consorții,
finanțarea pe bază de acțiuni, contracte de commenda și societas maris, contracte compagnia și
rogadia, iar unele dintre afacerile cele mai prospere au fost dezvoltate de așa-zise ”societăți”
florentine, organizate sub forma unor parteneriate multiple cvasi-permanente, în sensul în care
societatea nu se dizolva în cazul decesului sau retragerii unuia dintre parteneri, sau, chiar și în
cazul dizolvării, parteneriatul era imediat reînnoit. Motivul pentru care partenerii solicitau
încetarea

parteneriatelor

era

de

obicei

dorința

de

a

efectua

o

restructurare

a

participărilor/deținerilor, care putea sau nu să fie succedată de o distribuire a profiturilor. Aceste
modalități de reorganizare nu întrerupeau existența parteneriatului, ci funcționau mai degrabă ca
niște reorganizări ale societăți.
Se poate observa din aceste informații că organizările de tip societar erau utilizate în practică încă
din perioada medievală, chiar dacă structura lor juridică era generată prin utilizarea vechilor forme
comerciale, adaptate nevoilor curente. Am putea așadar considera că societatea, ca formă de
desfășurare a activității economice, precedă orice formă de reglementare și recunoaștere oficială.
La acest stadiu, era necesară structura asociativă și investițională, nu neapărat și recunoașterea unei
personalități juridice distincte, însă ea va apărea imediat ce afaceriștii vor avea un mai mare interes
pentru a își asigura câștigul într-un context în care nu mai sunt decât investitori ”anonimi”, pierduți
într-o mare de alți investitori.
Personalitatea juridică distinctă a fost conferită societăților pentru prima dată în perioada marilor
descoperiri geografice, printre primele societăți recunoscute astfel numărându-se The East India
Company, înființată prin charter în anul 1600 și Compania Indiilor de Est Olandeză înființată în
1602, această din urmă societate fiind de altfel prima entitate careia i-a fost atribuită o formă
societară, prin emiterea de obligațiuni și acțiuni care puteau fi subscrise de publicul larg pentru a
finanța activitatea comercială a acestei companii.
Odată cu primele societăți chartered, ideea de societate bazată pe subscripția de acțiuni a devenit
o soluție concretă pentru reglementarea activității comerciale, în special în cazul în care fondurile
necesare nu erau disponibile investitorilor sau partenerilor. În Franța, odată cu Revoluția franceză,
dreptul la înregistrarea societăților comerciale private a fost proclamat fără rezerve, iar legea

privitoare la înregistrarea societăților comerciale a fost consolidată în cadrul Codului de comerț
adoptat în 1807 sub conducerea lui Napoleon.
În acest capitol este discutată posibilitatea ca structurile de afaceri anterioare să fi fost suficiente
pentru a desfășura activitatea de afaceri, fără să mai fie nevoie de structuri societare, posibilitate
care este infirmată. Aceste perspective sunt utile pentru a înțelege dificultățile pe care le-au
întâmpinat statele în a recunoaște și reglementa societățile și fundamentează/anticipează
diferențele de concepție între diferitele sisteme de drept.

