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       La constitution des sujets de droit du type des personnes morales entraîne des 
éléments volitionnels et des éléments légaux afférents à cette opération juridique. 
De même que les autres éléments constitutifs imposés par les normes - le 
patrimoine et l'organisation autonome -, le but de la création de telles entités 
juridiques met en evidence des aspects juridiques spécifiques, généraux et 
particuliers.

            1. Preliminarii. Instituirea scopului ca element constitutiv al oric rei 
persoane juridice este realizat  la nivel general prin reglementarea cadru oferit  de 
dispozi iile art. 26 lit.e din Decretul nr. 31/1954. Existen a i con inutul s u pentru 
categoriile particulare de persoane juridice sunt determinate generic, prin legisla ia
special  care le normeaz  organizarea, func ionarea, modificarea i încetarea, 
stabilirea scopului fiec reia în parte fiind asigurat  la nivel individual prin actele de 
înfiin are, iar acolo unde este cazul prin regulamentele de organizare i func ionare. 
La nivelul doctrinei au fost identificate dou  accep iuni ale no iunii de scop al 
persoanei juridice. În sens restrâns, acesta red  obiectivul a c rui realizare se 
urm re te prin înfiin area unui astfel de subiect de drept, f r  precizarea obiectului 
de activitate, iar sensul larg cumuleaz  atât scopul propriu-zis, formulat în acte 
normative, statute etc., cât i obiectul de activitate al persoanei juridice1. Aparent, 
ideea relevat  ar fi aceea c , în raport de unghiul de abordare, distinc ia dintre 
obiectul de activitate i scopul unei persoane juridice transpare ca fiind 
preponderent de natur  terminologic , în concretul anumitor forme juridice 
con inutul celor dou  concepte suprapunându-se.Dealtfel, îns i tratamentul 
normativ aplicat celor dou  no iuni este de natur  s  produc  confuzii, fiind 
reglementate, de la caz la caz, în mod singular sau asociativ, iar uneori de o 
manier  lapidar i insuficient .
          Mai mult decât atât, pentru anumite categorii de subiecte de drept2 este 
consacrat  distinct îns i no iunea de obiective. În ceea ce ne prive te, consider m
c  acestea reprezint  o form  particular , mai nuan at , a scopului persoanei 
juridice, cu un grad de generalitate ridicat, inferior scopului dar superior obiectului 
de activitate, reprezentând de fapt o treapt  intermediar  între cei doi termeni. 
Astfel, opin m în sensul c  analizarea scopului trebuie f cut  prin intermediul 
obiectului de activitate, realizarea sa fiind posibil  în m sura îndeplinirii de c tre
fiec re persoan  juridic  a însu i obiectului de activitate propriu. Pe cale de 
consecin , obiectul de activitate devine o concretizare a scopului. Mai mult decât 

1 E. Lupan, D. A. Popescu, A. Marga, Drept civil. Persoana juridic , Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 
1994, p. 46 - 47 
2 De genul: cooperativa agricol , asocia iile i uniunile societ ilor cooperative, partidele politice, 
unele strucuri sportive, asocia ii i funda ii
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atât, scopul este cel care îl determin i delimiteaz , imprimându-i un caracter de 
subordonare. Cu toate acestea, în elesul s u de element constitutiv al oric rei 
persoane juridice, nu trebuie confundat cu obiectul de activitate propriu-zis sau cu 
mijloacele de realizare ale acestuia, el având o sfer  de cuprindere ce le excede, 
care este conturat  la nivel general, pe tipuri de persoane juridice, iar la nivel 
individual, pentru fiecare subiect de drept.  
          Indiferent de tipul persoanei juridice, unanim valabil  este obliga ia de 
nominalizare a obiectul de activitate i, de cele mai multe ori, implicit a scopului3,
în structura actului de înfiin are, pentru anumite subiecte de drept fiind instituit
reglementativ chiar o redare detaliat  a activit ile ce urmeaz  a fi desf urate
i/sau a scopului înfiin rii4.

