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EVOLUȚIA ISTORICĂ A TEORIEI CONFLICTULUI  
DE INTERESE ÎN MATERIE SOCIETARĂ�� 

RĂZVAN SCAFEȘ�� 

Deși noțiunea de „conflict de interese” sau „interese în conflict” este relativ 
recentă în istoria dreptului, problematica în sine este una prezentă încă din timpuri 
străvechi. În mod frecvent sunt evidențiate două referințe menite să ateste antichitatea 
problematicii conflictelor de interese. În primul rând, ca dovadă că noțiunea de 
conflict de interese s-a născut în afara dreptului, s-a arătat că interzicerea unor 
astfel de conflicte, a apărut pentru prima dată în religie, în capitolul VI, versetul 24 
din Evanghelia după Matei: „Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau 
pe unul îl va urî şi pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va lipi şi pe celălalt îl va 
dispreţui; nu puteţi să slujiţi lui Dumnezeu şi lui mamona”. Ulterior, se are în vedere o 
referință de ordin regal a lui Louis IX în 1254, a lui Philippe Frumosul despre 
reformarea regatului în 1303 sau a lui Charles al VI-lea în 1388, toți insistând 
asupra onestității și probității indispensabile în exercițiul funcțiilor administrației 
Regatului1.  

În Roma antică se cunoștea mandatum încă din epoca lui Justinian, acesta 
reprezentând contractul sinalagmatic prin care mandatarul se obliga față de mandant să 
îndeplinească o prestație în favoarea celui din urmă cu titlu gratuit. Formarea 
acestui contract era guvernată de principiul bunei-credințe, iar unul dintre 
elementele esențiale ale acestui era ca faptul ce trebuia îndeplinit de mandatar să 
fie în interesul mandantului2. De asemenea, tot în această perioadă se naște 
contractul de societate – societas – care crea ca și obligație esențială pentru asociați 
ca fiecare dintre ei „să se îngrijească de treburile societății ca de ale sale proprii”3, 
enunțându-se astfel obligația de loialitate față de interesul social cunoscută astăzi. 

În drept, noțiunea conflictului de interese este tot mai prezentă, domeniul său 
de aplicare fiind, în ziua de azi, nelimitat: dreptul administrativ, dreptul financiar, 
dreptul penal, dreptul muncii, dreptul societăților, dreptul sănătății, statute 
profesionale, dreptul constituțional.  
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Dezvoltarea teoriei conflictului de interese în materie societară s-a realizat 
prin urmărirea dinamicii relațiilor juridice din interiorul companiilor și a modului 
prin care este afectată funcționarea acestora în ipoteza în care nu este urmărit 
exclusiv interesul social înțeles ca un interes al companiei.  

Se apreciază în general că această sintagmă a apărut în lumea afacerilor la 
debutul anilor 1980 (și într-o manieră relativ-confidențială), deși dispozițiile Legii 
Franceze din 1966 cu privire la societățile comerciale consacrate convențiilor 
reglementate și inspirate de dreptul anglo-saxon se înscriu în cadrul acestei 
problematici4.  

Cu toate acestea, atenția sporită pentru efectele generate de luarea unor 
decizii de afaceri împotriva interesului social a existat și anterior, jurisprudența 
anglo-saxonă fiind preocupată de această chestiuni chiar din secolul IX, deși 
temeiul hotărârilor nu erau prevederi care să identifice și sancționeze expres 
situațiile de conflict de interese ci prevederi de drept comun cu valoare de principii 
pentru diferite instituții juridice comune.  

În acest sens, jurisprudența britanică statua că în hotărârea pronunțată în 
cauza The Aberdeen Railway Company v. Blaikie Bros5 că: „o companie, ca entitate, 
poate acționa numai prin mandatarii ei și este obligația mandatarilor să aibă o 
conduită în interesul companiei ale cărei afaceri le administrează. Acești mandatari 
au obligații de natură fiduciară față de mandant și este o regulă de universală 
aplicabilitate ca cuiva care este însărcinat cu astfel de obligații nu trebuie să îi fie 
permis de a contracta atunci când are sau ar putea avea un interes personal în 
conflict cu interesul mandantului pe care are obligația de a-l proteja. Așa de strict 
este acest principiu încât nimănui nu îi este îngăduit să se întrebe cât de corect sau 
incorect este contractul ce se vrea a fi încheiat”6. Se observă că instanța britanică 
se referă la interesul companiei care trebuie ocrotit de mandatarii acesteia, în 
temeiul obligațiilor fiduciare asumate, astfel că nu poate fi validată o operațiune în 
cadrul căreia aceștia ar urmări un interes personal în conflict cu cel al societății. 