(Capitolul Explicații juridice ale personalității juridice distincte ale societăților și ale
legăturilor dintre societăți din cadrul unei multinaționale)
Odată înțeles contextul social, cultural și istoric care a generat nevoia reglementării societăților ca
formă particulară de desfășurare a activității de afaceri, am considerat necesar să analizăm în
capitolul următor și modul în care această transformare s-a realizat din punct de vedere juridic,
respectiv să identificăm fie modul în care instituții vechi, cunoscute în sistemele de drept studiate,
au fost folosite ca fundament pentru justificarea conceptului de societate, fie modul în care
noțiunea de societate a apărut ca instrument nou, aparte, în aceste sisteme de drept (nu am regăsit
în nicio lucrare o urmărire sistematică a evoluției juridice a conceptelor societare).
Am descoperit că atât în dreptul francez, cât și în dreptul common-law, a fost posibil ca societățile
să fie create și recunoscute ca fiind subiecți de drept cu personalitate juridică pentru că erau
înființate printr-o manifestare de putere publică (octroi în dreptul francez, charter în dreptul
britanic), iar astfel personalitatea juridică a acestora este o extensie a autorității publice prin care
ele iau ființă și de la care împrumută. Mutațiile juridice din fiecare sistem au parcurs însă etape
diferite, în dreptul britanic observându-se un proces de recunoaștere a societăților mai lent și
treptat, iar în dreptul francez existând oscilații puternice între conferirea libertății totale de
constituire a societăților pe baza unei proceduri administrative și perioade de timp în care
constituirea societăților a fost interzisă.
Se poate observa că atât în istoria juridică a reglementării britanice, cât și în cea franceză, intervine
la un moment dat liberalizarea constituirii societăților, prin trecerea de la un sistem în care
societatea era creată sau aprobată pe baza unui act al statului la un sistem în care statul permite

constituirea acestor societăți la inițiativa fondatorilor, în temeiul legii, cu verificarea prealabilă a
îndeplinirii condițiilor minime de legalitate. Considerăm că și acesta este un salt important, generat
de data aceasta de presiunea socială și de faptul că societățile reprezentau deja un element
indispensabil în peisajul economic local, întrucât transformă societatea dintr-o manifestare de
voință publică într-un fenomen privat, în care manifestarea de voință a părților primează și este
suficientă pentru a produce efecte juridice.
Analiza constrângerilor culturale și social-istorice servește în acest capitol ca bază pentru a explica
de ce perspectiva asupra societăților diferă în sistemul juridic britanic (unde reglementările de bază
sunt mai laxe) față de cel francez (unde reglementările privitoare la înmatriculare, structurare,
capital social, au fost, la origine, mai stricte, din nevoia francezilor de a combate excesele și abuzul
formei societare desfășurate pe scară largă în primele decade de utilizare a acestor forme de
desfășurare a activității de afaceri).
În privința personalității juridice distincte a societății, am nominalizat textele legale sau sursele
jurisprudențiale din care derivă acest tratament separat al societăților, urmată de o analiză a
situațiilor în care personalitatea juridică distinctă a societății poate fi ignorată în raport cu asociații
persoane juridice (societăți mamă sau societăți fiică) ale acestora: în ipotezele în care societatea
este o construcție artificială și lipsită de substanță menită să protejeze asociatul (în dreptul britanic,
american, japonez), când pentru aplicarea corectă a unui text legal trebuie să se facă abstracție de
personalitatea juridică distinctă a unei societăți (dreptul britanic și american), când mai multe
societăți acționează ca o entitate economică unică (dreptul britanic) sau când societatea-mamă
trebuie să răspundă pentru faptele sau actele societății-fiice care acționează ca un reprezentant al
său sau când societatea-mamă exercită un control excesiv sau este răspunzătoare de îndrumarea
societății subsidiare în derularea unor operațiuni (în dreptul britanic și american, în dreptul chinez
și japonez, sub forma răspunderii delictuale a comitentului în dreptul francez).
În cadrul acestui capitol, discutăm și implicațiile personalității juridice distincte și a limitelor
acesteia în situația particulară a societăților multinaționale, remarcând faptul că limitele
personalității juridice sunt mai flexibile decât limitele formale ale fiecărei societăți, pentru că, în
funcție de modul în care operează, activitatea mai multor societăți poate fi considerată un rezultat
al manifestării unei voințe unice, indiferent de barierele formale care se nasc din lege între aceste
societăți.

