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 En essence, nous avons à faire avec un arrêt-précédant dans la pratique 
juridique commerciale roumaine, arrêt selon lequel, si tous les agents 
économiques de Roumanie avaient le droit de conclure des contrats commerciaux 
simulés en ce qui concerne le prix, les sommes dues au budget de l’État 
baisseraient sensiblement. 

 I. Dup  cum este cunoscut, simula ia, ca excep ie de la regula opozabilit ii
fa  de ter i a contractului se realizeaz  prin încheierea a dou  acte juridice 
distincte: actul public, care deghizeaz  voin a p r ilor i actul secret ca expresie a 
voin ei reale a subiectelor de drept. 
 Dac  în dreptul civil, acest  opera iune poate întruni elementele de 
validitate ale actului juridic, nu putem spune acela i lucru în dreptul comercial 
unde simula ia este folosit  în scopul fraud rii unor legi. 
 Simula ia pre ului în conven iile comerciale poate duce în mod direct la 
înc lcarea legii evaziunii fiscale, a Legii 82/1991 a contabilit ii cu modific rile
ulterioare, deoarece în prezent, orice plat  între agen ii economici, persoanele 
fizice sau juridice care au calitatea de comerciant trebuie f cut  în a a fel încât s
poat  fi controlat i verificat  din punct de vedere contabil de c tre institu iile
îndrept ite în acest sens: Garda Financiar , organele de control ale Ministerului 
Finan elor Publice .a.
 O conven ie comercial  simulat  în care drepturile i obliga iile p r ilor 
sunt reflectate prin dou  acte juridice distincte: actul public i actul secret 
(contraînscrisul) nu d  posibilitatea institu iilor mai sus men ionate s  calculeze în 
mod corect impozitul pe profit precum i toate celelalte taxe i impozite datorate 
bugetului de stat. 
 Consider m c  probleme serioase apar atunci când instan ele de judecat
vin s  consfin easc  efectele juridice ale simula iei pre ului, dând na tere astfel la 
precedente u or de urmat de c tre foarte mul i agen i economici. 
 În cele din urm  vom analiza sentin a nr.116/C/2003 a Tribunalului 
Jude ean Vâlcea, sec ia comercial :
 În cadrul procesului de preten ii dintre S.C. “X” S.R.L. în calitate de 
locatar reclamant i pârâtul locator “Y”, proces prin care, dup  evacuarea din 
spa iu, S.C. “X” S.R.L. solicit  locatorului restituirea sumei de 15.000 m rci
germane reprezentând diferen a dintre contravaloarea chiriei comerciale pl tite 
efectiv i cea consemnat  în contractul de loca iune, chirie pl tit  în avans, instan a
de judecat  – Tribunalul Vâlcea i-a însu it cererea reconven ional  a locatorului 
prin care acesta a invocat simularea contractului de închiriere, înregistrându-se 
pentru impozitare la D.G.F.P. cu suma de 300.000 lei lunar potrivit actului public. 
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 Prin actul secret p r ile stabiliser  o chirie lunar  de 500 m rci germane, 
sum  care ar fi acoperit în întregime suma de 15.000 m rci germane drept chirie 
pl tit  în avans. 
 Pentru ca opera iunea simula iei s  fie valabil , este necesar ca atât actul 
public cât i contraînscrisul s  întruneasc  toate condi iile de valabilitate ale actelor 
juridice, efectele acestor acte netrebuind s  intre în contradic ie cu normele 
imperative ale legii. 
 Constatând valabil  simula ia contractului de închiriere dintre p r i,
instan a de judecat  în mod direct consacr  ideea potrivit c reia locatorul Y trebuie 
s  pl teasc  un impozit pe chirie calculat la suma men ionat  în actul public, sum
cu mult mai mic  decât cea real i consfin it  în contraînscris. 
 Pe de alt  parte, opinia instan ei Tribunalul Vâlcea în cauz  duce la 
concluzia faptului c  pl ile la negru potrivit actului secret dintre p r i sunt legale, 
fapt care este de natur  s  contrazic   Legea 82/1991 a contabilit ii, deoarece 
acest  cheltuial  dac  ar fi fost eviden iat  în scriptele contabile, caracterul secret, 
ocult al contraînscrisului ar fi fost pus sub semnul îndoielii. 
 În esen , avem de-a face cu o hot râre-precedent în practica juridic
comercial  româneasc , hot râre dup  care, dac  to i agen ii economici din 
România ar avea dreptul s  încheie contracte comerciale simulate în privin a
pre ului, sumele datorate bugetului de stat ar sc dea în mod sim itor. 
 Mai mult, agen ii economici ar fi încuraja i s in  o dubl  eviden
contabil  în ceea ce prive te veniturile i cheltuielile: una în privin a actelot publice 
i cu totul alta potrivit contraînscrisurilor. 

 Sentin a nr.116/C/2003 a fost men inut  prin decizia nr.548/RC/2003 a 
Cur ii de Apel Pite ti, care, printre altele motiveaz  faptul c  “Codul Civil nu 
cunoa te sanc iunile la care se refer  recurenta, astfel c i sub acest aspect nu 
interesesz  posibilele consecin e de ordin fiscal sau penal ale men ion rii unui pre
al loca iunii mai mare decât cel din actul aparent”. 
 Întrucât în anul adopt rii Codului Civil – nu exista nici legea evaziunii 
fiscale, nici legea contabilit ii, ar însemna c  toate litigiile comerciale cu privire la 
simula ie s  fie judecate potrivit normelor de drept de la 1864, Legea 82/1991 i
Legea 87/1994 a evaziunii fiscale intrând în vigoare la aproximativ 130 de ani 
dup  adoptarea Codului Civil. 