Cu altă ocazie, jurisprudența britanică, în cauza Bray vs. Ford7, a avut astfel 
în vedere că domnul Bray a fost un guvernator al Yorkshire College iar domnul 
Ford a fost vicepreședintele guvernatorilor colegiului și a lucrat, de asemenea, ca 
avocat pentru colegiu. Instanța a reținut în această situație că „este o regulă 
                                                 

4 Legea nr. 66–537 din 24 iulie 1966 a abrogat Legea din 24 iulie 1867 şi este considerată de 
autorii francezi legea reformatoare a dreptului societar. A se vedea Maurice Cozian, Alain Viandier, 
Droit des societes, cinquième edition, Editura Litec, Paris, 1991, p. 33. 

5 Aberdeen Railway Co vs. Blaikie Bros., 1854, 1 Macq, (House of Lords) disponibilă la 
https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff8dd60d03e7f57eceaf0. 

6 Aberdeen Railway Co vs. Blaikie Bros., 1854, 1 Macq, (House of Lords) în Len Sealy, Sarah 
Worthington – Sealy´s Cases and Materials in Company Law, 9th Edition, Oxford University Press, 
New York, 2010, p. 387 preluat din Sebastian Bodu, Limitări și conflicte de interese la numirea și în 
exercitarea mandatului de administrator al unei soecități comerciale (1), 2016, disponibil la 
https://www.juridice.ro/450174/limitari-si-conflicte-de-interese-la-numirea-si-in-exercitarea-
mandatului-de-administrator-al-unei-societati-comerciale-1.html#_ftn37. 

7 Bray vs. Ford, A.C. 44, House of Lords, 1896, rezumat disponibil la 
https://theblackletter.co.uk/2017/10/15/bray-v-ford/ . 
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inflexibilă a instanțelor de echitate ca o persoană aflată într-o poziție fiduciară să 
nu poată face un profit personal de pe urma acesteia, cu excepția cazului când i se 
permite expres. Această persoană nu poate pune interesul său în conflict cu 
interesul societății, iar acest lucru nu are la bază vreun principiu moral ci mai 
degrabă pe acela că, având în vedere natura umană, există pericolul, în aceste 
circumstanțe, ca o persoană care deține o astfel de funcție fiduciară să fie înclinată 
către interesul personal în raport cu cel fiduciar, în acest fel prejudiciindu-i pe cei 
pe care ar fi trebuit să îi protejeze. Și atunci era nevoie de a stabili o regulă 
normativă”8.  

În ambele spețe amintite se utilizează conceptul nou la acea vreme de “interes 
în conflict cu interesul societății”, pornindu-se de la obligația de loialitate a 
persoanei care îndeplineşte funcții fiduciare și de la obligația generală de bună-
credință în exercitarea tuturor drepturilor și obligațiilor astfel încât nu se poate 
urmări un beneficiu personal în dauna unui interes pe care respectiva persoană 
trebuie să îl ocrotească. Teoria conflictului de interese apare astfel ca o expresie a 
obligației de loialitate a administratorului bunurilor altuia rezonând practic cu ideea 
etică în afaceri necesară în drept pentru a facilita buna funcționare a instituțiilor 
juridice în raport de situațiile de fapt concrete.  

Sancționarea încălcării obligației de loialitate prin urmărirea unui interes 
propriu care are potențialul de a prejudicia interesele persoanei în „folosul” căreia 
se realizează activitățile fiduciare a fost fusese avută în vedere și într-o hotărâre 
anterioară a Curții Supreme a Statelor Unite ale Americii care a stabilit că „o 
persoană nu poate cumpăra în mod legal pe cont propriu ceea ce datoria sau 
încrederea îi cere să vândă în contul altuia și nici să cumpere din contul altuia 
ceea ce vinde pe cont propriu. Nu are voie să unească cele două personaje opuse 
ale cumpărătorului și vânzătorului. O achiziție, per interpositam personam, de 
către un mandatar sau agent, a proprietății particulare a căreia are vânzarea sau 
în care reprezintă un altul, indiferent dacă are interes sau nu, este purtătoare de 
fraudă în aparență”9. Se are în vedere așadar interesul personal al mandatarului 
însărcinat cu vânzarea unor bunuri ale mandantului căruia nu îi era permis să cumpere 
respectivele bunuri tocmai pentru că nu ar fi putut urmări interesul mandatului pe 
care, de altfel, este obligat să îl protejeze în cadrul unei operațiuni determinate. 

Se impune a se menționa cu această ocazie că prin Hotărârea Souther Pacific Co. 
V. Bogert10, Curtea Supremă a Statelor Unite s-a referit explicit la existența obligației 
fiduciare de loialitate a reprezentantului de gestiune față de acționarii majoritari 
reținându-se că: „obligația acționarului majoritar (...) este de încredere și nu 
                                                 

8 Lord Herschell, în Bray vs. Ford, A.C. 44, House of Lords, 1896, 51, în Len Sealy, Sarah 
Worthington – Sealy´s Cases and Materials in Company Law, 9th Edition, Oxford University Press, 
New York, 2010, p. 342, preluat din Sebastian Bodu, op cit. 