În ultima perioadă însă, au apărut din ce în ce mai multe demersuri de natură legislativă (Statele
Unite ale Americii, Franța) sau demersuri de tip soft law (standarde în domeniu și certificate pentru
combaterea practicilor abuzive), pentru a responsabiliza societățile multinaționale sau pentru a se
atrage răspunderea acestora pentru prejudiciile create de către subcontractanți sau societățile
subordonate.
(Capitolul 5 Explicația economică pentru dezvoltarea societăților multinaționale)
Întrucât unele dintre aceste perspective juridice conduc la unele granițe flexibile în ceea ce privește
calificarea unei entități ca fiind societate sau a mai multor entități ca fiind persoane juridice
separate, sau, dimpotrivă, ca fiind o singură persoană juridică, am considerat necesar ca în capitolul
următor să tratăm în mod expres noțiunea de societate multinațională, să identificăm criteriile și
factorii de natură organizațională și economică care conferă acest statut unei societăți și să
expunem teoriile relevante privitoare la motivațiile și comportamentul investitorilor în crearea sau
extinderea activității unei societăți dincolo de granițele unui singur stat, pentru a înțelege
propensiunea societăților către activitatea multinațională. Această perspectivă este utilă întrucât
oferă cititorului posibilitatea de a înțelege care sunt factorii interni care determină o societate să se
extindă în alte state, iar în capitolele următoare, cele două perspective, cea juridică și economicinternă sunt îmbinate, pentru a sublinia punctele în care apar incongruențe, limite sau dificultăți.
Conceptul de societate multinațională este unul de factură economică, mai degrabă decât una
juridică, iar din multitudinea de definiții propuse remarcăm o serie de factori importanți în
caracterizarea unei societăți ca fiind una multinațională: desfășurarea unei activități economice
(privitoare la bunuri și servicii sau activități organizaționale adiacente, precum cercetarea,
dezvoltarea, management-ul afacerii și marketing) în mai multe state, pe baza unor investiții
financiare și într-o formă organizațională care presupune control sau coordonare între substructurile societății. Reglementările legale existente care tratează relațiile de control și deținere
între societăți, precum cele ale Directivei 2011/96/UE și ale Regulamentului (UE) 2015/848, nu
tratează, din punctul nostru de vedere, decât un anumit tip de societate multinațională, respectiv
cea în care diferitele entități sunt legate între ele printr-o structură de control generată de structura
acționariatului și a deținerilor. Apreciem însă că, în mod realist, există la nivelul actual și alte
structuri prin intermediul cărora mai multe entități juridice operează împreună la nivel
internațional, ale căror alcătuiri nu se întemeiază pe o structură acționarială: companii listate dual,

joint ventures, structuri societare asociative sau de tip alianță, care trebuie să fie considerate, măcar
dintr-o perspectivă realistă din punct de vedere economic, ca fiind societăți multinaționale.
Am considerat de asemenea necesar ca în aceste studii preliminare să sondăm și teoriile economice
și filosofice care explică fenomenul comerțului internațional, motivele și metodele care stau la
baza deciziei societăților de a-și extinde activitatea în alte state, pentru a putea ulterior corela aceste
comportamente și perspective cu reglementările legale și cu o analiză a deciziilor de afaceri ale
societăților multinaționale, luate în context economic, juridic și de teorie managerială. Teoriile
care s-au succedat de-a lungul timpului cu privire la comerțul internațional pot fi separate în două
perioade bine delimitate: în perioada inițială de dezvoltare a acestor teorii economice, analiza și
teoretizarea acestor dinamici era operată din perspectiva statului, a națiunii care face comerț și
câștigă de pe urma acestor activități (acesta fiind denumite teoriile clasice cu privire la comerțul
internațional- teoria mercantilistă, teoria economică clasică, teoria avantajului comparativ, teoria
factorilor de producție), iar ulterior, odată cu apariția tehnologiilor noi, a creșterii puterii și
activității economice și politice ale anumitor societăți naționale și multinaționale, teoriile
dezvoltate se centrează mai degrabă pe activitatea societății ca actor al comerțului internațional
(acestea fiind teoriile moderne ale comerțului internațional- teorii privitoare la investiția străină
directă, teoria costului capitalului, teoria ratei diferențiate de câștig în investițiile de portofoliu,
teoria internalizării, teoria eclectică/modelul OLI). Din această analiză a rezultat faptul că decizia
de a investi în alte state se întemeiază pe o structură conceptuală a analizei costurilor de tranzacție,
iar caracterul multinațional este explicat ca reacția optimă a societății față de următoarele următorii
factori: caractere geografice și resurse locale, oportunitate și costuri, tipicitatea producției locale
și concurență, forța de muncă, rețele de transport și distribuție, factori legislativi și fiscali, politică
publică, existența și avantajul potențial al mecanismelor alternative de investiție.
Am analizat de asemenea în cuprinsul acestui capitol și metodele și etapele prin care societățile
ajung să devină multinaționale, descoperind că există societăți care se extind treptat către un model
internațional și pot să abordeze grade diferite de integrare în cultura economică locală (variind de
la modele deschise aculturării până la modele inflexibile copiind modelul economic aplicat în
statul de origine), dar si societăți care sunt concepute de la început ca fiind societăți internaționale,
born global.