Solu ia adoptat  de cele dou  instan e atunci când se afirm  faptul c  pe 
judec tor nu îl intereseaz  consecin ele de ordin fiscal sau penal ale actului secret 
duce la concluzia faptului c  un act juridic ce reprezint  o contraven ie sau 
infrac iune potrivit legisla iei fiscale sau penale poate fi considerat ca valabil în 
dreptul civil i comercial, prin abordarea sa juridic  din perspectiva simula iei.

Spre deosebire de legisla ia româneasc  unde, pân  la intrarea în vigoare a 
O.G. 12/1998, ca urmare a admiterii ac iunii în simula ie înceteaz  doar caracterul 
ocult, secret al înscrisului, în legisla ia francez  sanc iunea din punct de vedere 
civil a simul rii pre ului const  în nulitatea absolut  a contraînscrisului. 

Odat  cu intrarea în vigoare a O.G. 12/1998 republicat , în cadrul art.6 este 
consacrat  nulitatea absolut  a contractelor de vânzare-cump rare ce con in
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simula ia pre ului, nulitatea extinzându-se atât asupra actului secret, cât i asupra 
actului public, autentic. 

Tot lovite de nulitate, potrivit art.6, pct.3, sunt inclusiv contractele de 
închiriere ce au ca obiect bunuri imobile prin care p r ile au convenit, prin actul 
secret, s  se pl teasc  o chirie mai mare decât cea declarat  în actul autentic, care 
se înregistreaz  la organul fiscal. 

II. În ceea ce prive te simula ia cu privire la interpunerea de persoane 
privit  din perspectiva Legii 161/2003 – capitolul III – Incompatibilit i, pot exista 
o serie de persoane aflate sub inciden a art.80 i urm toarele care au interesul s
ascund  faptul c  fac parte dintr-o societate comercial , din structurile 
organizatorice sau de conducere ale acesteia. 

Pentru a nu pierde afacerea, persoanele aflate în stare de incompatibilitate 
recurg în multe situa ii la simularea prin interpunere de persoane dac  discut m
despre înfiin area unei societ i comerciale noi, caz în care, simula ia poart  asupra 
actelor constitutive ale societ ii sau la cesiunea fictiv  a ac iunilor i p r ilor
sociale ce le de in c tre alte subiecte de drept  - persoane fizice sau juridice 
(situa ie în care persoana incompatibil  face parte deja dintr-o societate 
comercial ).

Dac  în cazul societ ilor comerciale fictive, caracterizate de falsa 
separa ie de patrimonii dintre asocia i i societate (confuzia de patrimonii), 
principalele indicii care conduc la aceast  fictivitate le reprezint  contractele de 
cesiune în alb, absen a unei adev rate vie i i activit i comerciale sau a 
colabor rii, neîntrunirea adun rilor generale – aspecte care in de îns i executarea 
contractului de societate-consider m c  Legea 161/2003 poate da na tere unor 
societ i comerciale fictive, simulate, cu anumite particularit i.

Aspectele mai sus men ionate sunt foarte greu de dovedit dac  nu 
imposibil, deoarece societ ile comerciale respective urm resc îndeaproape 
realizarea profitului, au activitate comercial i colaborare de fa ad  între asocia i
fictivi, colaborare care nu are îns  la baz  no iunea de affectio societatis. Unul din 
pu inele criterii de identificare, de dovedire a acestor societ i simulate îl poate 
reprezenta v dita dispropor ie dintre patroni i asocia ii fictivi cu privire la 
ponderea în capitalul social. 

Actul secret dintre persoana incompatibil i asociatul fictiv poate fi la 
rândul s u simulat, ascunzând spre exemplu o datorie fictiv  dintre incompatibil i
persoana interpus , datorie care în realitate nu corespunde voin ei reale a p r ilor ci 
serve te doar ca mijloc de a p stra controlul decizional în societatea simulat .

Pentru ter i, contraînscrisul, dup  cum este cunoscut, nu are valoare de act 
juridic ci de fapt juridic, aspect ce prezint  o deosebit  importan  în ceea ce 
prive te administrarea probelor în cadrul ac iunii în simula ie.

În aceste condi ii, ter ii vor putea utiliza spre a dovedi actul secret orice 
mijloc de prob , inclusiv dovada cu martori. 

Situându-se în domeniul dreptului comercial aceast  dovad  cu martori 
poate fi f cut  chiar peste i împotriva con inutului unui înscris. 
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Efectele juridice ale admiterii ac iunii în simula ie cu privire la societatea 
comercial  caracterizat  prin interpunerea de persoane ca efect al apari iei Legii 
161/2003 nu se limiteaz  doar la domeniul dreptului comercial în sensul faptului 
c , aceast  ac iune face dovada nulit ii societ ii ca urmare a inexisten ei actului 
constitutiv (art.56 lit.a teza I din Legea societ ilor comerciale) ci duc la 
desfiin area de drept a mandatului cu privire la persoanele incompatibile i pentru 
care termenul legal de op iune de 60 de zile a expirat. 

În situa ia în care nulitatea actului constitutiv nu poate fi pronun at  de 
instan a de judecat , deoarece nu sunt întrunite condi iile nulit ii, societatea va 
r mâne în fiin , cu toate c  a fost f cut public caracterul ei simulat prin 
interpunere de persoane, ca urmare a admiterii ac iunii în declararea simula iei.

În aceast  situa ie, ca urmare a înl tur rii efectelor actului ocult singurul 
act eficient între p r i r mâne cel public, fapt ce poate duce îns , datorit  Legii 
161/2003, ca sanc iune, la încetarea mandatului sau a raporturilor de munc  ale 
persoanelor aflate în incompatibilitate. 
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