9 US Supreme Court, Michoud v. Girod, 45 U.S. 4 How. 503 503, 1846, rezumat disponibil la 
https:/ / supreme.justia.com/ cases/ federal/ us/ 45/ 503/ . 

10 US Supreme Court, Southern Pacific Co. v. Bogert, 250 SUA 483, 1919, rezumat disponibil 
la https:/ / supreme.justia.com/ cases/ federal/ us/ 250/ 483/ . 
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depinde de fraudă sau administrare defectuoasă”. Raționamentul se aplică și în 
sistemul de drept național care recunoaște aceleași obligații, astfel că s-a reținut că 
atunci când își exercită prerogativele în cadrul companiei, acționarii „acționează în 
interesul companiei și al fiecăruia dintre ei și nu își pot exercita puterea deținută 
în societate cu rea-credință sau în avantajul sau scopul lor personal”11.  

Problema conflictului de interese în lumea afacerilor suscita tot mai mult 
interes și este amintită și în cadrul Congresului Internațional de Drept Comparat de 
la Haga din 1932 în cadrul căruia s-au dezbătut subiectele de interes în lumea 
juridică a vremii cu referire la drepturile de vot ale acționarilor și protecția 
acționarilor minoritari în fața intereselor acționarilor majoritari12. 

Doctrina anglo-saxonă de la începutul secolului XX păstrează teoria conflictului 
de interese în sfera obligațiilor fiduciare13 prin raportarea la conceptul propriu de 
„trust”14 care statuează că raportul dintre mandatar și mandant sau raporturile 
fiduciare se întemeiază tocmai pe încrederea pe care o are beneficiarul reprezentării 
în diferite operațiuni sau cel al administrării bunurilor sale, față pe persoana pe care 
a însărcinat-o cu îndeplinirea acestor obligații. Principiile „trust”-ului sunt deopotrivă 
aplicabile și administratorilor societăţii, asimilaţi de doctrina anglo-saxonă15 unor 
fiduciari („trustees”, așa cum sunt cunoscuți în acest sistem de drept) – ce deţin 
proprietatea asupra unui bun pentru şi în beneficiul uneia sau mai multor persoane 
fizice sau juridice, față de care însă își asumă automat și o obligaţie de loialitate – 
astfel că instanţele au început să impună raționamente întemeiate pe acestea şi în 
cazul asociaţilor din societăţile mai mici, închise, iar apoi în cazul celor din 
societăţile cu capital public16. 

De menționat este faptul că, până la sfârșitul secolului al XVIII-lea, dreptul 
francez și britanic cunoșteau deja instituția „trust”, moștenită din dreptul roman și 
se intenționa încadrarea în acest sens a situațiilor în care o persoană încredințează 
administrarea unei părți din moșia sa unei alteia iar mandatarul, în virtutea misiunii 
sale, este obligat să îndeplinească anumite sarcini, inclusiv loialitatea17.  
                                                 

11 Flaminia Stârc-Meclejean, Votul asociaților în societățile comerciale, București, Editura 
C.H. Beck, 2011, p. 312. 

12 Considerații despre Congres sunt amintite în American Bar Association Journal, Vol. 18, No. 2 
(Februarie 1932), p. 92 și 100 disponibil la https://www.jstor.org/stable/25708477?read-now= 
1&seq=1#page_scan_tab_contents și în American Bar Association Journal, Vol. 18, No. 10 
(Octombrie 1932), pag. 673–675 disponibil la https://www.jstor.org/stable/25709910?read-
now=1&refreqid=excelsior%3A2d3db205c49c3f4752b1ba7779a89b28&seq=1#page_scan_tab_contents. 

13 John M. Hadsall, Conflict of interest when a trustee invests trust funds, 1936, Chicago-Kent 
Law Review, Vol. 13, Issue 4, p. 331, disponibil pe http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cgi/ 
viewcontent.cgi?article=1384&context=cklawreview. 

14 Pentru consideraţii privind conceptul de trust în dreptul anglo-saxon, a se vedea Lawrence 
E. Mitchell, Fairness and trust in corporate law, Duke Law Journal, vol. 43, 1993, p. 425 și urm. 
disponibil la https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3236&context=dlj. 

15 John M. Hadsall, op cit., p. 329. 
16 Flaminia Stârc-Meclejean, op.cit., p. 312. 
17 Véronique Magnier, Les conflits d'intérêts dans les Principles of corporate governance, în 

Véronique Magnier, Les conflits d'intérêts dans le monde des affaires, un Janus à combattre? PUF, 
Paris, 2006, pp. 139–154. 
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S-a mai reținut în jurisprudența din Statele Unite18 că „păstrarea funcției de 
către un membru al organului de administrare al unei societăți care este absorbită 
sau fuzionează prin contopire cu altă societate este un exemplu de interes personal 
dar care nu este contrar cu cel al societății gerate”19. 

