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Resumé 
Dans la procedure de la constitution du group d’intérêt economique est 

necessaire de faire des differents actes juridique. Ces actes sont fait du fondateurs 
du group, mais elles sont valorifies de group. Mais si les actes quelle sont faits 
dans la procedure de la constitution du group l’interet economique ont les errores 
il y a la posibilite de corriger ces errores. Les moyens de corriger les errores sont 
differents: a) par la decision des membres du group d’interet economique; b) par 
la decision judiciare. Pour torites les situation des errores on peut engager la 
responsabilite juridique aux personnes qui ont fait ces errores. 

Cuvinte cheie: grup de interes economic; procedura de constituire; 
r spunderea membrilor; protec ia ter ilor.

1. Situa ia actelor juridice încheiate în procedura de constituire a 
grupului de interes economic. Cosidera ii preliminare.  În procedura de 
constituire a grupului de interes economic este necesar a se încheia pân  ce acesta 
devine persoan  juridic , diferite acte juridice. Actele juridice care se pot încheia în 
contul grupului de interes economic, sunt: a) deschiderea unui cont la banca pentru 
depunerea capitalului social; b) încheierea unui contract de închiriere pentru un 
spa iu necesar sediului social; c) încheierea unui contract de asisten  juridic
pentru redactarea actului constitutiv i asistent  juridic  în constituirea grupului; d) 
efectuarea de pl i pentru servicii de redactare, multiplicare sau pentru taxe de 
înregistrare ori taxe judiciare. Aceste acte se încheie de c tre fondatori i sunt 
valorificate de c tre grupul de interes economic dup  dobândirea personalit ii 
juridice. Posibilitatea încheierii unor asemenea acte este consacrat  juridic în art. 
125(1) lit.d din Legea nr. 161/20031 în care se dispune c  la cererea de 
înmatriculare a grupului de interes economic, formulat  de c tre fondatori, trebuie 
s  fie ata ate i ,,actele constatatoare ale opera iunilor încheiate în cadrul grupului 
de interes economic i aprobate de membrii acestuia’’ . 

2. Natura juridic  actelor încheiate în procedura de constituire a 
grupului de interes economic. Fondatorii, reprezentan ii i alte persoane, care au 
lucrat în numele unui grup în curs de constituire r spund solidar i nelimitat fa  de 

* Autorul este cadru didactic la Facultatea de Drept i tiin e Administrative a Universit ii
din Craiova 
1 Grupurile de interes economic sunt reglementate în Titlul V din Legea nr. 161/2003 privind 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. Ori de câte ori se va utiliza termenul ”Legea 
nr. 161/2003” se are în vedere Titlul V din aceast  lege. 
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ter i pentru actele juridice încheiate cu ace tia pe seama grupului de interes 
economic, cu excep ia situa iei în care grupul le-a preluat asupra sa dup
dobândirea personalit ii juridice (art.139 din Legea nr. 161/2003). Actele care sunt 
preluate de grupul de interes economic sunt considerate a fi fost ale acestuia înc
de la data la care au fost încheiate (art. 139 din Legea nr. 161/2003 ). 

În privin a naturii juridice a actelor încheiate în cadrul grupului de interes 
în procedura de constituire se pot pune dou  probleme : a) dac  aceste acte 
încheiate de c tre fondatori i cedate grupului dup  dobândirea personalit ii 
juridice pot fi considerate angajamente ale fondatorilor luate sub condi ia
rezolutorie a preluarii lor de catre grupul de interes economic; b) dac  aceste acte 
încheiate de c tre fondatori în procedura de constituire pot fi considerate ca acte 
încheiate,  în temeiul capacit ii de folosin  restrâns  la nevoile de dobândire a 
personalit ii juridice, de c tre grupul de interes economic. Consider m c  actele 
f cute de c tre fondatori în procedura de constituire a grupului de interes economic 
i preluate de c tre acesta dup  dobândirea personalit ii juridice au natura juridic

a unor acte încheiate în temeiul capacit ii de folosin 2 restrâns , la nevoile 
dobândirii personalit ii juridice de c tre grupul de interes economic. 