2. Reglementare. Analiza actelor normative ce guverneaz  fiecare 
categorie de persoane juridice eviden iaz  tendin a de a le stabilit un scop general, 
al c rui caracter obligatoriu va circumstan ia particularizarea sa în actele 
individuale de înfiin are ale fiec rui astfel de entit i juridice prin care este 
asigurat  constituirea, organizarea, modificarea i încetarea activit ii5.
          Respectând nuan ele men ionate anterior i luând în considerare sensul 
obiectului de activitate ca materializare a scopului, prezent m succint o serie de 
consecin ele pe care acesta le genereaz  asupra persoanei juridice.
          3. Mai întâi, contribuie la trasarea limitelor capacit ii de folosin , atât cea 
anticipat  cât i cea deplin , în concordan  cu principiul specialit ii acestui tip de 
capacitate juridic , stipulat în art. 34 din Decretul nr. 31/1954, având o pondere 
semnificativ  în special pentru persoanele juridice civile6. Referitor la persoanele 
juridice din sfera dreptului comercial, cel care asigur  limitarea sub aspectele 
discutate este scopul acestora i nu obiectul de activitate. 
          4. Pe de alt  parte, influen eaz  întinderea puterilor organelor statutare ale 
persoanei juridice, cu prec dere a celor care o reprezint  în raporturile cu ter ii i
sanc iunile aplicabile acestora.  
          De regul , în considerarea dispozi iilor Decretului nr. 31/1954, persoanele 
juridice civile vor fi angajate fa  de ter i numai de actele juridice încheiate de 
structurile sale în limitele puterilor acordate, în exercitarea func iilor, i dac  sunt 
conforme scopului statutar. Orice situa ie contrar  intr  sub inciden a sanc iunii de 
drept comun a înc lc rii unei cerin e imperative, respectiv a nulit ii absolute. 

3 Dualitatea men iunilor aflate în discu ie este impus  de actele normative pentru persoanele juridice 
de tipul asocia iile de proprieteri sau patronate. 
4 Spre exemplu, statutul cooperativei agricole de gradul 2 trebuie s  enumere precis i complet 
activit ile ce urmeaz  a le desf ura, potrivit art. 11 alin. (2) lit.a din Legea nr. 566/2004, în timp ce 
pentru societ ile comerciale, grupurile de interes economic sau societ ile cooperative reglement rile
speciale cadru impun obligativitatea men ion rii obiectului de activitate, cu precizarea domeniului i a 
activit ii principale.   
5  A se vedea în acela i sens E. Lupan, D. A. Popescu, A. Marga, op. cit, p. 45  
6 În considerarea opiniei exprimate în doctrin  conform c reia “principiul specialit ii capacit ii de 
folosin  trebuie re inut ca limit  doar pentru actele juridice civile, iar nu pentru actele juridice în 
general, apar inând i altor ramuri de drept (...)subiectul colectiv de drept are capacitatea pe care 
normele acelor ramuri o determin ”. A se vedea Gh. Beleiu, „Capacitatea juridic  a societ ilor 
comerciale din România”, în Revista de drept comercial, nr. 1/1991, p. 41  
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Uneori, regula este reluat i în legisla iile speciale: spre exemplu la societatea 
agricol , persoanele împuternicite r spund fa  de societate pentru actele s vâr ite
cu dep irea mandatului7. Remarc m existen a unei singure excep ii la grupurile de 
interes civile al c ror regim juridic sub aceste aspecte, instituit de legea special ,
este derogator, fiind  similar cu cel al grupurilor de interes comerciale8.
          În cazul comercian ilor persoane juridice, distinct de la o form  juridic  la 
alta, ace tia pot fi angaja i fa  de ter i în mod valabil prin actele reprezentan ilor 
legali i atunci când ace tia ac ioneaz  cu dep irea limitelor impuse de obiectul de 
activitate. Este cazul societ ilor comerciale, a societ ilor cooperative, precum i a 
grupurilor de interes economic9.Totu i, nici aceste persoane juridice nu vor fi 
angajate fa  de ter i prin actele ce dep esc obiectul de activitate, ci numai 
persoanele care le-au încheiat, în situa iile în care dovedesc c  ter ii cuno teau sau, 
în împrejur rile date, trebuiau s  cunoasc  dep irea acestuia. Pentru primele dou
categorii de persoane juridice amintite este reglementat i situa ia neantrenat  de 
r spundere pentru acestea, respectiv atunci când astfel de acte juridice dep esc 
limitele puterilor prev zute de lege pentru organele care le-au încheiat. În schimb, 
în cazul grupurilor de interes economic este prev zut  normativ posibilitatea 
inser rii în actul constitutiv a unei clauze, publicat  în condi iile legii, care s
stipuleze c  antrenarea r spunderii grupului opereaz  numai în cazul în care doi sau 
mai mul i administratori ac ioneaz  împreun . În ceea ce prive te societ ile 
comerciale de persoane, sub aspectul desf ur rii de c tre reprezenta i a unor 
activit i ce dep esc sfera opera iunilor curente ale acestei categorii de societ i
comerciale, derogarea admisibil  îmbrac  forma instituit  de art. 78 din legea lor 
cadru10.
           5. În raport de absen a sau prezen a în actele de înfiin are a anumitor 
men iuni cu privire la obiectul de activitate al persoanei juridice, sunt generate 
sanc iuni specifice, de genul: 
          - nulitatea actului de înfiin are pentru absen a clauzelor privind obiectul de 
activitate i/sau a scopului persoanei juridice, aceast  sanc iune fiind consacrat
expres prin legile speciale incidente persoanelor juridice de tipul patronatelor, 
asocia iilor i funda iilor constituite în baza Ordonan a nr. 26/200011;