Cu toate acestea, sistemele de drept de tip „common law” nu își bazează în 
general doctrina și jurisprudența pe ideea interesului propriu al unei persoane 
juridice și, prin urmare, folosesc rar conceptul de „interes al societății”. Deși 
jurisprudența din aceste sisteme de drept sancționează deciziile organelor de 
conducere ale persoanei juridice, precum cele luate în condițiile existenței abuzului 
de drept sau a conflictului de interese, aceasta se face folosind alte motive legale. 
În astfel de cazuri, se utilizează o serie de standarde de comportament aplicabile 
acționarului majoritar (sau administratorului), conform cărora deciziile luate în 
astfel de condiții, cu efecte specifice, sunt declarate împotriva legii20. 

Doctrina franceză a manifestat interes pentru studiul conflictului de interese 
și s-a încercat formularea unor definiții conform cărora „conflictul de interese se 
definește ca o situație de interferență între interesele încredințate unei persoane, în 
virtutea unei puteri ce i-a fost delegată, a unei misiuni de arbitru ce i-a fost 
atribuită sau a unei funcții de evaluare ce i-a fost încredințată, și un alt interes 
public sau privat, direct sau indirect, interferență de natură a influența sau de a 
părea că influențează exercitarea loială a misiunii sale”21 sau că putem identifica 
interesele în conflict ca fiind „situația în care un interes de protejat în virtutea unei 
misiuni rezultată dintr-o competență sau putere, interes apreciat în mod obiectiv și 
sacrificat în fața unui interes opus”22. 

În continuare s-a arătat că în cazul suprapunerii interesului social peste 
interesul comun al asociaţilor s-ar nega practic drepturile asociaţilor minoritari şi 
astfel s-ar ajunge la concluzia, inechitabilă din punct de vedere juridic, că orice 
hotărâre satisface interesele majoritarilor echivalează cu interesul social. Astfel, 
situaţii precum abuzul de majoritate ar primi un gir legal, fiindu-le oferită 
legitimitate, deşi în definitiv sunt abuzuri de drept care creează beneficii 
nejustificate pentru categoria majorităţii. Curtea de Casaţie din Franţa a apreciat că 
există situaţii de abuz de majoritate atunci când hotărârile sunt luate în scopul de a 
favoriza asociaţii majoritari, chiar dacă sunt contrare interesului social23. 

                                                 
18 Court of Chancery of Delaware, Gropper vs. North Cent. Texas Oil Co., 114 A.2d 231  

(Del. Ch. 1955), 13 mai 1955, rezumat disponibil la https://www.courtlistener.com/opinion/ 2397471/ 
gropper-v-north-central-texas-oil-company/ . 

19 Gropper vs. North Cent. Texas Oil Co., 35 Delaware Ch. 198, 204, 114 A2d 231, 234  
(Ch. 1955), în S. Samuel Arscht – The Business Judgement Rule Revisted, în “Hofstra Law Review”, 
vol. 8, nr. 1, 1979, p. 117, preluată în Sebastian Bodu, op. cit. 

20 Lucian Bojin, Acţiunea în anularea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, București, 
Editura Universul Juridic, 2012, p. 137. 

21 Mustapha Mekki, Introduction à la notion de conflits d'intérêts, Dalloz, 2013, p. 34. 
22 Claire Ogier, Le conflit d'intérêts, thèse, Saint-Étienne, 2008, p. 278. 
23 Dominique Schmidt, Les conflits d’interets dans la societe anonyme, Jolly, Paris, 2004,  

p. 314, nota 12. 
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Putem deci observa în doctrina franceză un caracter recurent în cadrul 
definițiilor prezentate pentru conflictul de interese: pe de o parte, referința sistematică a 
luării în calcul a unui interes terț de către persoana vizată de situație; pe de altă 
parte, referința la fel de sistematică la valorile ce fondează aprecierea situației 
eventual conflictuale; întrebarea ce se schițează este legată de necesitatea sau absența 
acesteia unei atingeri efective a interesului protejat pentru a defini un conflict24. 

În sistemul francez reglementarea cu privire la această noțiune este stabilită 
prin Legea Noilor Reguli Economice din 15 mai 2001 aceasta conținând un capitol 
distinct – Capitolul III, intitulat „Prevenirea conflictelor de interese”; articolele  
L 225-38 și următoarele din Codul comercial francez; Legea securității financiare 
din 1 august 2003, aceasta conținând câteva situații particulare fără însă a 
reglementa cu privire la dreptul societăților niciun principiu general de prevenție. 