3. Efectele actelor juridice incheiate în contul grupului de interes 
economic. Efectele actelor juridice încheiate de c tre fondatori în contul grupului 
de interes economic sunt puse în eviden  în prevederile art. 139 din Legea nr. 
161/2003,  în care se dispune c  :
 ,, fondatorii, reprezentan ii i alte persoane care au lucrat în numele unui grup în 
curs de constituire r spund solidar i nelimitat fa  de ter i pentru actele juridice 
încheiate cu ace tia pe seama grupului în afar  de cazul în care grupul dup  ce a 
dobândit personalitate juridic , le-a preluat asupra sa’’, iar ,, actele astfel preluate 
sunt considerate a fi fost ale grupului înc  de la data încheierii lor ’’. 

Din con inutul textului de lege men ionat se pot extrage urm toarele idei 
privind efectele actelor încheiate de c tre fondatori, reprezentan i sau alte persoane 
în contul grupului de interes economic, în procedura de constituire a acestuia i
anume: a) actele juridice încheiate în condi iile men ionate produc efecte în sensul 
angaj rii r spunderii în mod nelimitat i solidar fa  de ter i pân  la preluarea lor de 
c tre grup; b) actele juridice încheiate în condi iile men ionate produc efecte fa  de 
grupul de interes economic de la data încheierii acestora dac  sunt preluate de c tre 
grup, preluându-se astfel r spunderea fondatorilor i a altor persoane de la aceea i
dat  a încheierii actelor; c) actele juridice încheiate în condi iile men ionate, dac
nu sunt preluate de c tre grupul de interes economic men in r spunderea 
fondatorilor ori a altor persoane care le-au încheiat, de la data la care acestea au 
fost încheiate. 

2 A se vedea art.33(3) din  Decretul nr. 31/1954 privind persoanele fizice i juridice în care se dispune 
c  : “Chiar înainte de data înregistr rii sau de data actului de recunoa tere ori de data îndeplinirii 
celorlalte cerin e ce ar fi prev zute , persoan juridic  are capacitate chiar de la data actului de 
înfiin are cât prive te drepturile constituite în favoarea ei, îndeplinirea obliga iilor i a oric ror m suri
preliminare ce ar fi necesare , dar numai întrucat acestea sunt cerute pentru ca persoana juridic  s  ia 
fiin  în mod valabil.”  
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4. Efectele înc lc rii cerin elor legale de constituire a grupului de 
interes economic. Considera ii  preliminare. În Legea nr. 161/2003, în capitolul I 
din Titlul V, exist  Sec iunea a III-a  denumit  ,,Efectele înc lc rii cerin elor legale 
de constituire a grupului de interes economic’’ (art. 133 – 147). Înc lcarea 
cerin elor legale de constituire a grupului de interes economic, const  în 
neregularit ile care se produc în procedura de constituire a grupului. Fa  de 
momentul producerii i constat rii neregularit ilor privind constituirea grupului de 
ineres economic, acestea pot s  fie : a) neregularit i produse i constatate înainte 
de înmatricularea grupului de interes economic; b) neregularit i produse înainte de 
înmatricularea grupului de interes economic, dar constatate dup  inmatricularea 
acestuia; c) neregularit i privind  formalit ile de publicitate privind constituirea 
grupului de interes economic. În privin a neregularita ilor  concep ia 
reglement rilor juridice este de a fi salvat grupul de interes economic i implicit de 
a-i proteja pe ter i.

5. Situa ia neregularit ilor produse i constatate înainte de 
înmatriculare. Categorii de neregularit i. Înainte de înmatricularea grupului de 
interes economic în registrul comer ului se pot produce i constata anumite 
neregularit i privind constituirea acestuia i anume : a) necuprinderea în actul 
constitutiv a men iunilor prev zute de lege (art.133 din Legea nr. 161/2003); b) 
cuprinderea în actul constitutiv a unor clauze prin care se încalc  o dispozi ie
imperativ  a legii (art.133 din Legea nr. 161/2003); c) neîdeplinirea unei cerin e
legale pentru constituirea grupului (art.133 din Legea nr. 161/2003); d) 
nesolicitarea înmatricul rii grupului de interes economic  de c tre fondatori sau 
reprezentan ii acestora (art.134 din Legeanr. 161/2003). Pentru fiecare dintre 
neregularit ile men ionate exist  posibilitatea de remediere. 