7 Art. 38 din Legea nr. 36 privind societ ile agricole i alte forme de asociere în agricultur , publicat
în M. Of. nr. 97/ 06.05.1991 
8 Art. 141 din Legea nr. 161 privind unele m suri pentru asigurarea transparen ei în exercitarea 
demnit ilor publice, a func iilor publice i în mediul de afaceri, prevenirea i sanc ionarea corup iei, 
publicat  în M.Of. nr. 279/21.04.2003, cu modific rile i complet rile ulterioare 
9 A se vedea art. 55 din Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale, republicat  în M.Of. nr. 
33/29.10.1998, cu modific rile i complet rile ulterioare, art. 20 din Legea nr. 1 privind organizarea i
func ionarea coopera iei, publicat  în M.Of. nr. 172/28.02.2005, art. 141 din Legea nr. 161/2003 
10 Dac  un administrator ia ini iativa unei opera iuni ce dep e te limitele opera iunilor obi nuite
comer ului pe care îl exercit  societatea, acesta trebuie s  în tiin eze pe ceilal i administratori, înainte 
de a o încheia, sub sanc iunea suport rii pierderilor ce ar rezulta din aceasta. În caz de opozi ie a 
vreunuia dintre ei, vor decide asocia ii care reprezint  majoritatea absolut  a capitalului social. 
Opera iunea încheiat  în contra opozi iei f cute este valabil  fa  de ter ii c rora nu li se va fi 
comunicat aceast  opozi ie. 
11 A se vedea art. 7alin. (1) din Legea  patronatelor nr. 356/2001, art. 6 alin. (2) i (3) i art. 16 alin. 
(2) i (3) din Ordonan a  nr. 26/2000 cu privire la asociaâii i funda ii
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               - nulitatea persoanei juridice care, de la caz la caz, se aplic  cu limit ri i
circumstan ieri, dobândind un caracter de excep ie. Spre exemplu, se reg sesc într-
o astfel de situa ia entit ile juridice de tipul societ ilor comerciale, societ ilor
cooperative i grupurile de interes economic. Dup  cum s-a constatat i în 
doctrin 12, regimul nulit ii acestora are un caracter derogatoriu de la dreptul 
comun al nulit ii actelor juridice, în sensul c  nu produce efecte retroactiv.    
          Sanc iunea nulit ii acestor subiecte de drept poate interveni numai dup
înmatricularea lor, dac  obiectul de activitate este ilicit sau contrar ordinii publice, 
ori dac  actul de înfiin are nu prevede obiectul de activitate.  
          Caracterul de excep ie al institu iei juridice a nulit ii persoanelor juridice 
rezid i din aspectul c  sanc iunea va putea fi aplicat  numai dac  neregularitatea 
invocat  în cererea de anulare, exercitat  în condi iile legii, nu a fost înl turat
înainte de a se pune concluziile în fond la Tribunal13.
          În materia nulit ii grupurilor de interese civile se impun totu i unele 
men iuni. Spre deosebire de grupurile comerciale, a c ror nulitate invocat  dup
înmatriculare poate fi evitat  în condi iile legii, indiferent de cauza de nulitate, la 
grupurile civile tocmai cauza caracterul ilicit sau contrar ordinii publice al 
obiectului nu este de natur  a înl tura declararea nulit ii grupului14. Concluzia 
relevat  const  în aceea c  orice grup de interes economic, înainte de înmatriculare, 
în privin a actului de înfiin are i a actelor juridice încheiate pân  în acel moment, 
este supus regimului nulit ii de drept comun15, iar dup  înmatriculare acesta 
r mâne valabil dar numai atunci când cauza invocat  const  în caracterul ilicit sau 
contrar ordinii publice al obiectul de activitate.       
          - respingerea cererii de înregistrare a comerciantului sau a oric rei 
persoane juridice necomerciant în registrul comer ului de c tre judec torul delegat 
dac , la exercitarea controlului de legalitate cu ocazia înmatricul rii, este constatat
prezen a în actul constitutiv a unui obiect de activitate nepermis sau absen a unei 
clauze cu privire la obiectul de activitate, iar acestea nu sunt remediate de asocia i;
          - ac iunea în regularizare pentru îndep rtarea neregularit ii sub aspectul 
obiectului de activitate, constate dup  înmatricularea persoanelor juridice de tipul 
societ ilor comerciale, societ ilor cooperative i grupurilor de interes economic.. 
Diferen a pentru aceste categorii se remarc  doar asupra termenului de la data 
înmatricul rii în care poate fi exercitat , respectiv de 1 an pentru primele dou
categorii i de 6 luni pentru grupurile de interes economic16;
          - antrenarea r spunderii nelimitate i solidare pentru fondatorii, 
administratorii, reprezentan ii societ ii, precum i primii membri ai organelor de 