În plus, potrivit articolului 1833 din Codul civil francez: „Toate societățile 
trebuie să aibă un obiect licit și să fie constituite în interesul comun al asociaților”25. 
Această reglementare impune respectarea interesului comun al asociaților unei 
societăți, dar nu obligă un asociat sau un conducător să descopere conflictele de 
interese. Obligația descoperirii nu are izvor într-o dispoziție legală expresă de 
interes general, reprezentând în acest sens o lacună în materie legislativă. Fără 
îndoială, legiuitorul francez a considerat că respectarea interesului comun prevalează în 
fața unui interes opus, astfel reglementarea unor reguli cu privire la descoperirea 
interesului ar fi fără obiect26. Acestor prevederi li se adaugă cele amintite deja din 
Legea Franceză din 1966 cu privire la societățile comerciale 

Legea din 2006 a Regatului Unit privind Companiile impune în mod expres 
interzicerea conflictelor de interese ale directorilor în dreptul britanic. În doctrină s-a 
stabilit că partea care reglementează conflictele de interese ale directorilor arată 
modul în care directorii trebuie să abordeze conflictele de interese reale sau 
potențiale27. 

Cu privire la reprezentanții cu funcții de conducere din interiorul societății, 
Codul german de guvernare a societăților28 stabilește, într-o reglementare menită să 
prevină situațiile de conflict de interese și care nu se regăsește în legislația 
franceză, că: „membrii directoratului nu pot accepta activități exterioare... decât 
cu acordul Consiliului de supraveghere” (art. 4.3.5) și că „membrii consiliului de 
supraveghere nu pot realiza funcții de gestiune, de conducere, de administrare sau 
de consiliere la nivelul principalilor concurenți ai companiei”. 

                                                 
24 Joël Moret-Bailly, op.cit., p. 47. 
25 Textul integral al Codului civil francez este disponibil la https:/ / www.legifrance.gouv.fr/ 

affichCode.do;jsessionid=996A9679938016B575DC23F3D56FA17A.tplgfr34s_3?idSectionTA=LE
GISCTA000006136390&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20200629. 

26 Legislația franceza de la 1 august 2003 a impus o astfel de obligatie comisarului de conturi. 
27 G. E. De La Rosa, J. Shopovski, Directos’ conflicts of interests: Different European Legal 

Perspectives, Beijing Law Review, Vol. 4, No. 4, 2013, p. 178, disponibilă la http://www.scirp.org/journal/blr. 
28 Deutscher Corporate Governance Kodex, disponibil la https://www.dcgk.de/en/code//foreword.html. 
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În ceea ce privește conflictul de interese în dreptul intern al societăților 
arătăm că la nivel național noțiunea are o origine provenită din sectorul public, 
reprezentând inițial punctul de plecare în analizarea cauzelor de favoritism, 
corupție și fraudă. Acesta a fost și considerentul pentru care legiuitorul a inserat 
această noțiune în acte normative importante precum, cel mai recent: Legea nr. 131/ 
2003 – Titlul IV – Capitolul II29, Legea nr. 98/201630 – Capitolul II – Secțiunea a 
8-a, art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal.  

Este foarte adevărat că interesul public fiind cel care stă la baza formării unei 
societăți moderne și durabile, trebuiau găsite pârghii pentru apărarea acestuia prin 
evitarea oricărui comportament care să-l așeze pe o poziție inferioară interesului 
personal. Persoanele aflate în funcții publice trebuie să posede atributele integrității 
și imparțialității deciziilor luate, astfel că protejarea riscului apariției unor situații 
îndoielnice în ceea ce privește conduita acestora reprezintă prioritatea principală 
pentru asigurarea transparenței aparatului public. 

În prezent, o definiție a conflictului de interese ne este oferită de articolul 70 
din Legea 161/2003 care, deși se referă la sectorul public, poate fi transpusă cu 
modificările de rigoare și în cazul societăților: „Prin conflict de interese se înţelege 
situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are 
un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu 
obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative”.  

Conflictul de interese în materia persoanei juridice de drept privat are în 
vedere în special cazul societăților ca forme de organizare a persoanelor în scopul 
derulării unei activități pentru obținerea de profit. S-a remarcat faptul că în țara 
noastră „până în anul 1924 nu există o reglementarea generală a peroanelor 
morale, aşa încât, lăsând la o parte aşezămintele bisericeşti a căror personalitate 
juridice este recunoscută de instanţe, după cum am văzut, posibilitatea 
particularilor de a constitui persoane juridice este recunoscută, mai mult sau mai 
puţin, de jurisprudenţă”31.  