(Capitolul 6 Naționalitatea și mutabilitatea societăților internaționale ca aspect al
dimensiunii lor multinaționale)
Întrucât activitatea unei societăți într-un anumit areal poate determina incidența unora sau altora
dintre aceste reglementări, capitolul următor vizează naționalitatea persoanei juridice și
interferența între diferite reglementări naționale pentru a determina statul de origine al societății și
limitele capacității juridice a societății, cu explorarea separată a posibilităților societăților de a-și
determina sau schimba naționalitatea. De asemenea, având în vedere că naționalitatea societăților
nu exclude posibilitatea ca o societate să fie considerată un subiect de drept în alte state, lucrarea
abordează și ipoteza ”prezenței” unei societăți pe teritoriul altui stat, acesta fiind în unele sisteme
de drept un criteriu pentru determinarea jurisdicțiilor în care aceste societăți pot deveni părți în
litigii de drept internațional.
Am analizat în acest cadrul criteriile distincte de amplasare a societăților din domeniul tehnologiei
informatice și a altor societăți born-global sau care deservesc piețe globale prin mijloace
electronice, întrucât într-o astfel de ipoteză alegerea statului de înființare a societății nu depinde
de elementele locale, ci de circumstanțe mult mai complexe, de natură financiară și de oportunitate.
Regulile tipice prin care se stabilește naționalitatea societăților (teoria înmatriculării sau teoria
sediului real) sunt relevante pentru societățile multinaționale pentru că determină legea aplicabilă
acestor societăți. Am analizat de asemenea posibilitatea ”transplantării” unor astfel de societăți
dintr-un stat în altul prin prisma reglementărilor dreptului național britanic, american și francez,
care afirmă formal posibilitatea ca o societate să își schimbe naționalitatea, precum și dificultățile
de ordin practic și administrativ pe care le presupun astfel de operațiuni, din perspectiva
jurisprudenței Uniunii Europene, care cuprinde o bogată și interesată varietate de situații.
Ultima secțiune din cadrul acestui capitol este dedicată unui subiect de real interes pentru
societățile multinaționale, respectiv cel al răspunderii societăților în fața instanțelor unui alt stat
decât cel de origine, segment în care am discutat criteriile aplicabile în spațiul european și cel
american pentru a stabili calitatea procesuală a societăților străine în fața forumului: criterii
privitoare la locul în care trebuia îndeplinită obligația statului forum și, respectiv, criterii privitoare
la prezența societății străine pe teritoriul statului forum.