12 A se vedea, în materia societ ilor comerciale, I. Schiau, T. Prescure, „Nulitatea societ ii 
comerciale”, în Dreptul, nr. 8/2006, p. 108 -109 
13 Art. 56 lit.c i f , art. 57-59 din Legea nr. 31/1990R, art. 142 lit.c i f, art. 143 - 146 din Legea nr. 
161/2003
14 Art. 143 din Legea nr. 161/2003 
15 A se vedea în acest sens i I. B canu, „Modificarea i completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societ ile comerciale”, în Revista de drept comercial,  nr.  9/1997, p. 22 
16 A se vedea i art. 135 din Legea nr. 161/2003, art. 48 din Legea nr. 31/1990R i art. 20 din Legea 
nr. 1/2005 
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conducere, de administrare i de control ai societ ilor, comerciale i cooperative, 
i grupurile de interes economic pentru prejudiciul cauzat prin neregularit ile cu 

privire la constituire, implicit cele referitoare la obiectul de activitate, remarcate 
anterior sau ulterior înmatricul rii17;
          - respingerea cererii de înscriere în registrele speciale, cu ocazia exercit rii
controlului de legalitate de c tre persoanele sau organele abilitate  în acest sens în 
procedura de atribuire a personalit ii juridice pentru persoanele juridice 
necomercian i. Sanc iunea este susceptibil  de a fi aplicat  acelor subiecte de drept 
pentru care reglement rile speciale instituie obligativitatea men ion rii în actele de 
înfiin are a unor clauze cu privire la scopul i /sau obiectul de activitate, în aceast
situa ie reg sindu-se majoritatea persoanelor juridice civile;  
          6. Pentru anumite categorii de persoane juridice este principalul sau unicul 
aspect în considerarea c ruia prin norme imperative este fie impus  forma juridic
exterioar  de organizare în care respectivele subiecte de drept se pot constitui i
func iona legal, fie doar restric ionat  libertatea membrilor de a opta pentru o 
anumit  form  juridic 18;
          7. În situa iile în care are o natur  special , induce obligativitatea dobândirii 
de autoriza ii, avize, acorduri, licen e, înainte de constituire sau  de începerea 
efectiv  a activit ii pentru anumite persoane juridice19;
          8. Constituie regula în determinarae caracterul civil sau comercial al unei 
persoane juridice. În mod excep ional, forma juridic  a unui subiect de drept i nu 
obiectul s u de activitate îi poate determina natura juridic , derogarea fiind de 
strict  interpretare i enun at  expres în textul unor legi speciale. Exemplific în 
acest sens categoria societ ilor comerciale cu profil exclusiv agricol20, a 
societ ilor comerciale de leasing imobiliar sau a societ ilor imobiliare pentru 
comer i industrie21, când obiectul de activitate este integral sau în principal 
alc tuit din opera iuni civile.   
          Dealtfel, aceast  deschidere manifestat  la nivel legislativ, concretizat  în 
extinderea sferei comercian ilor prin acceptarea indirect i a unor subiecte de 
drept care au o form  juridic  comercial i un obiect de activitate ce presupune i
opera iuni civile, concord  cu evolu iile contemporane ale dreptului comercial i
materializeaz  o solu ie contrar  celor conturate în mod tradi ional în doctrina i
jurispruden a sub acest aspect22.