Evoluția legislației și mai ales adaptarea acesteia față de contextul social-
politic de după 1990 a condus la necesitatea includerii conflictului de interese și în 
sfera dreptului privat, „determinată de necesitatea de a proteja atât proprietatea 
privată care în cazul societăților comerciale îmbracă forma investițiilor indirecte, 
precum și terții creditori care intră în raporturi juridice cu societățile 
comerciale”32. Cu toate acestea trebuie menționat că reglementarea actuală nu 
reprezintă decât o preluare a reglementării din Codul Comercial din 1940 – Carol  

                                                 
29Legea nr. 131/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 

demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției. 
30 Legea nr. 98/ 2016, privind achizițiile publice. 
31 Sevastian Cercel, Consideraţii istorice privind persoana juridică, în „Revista de Ştiinţe 

Juridice”, nr. 2/ 2009, p. 29; 
32 Andreea Corina Târșia, Societatea comercială în fața conflictului de interese, în 

Metamorfoză și actualitate în dreptul românesc-cercetări juridice postdoctorale, coordonatori Ioan 
Leș și Dan Claudiu Dănișor, București, Editura Universul Juridic, 2012, p. 171. 
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al II-lea33 sancționau în mod expres situațiile în care interesele individuale ale 
asociaților sau acționarilor și administratorilor se aflau în conflict cu cele ale 
societății34. Forma reglementării Codului comercial a reprezentat sursă de inspirație 
pentru legiuitorul din perioada post-comunistă, care a preluat textele care se referă 
la conflictul de interese în materie societară și în cuprinsul Legii nr. 31/1990 
privind societățile comerciale. 

Principala funcție a reglementării conflictului de interese este aceea 
preventivă, prin care se asigură o formă de protecție a societății limitându-se 
situațiile în care interesele personale ale asociaților sau administratorilor ar fi 
poziționate de aceștia înaintea interesului social, pe care ar trebui în mod normal să 
îl urmărească și să îl apere. 

În plus, prevenirea conduitei prin care se dă naștere la conflict este dublată și 
de o funcție sancționatorie ce se materializează în posibilitatea formulării unei 
acțiuni în răspundere împotriva asociatului sau administratorului care a comis fapta 
ilicită. 

Legea nr. 31/ 1990 reprezintă reglementarea specială actuală din țara noastră 
în material societăților. Aceasta conține o serie de texte legale din care derivă 
principiul interzicerii conflictului de interese între administrator și societate ca 
urmare a încălcării limitelor reprezentării. Astfel, în primul rând, art. 70 limitează 
operațiunile administratorului la cele necesare desfășurării activității companiei, 
ceea ce înseamnă practic că aceasta trebuie să fie supusă interesului companiei și, 
invers, orice operațiuni prin care un alt interes ar fi protejat nu sunt permise. În 
continuare, art. 72 stabilește că „obligațiile și responsabilitatea administratorilor 
sunt reglementate de dispozițiile privind mandatul” și, prin urmare, este coroborat 
cu articolele 2018 și 2019 Codul civil conform cărora care agentul (administratorul) 
este obligat să își execute mandatul cu diligență și se afirmă astfel obligația de 
loialitate a acestuia. De asemenea, articolul 1441 din Legea nr. 31/1990 stabilește 
aceleași obligații de prudență, diligență și loialitate, menite să prevină conflictul de 
interese, în sarcina membrilor consiliului de administrație ai unei societăți pe 
acțiuni pentru ca art. 1443 să interzică în mod expres conflictual de interese în cazul 
membrilor consiliului de administrație ai unei societăți pe acțiuni prin interdicția 
acestora de a lua parte la deliberări în această situație și prin obligația pozitivă de a 
înștiința pe ceilalți administrator despre această împrejurare. Trebuie să reținem că 
legislația folosește termenul de administrator pentru a exprima persoana care a fost 
împuternicită ca reprezentant pentru companie, echivalent cu mandatarul în 
sistemele de drept comun. 
                                                 

33 Textul Codului a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 194 din 23 august 1940 și a 
fost în vigoare până la data de 30 septembrie 2011 când a fost abrogat prin Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/ 2009 privind Codul civil 

34 Se reglementa astfel obligația asociaților sau acționarilor de a se abține de la deliberări în 
situații de conflict de interese și de a răspunde pentru prejudiciile produse în caz contrar, conform art. 
183, art. 224 și obligații similare ale administratorilor prin art. 244, însă există și alte prevederi care se 
referă în mod expres la „interesul societății”. 
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Așadar, sancționarea conflictului de interese între administrator și societate 
pornește de la ideea că obiectivitatea mandatarului este subminată de propriul său 
interes, apărând ca o oportunitate de a obține unele avantaje personale prin exercitarea 
puterilor pentru care el a fost împuternicit, dar într-un mod care ar prejudicia persoana 
juridică. Se poate observa că această interpretare se întemeiază pe evoluția istorică 
a conceptului de conflict de interese prin raportare la obligațiile de bună-credință și 
loialitate. Obligațiile și responsabilitatea administratorilor sunt cele privind mandatul, 
viziune confirmată de Înalta Curte de Casație și Justiție în jurisprudența sa35, 
putându-se concluziona că viziunea actuală privind conflictul de interese păstrează 
ideea că administratorul (mandatarul) societății are obligația de a proteja interesul 
acesteia și de a acționa cu prudență, diligență și loialitate în luarea deciziilor de afaceri. 