(Capitolul 7 Formele societăților)
Următorul capitol expune modul în care legislațiile statelor vizate permit organizarea și
înmatricularea societăților și prezintă tipurile de societăți recunoscute de lege, pentru a putea
identifica criteriile relevante care caracterizează și diferențiază unele societăți de altele (tipul de
răspundere al membrilor, caracterul privat sau public al societății, tipul de membrialitate), și
pentru a putea decela alcătuirea juridică specifică permisă în fiecare sistem de drept.
Vom observa că în majoritatea reglementărilor studiate, criteriile de diferențiere între tipurile de
societăți vizează fie persoana deținătorului (societăți publice sau private), fie tipul de răspundere
a asociaților (răspundere limitată sau nelimitată sau forme variate de răspundere), modul de
alcătuire sau scopul pentru care au fost create (de exemplu, în China, există tipuri de societăți
special concepute pentru a fi înființate de străini, fie în mod independent, fie în asociere cu un
cetățean chinez, sau în Marea Britanie există forme corporative special destinate pentru societățile
cu activitate caritabilă sau comunitară), numărul de asociați (în unele legislații există societăți
unipersonale).
Observăm faptul că nu există, cel puțin la prima vedere, diferențe notabile de perspectivă sau
criterii în ceea ce privește tipurile de societăți care pot fi înființate, majoritatea legislațiilor vizând
aceleași criterii generale, care provin din preocupările generale ale asociaților cu privire la
răspunderea în fața terților dar și din poziția statului cu privire la tipul de activitate pe care îl
permite sau încurajează.

(Capitolul 8 Structuri interne de deținere a societății)
Odată discutate variațiile permise de alcătuire societară, lucrarea abordează instituția capitalului
social, pornind de la o încercare de fundamentare teoretică și practică a noțiunii. Este avută în
vedere și posibilitatea organizării societății fără capital social (având în vedere cel puțin
reglementarea britanică a societății limited by guarantee), iar ulterior sunt abordate regulile
particulare de stabilire, atribuire și vărsare a capitalului social în diferitele reglementări studiate.
Pentru că unele state permit emiterea de părți sociale sau de acțiuni fără valoare nominală, sunt
studiate problemele specifice unor astfel de structuri societare și argumentele juridice pentru care
astfel de alcătuiri sunt permise de lege. De asemenea, având în vedere că toate legislațiile vizate

permit constituirea de clase de părți sociale cu drepturi speciale, expunem și comparăm aceste
reglementări (în sistemele juridice common-law clasele și drepturile aferente pot varia fără niciun
fel de restricții, pe când în sistemele de drept continental, posibilitățile sunt limitate de unele
dispoziții legale), pentru a fundamenta discuții privitoare la modul în care societățile
multinaționale folosesc sau ar putea crea structuri acționariale complexe prin combinarea normelor
din diversele sisteme de drept.
Ultima parte a acestui capitol vizează interacțiunile dintre societăți în cadrul societăților
multinaționale, cu discuții despre modul în care pot interacționa societățile-mamă și societățilefiică în ceea ce privește eventualele dețineri reciproce, despre fuziunea și divizarea societăților,
hostile takeovers și modul în care aceste transformări ale societăților afectează drepturile
creditorilor.

5.Concluzii
Concluziile subliniază faptul că investitorul interesat de construirea unei structuri juridice pentru
societăți multinaționale trebuie să cunoască conceptele juridice, perspectiva de interpretare și
reglementările sistemelor juridice aplicabile în statele în care dorește să desfășoare activitate
societatea și, de asemenea, să fie capabil să identifice modul în care aceste reglementări
interferează pentru a putea produce anumite efecte și pentru a crea structuri juridice fluide.
Interesul nostru pentru studierea reglementărilor aplicabile societăților multinaționale a fost animat
de posibilitatea ca, în spatele unor configurații aparent absconse, să se regăsească structuri liniare,
elegante și capabile să interacționeze unele cu altele într-un întreg funcțional. Până la urmă, însăși
viabilitatea marilor corporații dovește faptul că astfel de structuri pot fi create și utilizate pentru a
da viață unor activități coordonate centralizat. Demersul pare însă dificil, întrucât, la o primă
privire, societățile multinaționale par creaturi alcătuite haotic, golemi care funcționează doar
pentru că fiecare parte din întreg are un sens și o rațiune care poate fi pătrunsă, dar despre care nu
știm dacă pot alcătui un tot care să prindă viață.
Ca să depășim aceste perspective colorate de impresii imediate, am considerat necesar să studiem
fundamentele juridice ale societăților și reglementările naționale efective în sistemele de drept
principale, pentru a putea identifica modul în care aceste elemente trebuie să fie interpretate și
folosite și cum interacționează unele cu altele. Ne-am dat seama că orice ”scanare” critică a