17 A se vedea pentru detalii în materia societ ilor comerciale St. D.C rpenaru, C. Predoiu, S. David, 
Gh. Piperea, op. cit, p.137 - 138 
18  A se vedea p. 286 - 293 
19 A se vedea p. 162 - 163 
20 Potrivit art. 3 din Legii nr. 36/1991 privind societ ile agricole i alte forme de asociere în 
agricultur , formele de asociere simple în agricultur  pot constitui societ i comerciale 
21 Au ca obiect leasingul imobiliar cu destina ie de locuin , respectiv achizi ia sau construc ia de 
imobile cu destina ie comercial  sau industrial , în scopul utiliz rii sau vânz riii lor conform O.G. nr. 
51/1997 privind opera iunile de leasing i societ ile de leasing,  
22 Pentru opinii similare a se vedea D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, „Opera iuni de leasing imobiliar”, în 
Revista de drept comercial, nr. 12/1997 p. 24, iar pentru opinia contrar  Gh. Piperea, „Natura juridic
a opera iunilor imobiliare”, în Revista de drept comercial, nr. 10/2000, p. 88 - 93 
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          9. Pentru anumite categorii de persoane juridice ce au acela i obiect de 
activitate, legisla ia special  poate institui anumite incompatibilit i. Spre exemplu, 
persoanele care au statutul de asociat, ac ionar, administrator, director executiv sau 
cenzor la o societate comercial  nu pot de ine calitatea de membru în consiliu de 
administra ie la o societate cooperativ  sau o cooperativ  agricol , atunci când 
aceste persoane juridice au acela i obiect de activitate23;
          10. În Proiectul de cod civil este întrebuin at ca reper la care se face raportare 
în stabilirea unor atribute de identificare a persoanelor juridice, art. 172 afirmând 
c  “în func ie de obiectul de activitate, persoana juridic  mai poate avea i alte 
atribute de identificare, cum sunt capitalul social, codul fiscal, contul bancar.  
         11. Este unul din criteriile clasice luate în considerare de textele doctrinare în 
realizarea clasific rii persoanelor juridice în patrimoniale i nepatrimoniale. La 
structurile asociative cu scop nepatrimonial acesta genereaz  efecte particulare 
asupra mai multor aspecte, în principal asupra eventualelor venituri i asupra 
regimului juridic al bunurilor existente în patrimoniul acestora. Totu i, caracterul 
nepatrimonial al scopului nu exclude posibilitatea pentru respectivele entit i
juridice de a desf ura implicit activit i economice concrete sau sub forma 
înfiin rii de societ i comerciale, dar circumstan iaz  veniturile astfel ob inute24.
          Nu în ultimul rând, fecem unele men iuni i în ceea ce prive te subordonarea 
valabilit ii scopului unor condi ii cumulative. În acest sens, instituirea normativ  a 
scopului drept unul din elementele constitutive ale oric rei persoanei juridice 
implic , în vederea recunoa terii valabilit ii sale, conformarea sa la o serie de 
condi ii cumulative, neconsacrate reglementativ explicit, dar conturate în literatura 
juridic , respectiv s  fie licit, s  fie determinat i în concordan  cu interesul public.  
          Relativ la scopul licit, re inem c  acesta va fi astfel dac  este concordant 
dispozi iilor legale, generale i particulare, incidente. Va trebui s  prezinte acest 
caracter atât prin natura sa, dar i din perspectiva realiz rii sale prin întrebuin area 
unor mijloace exercitate în condi iile i cu respectarea obliga iilor aferente impuse 
de actele normative. 
          În acest sens, apreciem ca fiind o materializare a caracterului licit implicit 
respectarea de c tre persoanele juridice a condi iei obiectului unic sau principal de 
activitate instituit expres pentru desf urarea unor categorii de activit i economice 
prin legi speciale aferente. Cu titlu exemplificativ, am în vedere: domeniul valutar-
bancar; domeniul activit ilor aflate în administrarea Comisiei Na ionale a 
Valorilor Mobiliare a c ror reglementare este asigurat  de dispozi iile Legii nr. 
297/2004 privind pia a de capital; domeniul burselor de m rfuri i societ ilor de 
brokeraj; domeniul profesiilor liberale; domeniul asigur rilor i/ sau reasigur rilor; 
domeniul activit ilor de creditare etc.. 
        Referitor la caracterul determinat, re inem c  scopul este determinat generic 
prin actele normative ce reglementeaz  persoana juridic  în calitatea sa de subiect 
de drept, concretizarea sa urm nd a fi f cut  în actul de înfiin are al fiec rui subiect 
de drept i, dac  este cazul, în regulamentele de organizare i func ionare, cu 

23 Art. 29 alin. (4) din Legea nr. 566/2004 i art. 47 alin. (1) din Legea  coopera iei agricole nr. 1/2005 
24 Este cazul asocia iilor, funda iilor,organiza iile sindicale 