Dispozițiile legale naționale menționate cu privire la conflictul de interese 
între administrator și societate sunt aplicate în mod corespunzător și administratorilor 
(art. 152 Legea nr. 31/1990), membrilor consiliului de administrație (art. 1532 din Legea 
nr. 31/1990) și membrii consiliului de supraveghere (art. 1538 din Legea nr. 31/1990). 

Tot în sfera conflictelor de interese în materie societară întâlnim și situația în 
care asociații au un interes contrar celui al societății. Analiza conflictului de 
interese între acționari (asociați) și societate se bazează în primul rând pe teoria 
contractuală a societății, în sensul că aceasta este formată în baza unui contract 
(actul constitutiv) ca manifestare a voinței acționarilor fondatori (asociați). Tocmai 
din această idee putem observa deja premisele conflictului de interese. 

Sub acest aspect trebuie reținute dispozițiile art. 1361 din Legea nr. 31/1990 
aplicabile acționarilor din societățile pe acțiuni conform căruia „acționarii trebuie 
să își exercite drepturile cu bună credință, respectând drepturile și interesele 
legitime ale companiei și ale celorlalți acționari”. Această prevedere se dovedește 
„de o excepţională importanţă şi utilitate, pentru asigurarea unui echilibru între 
interesele societăţii şi cele ale acţionarilor”36. Acest principiu este corolarul de 
bună credință în exercitarea drepturilor și obligațiilor, stabilit de art. 14 din Codul 
civil și se referă la comportamentul de urmărire a interesului societății și la 
neprejudicierea intereselor celorlalți acționari în exercitarea drepturilor la care are 
dreptul fiecare acționar. Tocmai în aceste condiții apare conflictul de interese 
definit mai sus, care a fost inițial reglementat de art. 79 din Legea 31/1990. 
Legiuitorul a acordat o importanță atât de mare acestei probleme, încât a preferat să 
reia textul articolului 79 și atunci când reglementează interdicțiile aplicabile 
acționarului (articolul 127). Interdicția reglementată se referă atât la dreptul 
acționarului de a participa la deliberările organelor deliberative, cât și la dreptul de 
a participa la decizie la adunarea generală. 

De asemenea, trebuie reținut faptul că aceleași dispoziții legale prevăzute de 
articolul 79 din Legea 31/1990 se aplică însă şi asociaţilor din societăţile în 
                                                 

35 ÎCCJ, Secția comercială, Decizia nr. 1740/21 martie 2013. 
36 Ioan Schiau, Titus Prescure, Legea societăților comerciale nr. 31/1990. Analize și comentarii pe 

articole, București, Editura Hamangiu, 2009, p. 380. 
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comandită (art. 90 şi art. 188 alin. 2), precum şi asociaţilor unei societăţi cu răspundere 
limitată (art. 197 alin. 3). 

Sub aspectul sancționării conflictului de interese în cazul administratorilor 
unei persoane juridice în general, noua reglementare impusă de art. 215 Cod civil37 

reprezintă de fapt o transpunere mai sumară a dispozițiilor art. 120 (7) din Legea 
canadiană a societăților, care prevede că orice contract sau operațiune juridică 
încheiată de administrator trebuie să fie echitabilă pentru societate, în caz contrar, 
acționarii societății fiind îndreptățiți să ceară anularea actului respectiv şi restituirea 
profitului realizat de către administrator38. Din formularea textului art. 215 C.civ. 
observăm că pentru ca actele juridice în care este parte persoana juridică şi în care 
un membru al organelor de administrare sau o persoană apropiată acestuia (soţ, 
rudă apropiată, afin) are un interes să fie anulabile, trebuie întrunite următoarele 
condiţii cumulative, respectiv: actul juridic să fost încheiat cu intenţia de a frauda 
interesele persoanei juridice; actul juridic să fi fost încheiat de un membru al 
organelor de administrare al persoanei juridice care să fi urmărit prin încheierea 
acelui act un interes propriu fie al său, fie al soţului, ascendenţilor sau descendenţilor 
lui, rudelor în linie colaterală sau afinilor săi, până la gradul al patrulea inclusiv; 
terţul cocontractant trebuie să fi cunoscut sau fi avut obligaţia de cunoaşte faptul că 
membrul persoanei juridice care a încheiat actul juridic este interesat şi că actul 
juridic fraudează interesele persoanei juridice.  

În privinţa primei condiţii enunțate, pentru a sublinia caracterul de noutate pe 
care îl aduce în legislație reglementarea, apreciem, conform opiniei altor autori, că 
„nu este vorba de o simplă contrarietate de interese, aşa cum ar indica denumirea 
marginală a art. 215, ci de un conflict de interese care se ridică la nivelul de 
gravitate al fraudei la adresa intereselor persoanei juridice”39. 