funcționării societăților multinaționale trebuie să pornească, pe de o parte, de la înțelegerea noțiunii
de societate multinațională, iar pe de altă parte, de la înțelegerea noțiunilor primare privitoare la
societăți în fiecare sistem de drept.
Atunci când am încercat să caracterizăm societățile multinaționale, am descoperit că nu există o
reglementare expresă a societăților multinaționale, chiar dacă există reglementări privitoare la
anumite tipuri de relații intra-grup sau intra-societare ( precum reglementări privitoare la relațiile
între societăți-mamă și societăți-fiică, reglementări privitoare la deținerea de către o societate a
propriilor acțiuni, reglementări privitoare la insolvența unor societăți care aparțin aceluiași grup
etc.), motiv pentru care am optat pentru o perspectivă alternativă pornind de la explorarea
realităților sociale: majoritatea societăților considerate multinaționale sunt societăți care
desfășoară activitate economică în mai multe state.
Tocmai pentru că există aceste diferențe între vehiculele investiționale și discuții ample cu privire
la ce constituie o societate sau un grup de societăți, am considerat necesar să analizăm în detaliu
atât conceptul de societate cât și evoluția istorică a acestei instituții juridice în fiecare sistem de
drept, și am descoperit că, deși reglementările sunt similare, ușoarele diferențe de conceptualizare
a societăților dau naștere unor diferențe stringente de organizare și structurare internă a societăților
din state diferite.
Astfel, conceptul societar s-a dezvoltat lent, treptat, din forme juridice utilizate la scară largă
anterior, precum parteneriatul și agenția, și au fost recunoscut și reglementat atunci când
comunitatea utiliza deja forme de asociere de tip joint stock sau comandita pentru desfășurarea
activității de afaceri. A fost surprinzător să descoperim că nu organizarea și raporturile interne
societare au fost greu de generat (căci existau încă din construcția societăților sreni și qirad, încă
de la societas și koinonia), ci însăși noțiunea de personalitate juridică distinctă. Britanicii au creat
această concepție pe fundamentele trust-ului și a conceptului de ”scaun” administrativ
(corporation sole). Atât legislația franceză cât și cea britanică au justificat inițial recunoașterea
personalității juridice a societăților anonime/joint stock pe baza actelor de putere ale statului
(octroi, charter), trecând printr-o etapă de control administrativ puternic, pentru ca, într-un final,
să acorde prioritate voinței asociaților la înființarea liberă a societăților, cu puternice inflexiuni
contractuale, verificarea administrativă fiind păstrată doar pentru asigurarea legalității și
transparenței constituirii de societăți.