71



respectarea limitelor stabilite de legea special  pentru categoria c reia îi apar ine. 
În acest sens, prezent m câteva exemple legislative ce fac dovada celor afirmate 
anterior, având în vedere îns i clasificarea persoanele juridice în raport de criteriul 
scopului, respectiv în persoane juridice cu scop lucrativ i persoane juridice cu 
scop nelucrativ. 
         Astfel,  societ ile comerciale, a a cum a fost subliniat i în doctrin 25, au 
drept ra iune de a fi desf urarea unei activit i comerciale, unica lor finalitate fiind 
realizarea afacerilor care alc tuiesc obiectul propriu de activitate, prin desf urarea 
de opera iuni juridice calificate de lege ca fiind fapte de comer .
          Potrivit art. 1 din legea cadru a societ ilor comerciale, acestea se constituie 
în vederea efectu rii de acte de comer . Astfel, obiectul s u de activitate, men ionat
obligatoriu în actul constitutiv cu precizarea domeniului i a activit ii principale, 
de regul  va avea un caracter comercial, f r  a exclude posibilitate efectu rii de 
acte juridice civile26.
          O serie de activit i,  prin natura lor specific , sunt reglementate prin acte 
normative speciale i nu pot constitui obiectul de activiatate decât pentru anumite 
forme juridice de societ i comerciale (de genul instu iilor de credit, societ ilor de 
asigur ri sau de investi ii etc.). De un regim similar beneficiaz i scopul înfiin rii 
acestora, în sensul unei norm ri asigurate pentru fiecare astfel de categorie în parte.     
          Scopul înfiin rii grupurilor de interes economic, de i este patrimonial nu 
poate consta în realizarea de beneficii proprii, ci numai în facilitarea sau 
dezvoltarea activit ii economice a membrilor s i, precum i a îmbun t irii
rezultatelor activit ii respective27. Singura destina ie a eventualelor beneficii 
ob inute la finele unui an financiar este materializat  în distribuirea lor c tre
membrii s i cu titlu de dividende, fie în cotele stabilie în actul constitutiv, fie în 
p r i egale, în absen a unei men iuni în acest sens.  
          Obiectul s u de activitate trebuie s  fie economic, îns  licit i determinat în 
cuprinsul actului constitutiv prin precizarea domeniului i a activit ii principale, 
precum i a naturii comerciale sau necomerciale, în raport de op iunea membrilor 
s i. De asemenea, activitatea grupului va avea întotdeauna doar un caracter 
accesoriu fa  de activitatea economic  a membrilor, f r  îns  ca grupul s  poat
înlocui sau substitui activitatea acestora. 
          Interzicerea expres  inclusiv a exercit rii, în mod direct sau indirect, a unei 
activit i de administrare ori de supraveghere a activit ii membrilor s i sau a unei 
alte persoane juridice, în special în domeniile personalului, finan elor i
investi iilor, a fost apreciat  în doctrin 28 ca o negare a unui rol de coordonator al 
grupului pentru persoanele juridice membre, având drept scop men inerea 

25 A se vedea i  D. Lupa cu, „Obiectul de activitate al societ ilor comerciale”, în Dreptul, nr. 
7/1993, p. 23 
26 Pentru detalierea aspectelor a se vedea St. D. C rpenaru, C. Predoiu, S. David, Gh. Piperea, op. cit,
p. 3 - 12 
27 Art. 118  alin. (1) i alin. (5) lit. a, art. 165 din Legea nr. 161/2003 
28 A se vedea  M. Buzil , O. Ciurea, „Grupurile de interes economic în legisla ia român  - aspecte 
generale”, în Revista de drept comercial, nr. 7-8/2003, p. 256
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caracterului de structur  de cooperare al grupului i asigurarea independen ei
oragniza ionale i financiare a membrilor. 
          Societatea cooperativ  este rezultatul asocierii f cute în scopul promov rii 
intereselor economice, sociale i culturale ale membrilor cooperatori, fiind de inut
în comun i controlat  democratic de c tre membrii s i, în conformitate cu 
principiile cooperatiste.În vederea realiz rii scopului pentru care s-a constituit, 
societatea cooperativ  poate desfa ura orice activit i permise de lege, fiind îns
supuse regimului de autorizare prev zut de legisla ia specific  în vigoare29.
          Legea cadru nr. 566/2004 configureaz  scopul cooperativelor agricole sub
forma promov rii intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile 
cooperatiste, în acest sens acestea urmând s  exercite o activitate economic ,
tehnic i social  în interesul privat al membrilor s i. În cadrul acestora, 
cooperativele agricole de gradul 2 au ca scop integrarea pe orizontal  sau pe 
vertical  a activit ii economice desf urate de acestea i autorizate în conformitate 
cu prevederile legale. În statutul acestora, dar nu i în actul constitutiv, va fi inserat 
în mod obligatoriu obiectul de activitate, cu enumerarea precis i complet  a 
activit ilor comerciale pe care urmeaz  s  le desf oare. O particularitate o 
reprezint  posibilitate de a desf ura activit i numai într-un singur domeniu, 
neputând avea un obiect de activitate mixt. 
          Organiza iile sindicatele, sunt constituite în scopul ap r rii drepturilor 
prev zute în legisla ia na ional , în pactele, tratatele i conven iile interna ionale la 
care România este parte, precum i în contractele colective de munc i promov rii 
intereselor profesionale, economice, sociale, culturale i sportive ale membrilor 
acestora.
          În statutul acestora trebuie inserat scopul constituirii, iar în vederea realiz rii
acestuia au dreptul s  folosesc  mijloace specifice recunoscute normativ, s
dobândesac  cu titlu gratuit sau cu titlu oneros orice fel de bunuri mobile i imobile 
necesare realiz rii scopului, dar i s  desf oare  diverse activit i i s  exercite 
atribu iile reglementate de legea cadru în condi iile stipulete în statut30.
          În materia asocia iilor i funda iilor, constituite în baza O.U. 26/200031, în
ambele cazuri scopul altruist, îns  nu neap rat caritabil, impune desf urarea, în 
principal, a unor activit i care nu urm resc realizarea de profit, distribuibil sub 
form  de dividende. Activit ile economice permise normativ pot fi efectuate fie în 
mod direct, cu caracter accesoriu i în strâns  leg tur  cu scopului principal, fie 
prin înfiin are de societ i comerciale, ca o form   de a ob ine venituri necesare 