Nu în ultimul rând, dezvoltarea la nivel intern a teoriei conflictului de interese a 
avut în vedere și ipoteza „când, de exemplu, asociaţii care deţin majoritatea capitalului 
societăţii decid vânzarea activelor acesteia către altă societate, controlată exclusiv de 
ei, la un preţ stabilit arbitrar”40. S-a reținut în doctrină că „existenţa unui interes bine 
conturat al acţionarilor ce deţin o pondere importantă sau majoritară conduce la 
adoptarea unor hotărâri în cadrul adunărilor generale care, în anumite cazuri, lezează 

                                                 
37 Art. 215 C.civ.: „(1) Este anulabil actul juridic încheiat în frauda intereselor persoanei 

juridice de un membru al organelor de administrare, dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau 
descendenţii lui, rudele în linie colaterală sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclusiv, aveau 
vreun interes să se încheie acel act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest 
lucru. (2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei juridice ori una 
dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într-o problemă supusă hotărârii acestor organe, 
trebuie să înştiinţeze persoana juridică şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În 
caz contrar, el răspunde pentru daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s-ar fi 
putut obţine majoritatea cerută”. 

38 Dispozițiile amintite se regăsesc la https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/page-
20.html#docCont. 

39 Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod 
civil – comentariu pe articole, Bucureşti, Editura C.H. Beck, 2012, p. 163. 

40 ÎCCJ, s. com., decizia nr. 966 din 9 martie 2007, în Ioan Schiau, Titus Prescure, op, cit., p. 228. 



 Evoluţia istorică a teoriei conflictului de interese în materie societară 

 
383

interesele acţionarilor minoritari”41 și, am completa noi, chiar a interesului social, 
nemaiputând fi în acord cu acesta. Într-o astfel de situaţie, care adaugă la înțelesul deja 
cunoscut al conflictului de interese, suntem atât tot în prezenţa unui conflict de interese, 
care însă se manifestă sub forma unui abuz de majoritate, odată ce automat prin 
favorizarea intereselor personale ale asociaţilor majoritari sunt nesocotite atât interesul 
social, persoana juridică fiind fraudată de activele acesteia şi pusă în imposibilitatea de 
a-şi mai continua activitatea într-un mod competitiv, cât şi asociaţii majoritari care 
pierd prin destrămarea structurii societare.  

În loc de concluzie subliniem o dezvoltare relativ recentă a conceptului de 
conflict de interese în materie societară, sub aspectul teoriei „străpungerii vălului 
corporativ”42 care presupune dezideratul sancționării asociaților care abuzează de 
limitările aduse răspunderii acestora43 de reglementările naționale ale formei societare 
în cauză. Această împrejurare se întemeiază pe ideea unei conduite frauduloase a 
asociaților44, care în mod evident nu mai urmăresc protecția interesului societății, ci 
utilizarea resurselor acesteia pentru a obține avantaje proprii, afectând astfel și 
creditorii sociali. Conflictul de interese capătă astfel noi valențe, cu aplicații 
inclusiv în determinarea unei răspunderi nelimitate, dincolo de prevederile exprese 
ale legii, tocmai prin implicarea obligației generale de bună-credință ce ar fi fost 
nesocotită în aceste condiții. 

THE HISTORICAL EVOLUTION OF THE THEORY OF THE CONFLICT  
OF INTERESTS IN COMPANY-RELATED MATTERS 

(Abstract) 

Conflict of interest is a legal concept derived from public law where it sanctions the 
fraudulent way of performing public tasks with disregard of the general interest to the detriment 
of the personal one. The development of private relations, especially those of a commercial 
nature, have created the need to adapt the concept in the field of legal persons in general 
and company law in particular. Conflicts of interest are real incidents in the functioning of 
legal persons and are associated with the identification by the associates or administrators 
of a company of an interest, either personal or for another. The concept has developed 
throughout history in relation to the general obligations of good faith and loyalty. 

 
Keywords: conflict of interest, companies, loyalty, shareholders, good faith, administrators. 

                                                 
41 Lucian Săuleanu, Exercitarea abuzivă a dreptului de vot. Abuzul de majoritate și abuzul de 

minoritate, în „Revista de Științe Juridice”, nr. 4/ 2008, p. 43. 
42 Pentru o analiză a teoriei piercing the corporate veil a se vedea Gunter H. Roth, Peter 

Kindler, The spirit of corporate law. Core principles of corporate law in continental Europe, Editura 
C.H. Beck, Munchen, 2013, pp. 66–71; Carmen Tamara Ungureanu, Grupul transnațional de 
societăți, în „Revista de Științe Juridice”, nr. 2/2017, Editura Universul Juridic, p. 18; Flaminia Stârc-
Meclejan, Grupul de societăți și răspunderea pentru atingeri aduse mediului disponibilă pe https:// 
drept.uvt.ro/administrare/files/1481048324-12.pdf. 

43 Gunter H. Roth, Peter Kindler, op. cit., p. 67. 
44 Ibidem. 