Cu toate acestea, în ambele sisteme de drept, societatea ajunge să fie considerată o persoană
juridică distinctă de cea a membrilor săi. Această identitate are uneori limite fluide; așa cum am
văzut mai ales în dreptul common-law, uneori societatea nu este percepută decât ca un instrument
în mâinile asociaților și judecătorii nu pregetă să ignore personalitatea juridică distinctă. Această
parte a studiului este importantă pentru că arată, pe de o parte, că legislațiile sistemelor de drept
principale nu recunosc numai efectele juridice ale unei singure entități, ci și faptul că raporturile
dintre societăți pot genera efecte juridice translabile de la o societate la alta, pe baza naturii
legăturilor dintre acestea, iar pe de altă parte, că există, cel puțin la nivel jurisprudențial, o
recunoaștere a grupurilor de societăți și a societăților multinaționale ca subiecte de drept care pot
fi privite unitar.
Din acest motiv, este important ca cititorul interesat de funcționarea și reglementarea societăților
multinaționale să fie conștient că nu poate privi fiecare societate-membră a unei astfel de societăți
multinaționale ca fiind o entitate separată, legată ce celelalte doar pe baza unor raporturi
contractuale sau de deținere cu efecte limitate doar la ceea ce a fost intenționat.
Pentru activitatea societăților multinaționale, un astfel de raționament nu este suficient și nici
satisfăcător, pentru că dacă am constitui mai multe societăți, fiecare într-un alt stat, și le-am lega
între ele doar pe baza unor structuri de deținere ca să le putem numi societăți multinaționale, atunci
această explicație nu reflectă realitatea, pentru că interacțiunile între societățile legate prin relații
de control și deținere există și se fac manifeste într-un mod stringent în fiecare dintre operațiunile
pe care aceste societăți le întreprind.
Dacă o astfel de societate multinațională obține profit într-unul dintre state, vrea să știe cum și cui
îi sunt distribuite dividendele și care sunt consecințele unei astfel de distribuiri către societateamamă; dacă o societate multinațională stabilește că cea mai bună strategie pentru succesul afacerii
este să desfășoare o anumită operațiune, dar această operațiune este fie prea costisitoare,
restricționată sau interzisă într-un stat, trebuie să știe acest lucru pentru a putea sonda unde ar putea
mai bine să desfășoare această operațiune, luând în considerare și factorii tehnologici și realitățile
economice; dacă o societate se vede amenințată de progresul unui concurent sau chiar de oferta de
preluare lansată de un concurent, trebuie să știe care sunt instrumentele pe care le poate folosi
pentru a putea preveni un rezultat nedorit.
Credem că acesta este și motivul pentru care societatea nu mai este legată în mod necesar de locul
amplasării sale prin legături fixe și imuabile: societatea are naționalitatea statului în care s-a

înmatriculat sau își are sediul principal, însă această regulă este doar una menită să clarifice situația
societății la fiecare moment în timp, mai ales în raporturile sale cu statul, însă sediul acesteia poate
fi transferat în alt stat, principiul fiind recunoscut atât în spațiul european cât și în cel american, cu
consecința schimbării naționalității persoanei juridice. Mai mult, simpla prezență a unei societăți
pe teritoriul unui stat atrage consecințe juridice pentru aceasta, în sensul creării de drepturi și
obligații în patrimoniul acesteia, în sensul atragerii răspunderii acesteia, și mai ales în sensul
conferirii competenței autorităților de stat și instanțelor de a dispune cu privire la aceste societăți
( a se vedea numai discuțiile ample despre forum non conveniens și competența instanțelor în
privința societăților-mamă străine în cauze pentru Adams v Cape Industries, sau decizia Curții
Corecționale din Mechelen, Belgia de a sancționa Skype pentru neîndeplinirea unei obligații
considerate a reveni societăților în temeiul principiului asistenței în privința anchetelor penale cu
justificarea că obligația trebuia îndeplinită pe teritoriul statului belgian de către o societate care era
considerată prezentă în acel stat, chiar dacă nu avea sediul social acolo).
Următoarea partea a lucrării vizează construcțiile societare posibile din perspectiva
reglementărilor primare în fiecare sistem de drept. Primul pas pentru descoperirea variabilității și
fluidității societăților multinaționale și pentru a ordona aceste repere vaste a fost să identificăm
specificul societăților în fiecare sistem de drept și să-l explicăm raportat la evoluția istorică a
instituțiilor juridice de drept societar. Un specialist căruia i se cere să furnizeze o construcție viabilă
societară trebuie să cunoască toate aceste elemente pentru a putea găsi soluția cea mai bună pentru
nevoile investitorului. Am observat că societățile sunt reglementate relativ uniform în toate
sistemele de drept studiate, însă fiecare dintre aceste sisteme de drept permite crearea doar a
societăților expres reglementate, astfel încât persoana interesată trebuie să țină cont de aceste
opțiuni ale legiuitorului încă de la început:
De asemenea, investitorul trebuie să aibă în vedere diferențele de reglementare în modul în care
construiește societatea: în dreptul american și britanic, precum și în dreptul japonez, societatea
poate fi creată cu un capital autorizat, nelimitat, care nu trebuie neapărat să fie alocat încă de la
crearea societății, pe când în dreptul francez și român, capitalul social declarat la constituire trebuie
să echivaleze cu cel subscris- aceste diferențe sunt relevante în ipoteza în care societatea vrea să
coopteze un nou asociat, întrucât în dreptul american și britanic este posibil ca societatea să