29 Art. 8 alin. (1) i (2) din Legea nr. 1/2005 
30 Art. 25, art. 27 - 31 din Legea nr. 54/2003 privind sindicatele, enun ul acestor dispozi ii fiind mai 
complet în raport de vechea reglementare a acestor structuri asociative. A se vedea i A. Ungureanu, 
„Considera ii privind noile reglement ri cuprinse în Legea sindicatelor nr. 54/2003”, în Revista de 
drept comercial, nr. 4/2003, p. 41 - 42 
31 Pentru diversele tipuri de persoane juridice constituite potrivit legisla iilor speciale sub forma 
asocia iilor sau funda iilor reglementate de O.G. nr. 26/2000, scopul propriu este stabilit prin 
respectivele acte normative.  Spre exemplu, asocia ia profesional  constituit  de c tre societ ile 
cooperative, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000are drept obiect de activitate informarea, 
documentarea i perfec ionarea profesional  a membrilor cooperatori, precum i ac iuni promo ionale
pentru serviciile i produsele proprii 
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finan rii, dividendele ob inute dac  nu sunt reinvestite în acelea i societ i
comerciale, urmând în mod obligatoriu a fi utilizate pentru realizarea scopului32.
Astfel, în timp ce scopul asocia iilor const  în realizarea de activit i în interes 
general, al unor colectivit i sau, dup  caz, în interesul lor personal nepatrimonial 
al asocia ilor, funda iile urm resc realizarea unui scop de interes general sau, dup
caz, al unor colectivit i33.
          Sub sanc iunea nulit ii absolute, actul constitutiv identific  scopul la 
înfiin are al acestor persoane juridice în mod explicit i concret, iar statut reia i
detaliaz  atât scopul cât i obiectivele, în sensul unei determin ri precise a 
obiectului de activitate i a mijloacelor prefigurate de membrii pentru realizarea 
scopului. În plus, posibilitatea schimb rii scopului unei funda ii pe parcursul 
func ion rii sale este supus  unor condi ii speciale, în considerarea rolului  ce 
revine acestui element constitutiv. Astfel, schimbarea este rezervat  exclusiv 
fondatorului sau majorit ii fondatorilor în via , iar în cazul în care ace tia nu mai 
sunt în via , va putea fi f cut  numai cu întrunirea votului a patru cincimi din 
num rul membrilor consiliului director i în toate cazurile, numai dac  scopul a 
fost realizat în totalitate sau în parte ori dac  acesta nu mai poate fi îndeplinit34.
          Pe lâng  funda iile tipice, create prin alocarea unui patrimoniu, dispozi iile
art. 15 alin. (3) din legea cadru reglementeaz i o categorie special , ini ial 
nesemnificativ  patrimonial, al c ror unic scop îl constituie colectarea de fonduri 
care s  fie puse la dispozi ia altor asocia ii sau funda ii, în vederea realiz rii de 
programe. Absen a caracterului exclusiv al scopului este susceptibil  de 
sanc ionare cu dizolvarea prin hot râre judec toreasc .
          Patronatele sunt înfiin ate în scopul ob inerii de profit în condi ii de 
concuren , acesta urmând a fi men ionat al turi de obiectul de activitate în statut, 
sub sanc iunea nulit ii. În vederea realiz rii scopului legea cadru traseaz
patronatelor o serie de direc ii  pentru activit ile pe care le poate efectua35.
          Din domeniul profesiilor liberale, fac referire la societatea civil
profesional  cu r spundere limitat a c rei lege cadru nu face preciz ri exprese 
asupra scopului acestora, motiv pentru care apreciez c , fiind o form  de exercitare 
a profesiei de avocat, scopul general recunoscut avocatului, respectiv cel de 
promoveaz i ap r  drepturile, libert ile i interesele legitime ale omului, î i
conserv  valabilitatea.
 Obiectul de activitate al societ ii agricole este delimitat prin intermediul 
defini iei legale la exploatarea agricol 36 a p mântului, uneltelor, animalelor i altor 
mijloace aduse în societate, precum i realizarea de investi ii de interes agricol. 
Actul de constituire i  statutul vor cuprinde i obiectul de activitate, cu o 

32A se vedea i R. Dimitriu, „Reflec ii privind asocia iile nonprofit în perspectiva unei noi 
reglement ri”, în Revista de drept comercial, nr. 6/1997, p. 73 - 74 
33 Art. 4  i art. 15 alin. (1) modificat de  O.G.  nr. 26/2000 
34 Inclusiv autorizarea cererii de înregistrare a acestei modific ri este supus  unei proceduri speciale  
35 A se vedea art. 10-13 din Legea  patronatelor nr. 356/2001  
36 Sensul acesteia este potrivit art. 5 alin. (1) al Legii nr. 36/1990 cel de ”organizarea i efectuarea de 
lucr ri agricole i îmbun t iri funciare, utilizarea de ma ini i instala ii, aprovizionarea, prelucrarea 
i valorificarea produselor agricole i neagricole i alte asemenea activit i”
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enumerare a activit ilor ce constituie obiectul societ ii i o delimitare teritorial  a 
ariei de activitate.   
          Referitor la scop, de i acesta nu este stipulat expres în normele specifice 
aplicabile, trebuie precizat în contractul de constituire i statut. În literatura de 
specialitate37 a fost exprimat  opinia potrivit c reia acesta prezint  un caracter 
lucrativ, deoarece societatea urm re te satisfacerea intereselor economice ale 
membrilor s i. Practic scopul urm rit de societatea agricol  este acela de a folosi 
serviciile prestate sau utilizate de asocia i în opera iuni sociale care produc 
economii sau beneficii. 
          Relativ la condi ia concordan ei cu interesul public impus  scopului 
consider m ca necesare unele preciz ri. Aprecierea acestui raport de conformitate 
este inevitabil marcat  de îns i ambiguitatea no iunii de interes public, generat  de 
lipsa unei defini ii explicite care s  precizeze con inutul acestei sintagme. În ceea 
ce ne prive te opin m în sensul c  absen a este justificat  de gradul ridicat de 
generalitate pe care îl implic  acest concept, referindu-se la chestiuni de regul  cu 
poten ial de a afecta un num r considerabil sau to i membrii societ ii, de varietatea 
raporturilor juridice c rora le este incident i de conota iile pe care le poate dobândi 
contextual la un moment dat în timp i spa iu. Astfel, interesul public se contureaz
drept un concept flexibil ce antreneaz  o pluralitate de factori, la rândul lor 
variabili, pentru realizarea unui efect constând în protejarea colectivit ii în 
general.
          Abordat sintetic, independent de orice problem  de interpretare pe care ar 
putea-o ridica, scopul persoanei juridice consonant interesului public apare ca o 
necesitate i implic  în concret corelarea a însu i interesului privat al acestui tip de 
entit i juridice cu interesul public. Într-o accep iune generic , consider m c
interesul privat este redat în mod abstract prin scopul urm rit i transpus normativ 
i conven ional pentru fiecare astfel de subiect de drept, iar în mod practic de 

activit ile concrete desf urate i de impactul acestora în plan social, exterior 
persoanei juridice. Mai mult decât atât, opin m c  aceast  conformitate dezb tut
reprezint  îns i corolarul primelor dou  condi ii c rora le este circumstan iat 
scopul, respectiv numai în m sura în care acesta este licit i determinat prezentând 
poten ialitate de fi i conform interesului public. În concluzie, fluiditatea no iunii
de interes public amprenteaz  implicit raportul în care se afl  cu scopul persoanelor 
juridice, o apreciere corect i conform  a acestuia cu realit ile contemporane 
presupunând o analiz  particularizat  pentru fiecare persoan  juridic  în parte. 

37 Al. iclea ,N. B beanu, „Constituirea exploata iilor agricole-societ i cu personalitate juridic
conform legii nr. 36/1991”, în Revista de drept comercial, nr. 7-8/2004, p. 76 
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