procedeze pur și simplu la alocarea unor părți sociale suplimentare, fără să fie nevoie de aprobări
sau proceduri complexe, pe când în legislația română și franceză este necesar ca adunarea generală
a asociaților să aprobe atât majorarea capitalului social cât și dobândirea acestor părți sociale de
către un nou asociat, cu diferențe în cazul subscripției publice în cazul societăților pe acțiuni. În
legislația americană nu este nevoie ca părțile sociale să aibă valoare nominală, în dreptul francez
și român, da, iar aceste aspecte pot face dificilă evaluarea societății, a părților sociale și modalitățile
în care se realizează transferul părților sociale.
Atunci când decide să atragă noi investitori și să extindă afacerea, fondatorul trebuie să știe care
sunt posibilitățile de structurare a capitalului social astfel încăt să mențină puterea de control în
societate, fie prin apelarea la împrumuturi ca formă de finanțare a societății (debt), fie prin emiterea
de clase de părți sociale cu drepturi diferite, variind dreptul de vot, dreptul la dividende,
posibilitatea de conversiune și de răscumpărare a părților sociale, astfel încât aceste structuri să
servească drept instrument fie pentru atragerea investitorilor, fie pentru protejarea intereselor
societății împotriva unei încercări de preluare a controlului în societate din partea unui rival sau
pentru a asigura echilibrul financiar al societății.
De asemenea, investitorul trebuie să știe care sunt raporturile determinante între societățile din
cadrul grupului și în ce măsură un control foarte strâns al operațiunilor societăților subsidiare poate
atrage uneori răspunderea societății-mamă. Prin urmare, investitorul care urmează să desfășoare o
activitate riscantă din punct de vedere financiar sau care vizează un domeniu strict reglementat de
lege trebuie să organizeze relațiile dintre structura subsidiară și societatea-holding în asemenea
manieră încât riscul investițional și legal să fie concentrat și limitat la persoana societății
subsidiare.
Am analizat toate aceste aspecte pentru a putea oferi o imagine corectă a modului în care trebuie
înțelese în fiecare sistem de drept elementele esențiale are constituirii și structurării unei societăți
multinaționale, astfel încât posibilitățile și combinațiile funcționale permise de fiecare legislație să
fie evidente, în limitele lor implicite și explicite, raportat la sistemul de valori aplicabil în statul
vizat, iar implicațiile structurii juridice create să fie evidente pentru cel care o creează.
Lucrarea de față reprezintă un tablou al posibilităților aflate la dispoziția celui care vrea să
înțeleagă, structureze informat și în cunoștință de cauză și într-un mod viabil o societate
multinațională, prezentând elementele de bază ce trebuie să fie avute în vedere în organizarea
internă a societăților care vor alcătui societatea multinațională.
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