6. Situatia nesolicit rii înmatricul rii grupului de interes economic. 
Dac  fondatorii sau reprezentan ii grupului de interes economic nu au cerut 
înmatricularea acestuia în registrul comer ului în termen legal, atunci oricare 
membru al grupului prin scrisoare recomandat  sau prin notificare poate s -i pun
în intârziere pe fondatori sau pe reprezentan ii grupului, în sensul ca ace tia din 
urm  s  solicite, într-un termen de 8 zile de la primirea notific rii sau scrisorii 
recomandate, înmatricularea grupului (art.134 din Legea nr. 161/2003). 

În cazul în care fondatorii sau reprezentan ii grupului nu se conformeaz
notific rii în termenul men ionat, atunci oricare membru al grupului poate s  cear
oficiului registrului comer ului efectuarea înmatricul rii (art.134 din legea nr. 
161/2003). 

7. Situa ia neregularit ilor constatate de judec torul delegat când 
examineaz  cererea de autorizare a grupului de interes economic. Judec torul
delegat al tribunalului la registrul comer ului, în exercitarea controlului privind 
autorizarea constituirii i func ion rii grupului de interes economic poate constata 
din oficiu sau la cererea oric rui membru al grupului ori a altor persoane interesate 
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anumite neregularit i cum ar fi: a) necuprinderea în actul constitutiv a men iunilor
prev zute de lege3; b) cuprinderea în actul constitutiv a unor clauze prin care se 
încalc  o dispozi ie imperativ  a legii (ex.: 1. cuprinderea în obiectul de activitate 
al grupului a unor activit i care potrivit legii sunt infrac iuni 2. stabilirea firmei 
grupului printr-o denumire care  este întrebuin at  de comercian ii din sectorul 
public); c) neîndeplinirea unor cerin e legale pentru constituirea grupului (ex.: 1. 
neîncheierea actului constitutiv în form  autentic ; 2. nesemnarea actului 
constitutiv de c tre to i membrii grupului; 3. numirea ca administrator sau cenzor al 
grupului de interes economic a unei persoane incapabile sau condamnate pentru 
infrac iuni care o fac nedemn  pentru o asemenea calitate; 4. neata area la cererea 
de înmatriculare a actelor prev zute de lege4).

Remedierea unor asemenea neregularit i se poate face de c tre fondatori 
sau de persoanele împuternicite cu efectuarea formalit ilor de înmatriculare în 
termenul pe care judec torul delegat îl poate acorda în acest sens. Dac  persoanele 
cu atribu ii în îndeplinirea formalit ilor sau membrii grupului nu se conformeaz
dispozi iilor judec torului delegat pentru regularizarea grupului de interes 
economic, atunci cererea de înregistrare se respinge prin încheierea pronun at  de 
judec torul delegat. 

8. Situa ia neregularit ilor produse înainte de înmatricularea 
grupului de interes economic i constatate dup  înmatriculare. Categorii de 
neregularit i. Dup  înmatricularea grupului de interes economic este posibil sa 
fie constatate anumite neregularit i care s-au produs înainte de înmatriculare, dar 
care nu au fost descoperite cu ocazia acesteia. Asemenea neregularit i pot s  fie de 
urm toarele tipuri: a) neregularit i privind actul constitutiv (ex.: 1. lipsa actului 
constitutiv; 2. lipsa formei autentice a actului constitutiv; 3. lipsa unor elemente 
obligatorii ale actului constitutiv; 4. existen a în actul constitutiv a unor clauze 
contrare ordinii publice i moralei); b) neregularit i privind capacitatea 
fondatorilor, în sensul c  to i ace tia au fost incapabili la constituirea grupului de 
interes economic; c) neregularit i de natur  administrativ jurisdic ional  (ex.: 1. 
lipsa încheierii judecatorului delegat; 2. lipsa autoriza iei administrative legale 
pentru anumite activit i cu regim special (activit i bancare, activit i de asigurare, 
etc)).

Remedierea neregularit ilor constatate dup  înmatricularea grupului de 
interes economic poate fi f cut  în dou  modalit i: a) remedierea voluntar i la 
ini iativa grupului de interes economic; b) remedierea pe cale judecatoreasc .

9. Remedierea neregularit ilor de c tre grupul de interes economic pe 
cale voluntar . Pentru neregularit ile constatate dup  înmatricularea grupului de 
interes economic acesta este obligat s  ia m suri pentru înl turarea lor. Termenul 
pentru regularizarea grupului este de cel mult 8 zile de la constatarea acelor 

3 A se vedea pentru clauzele obligatorii ale actului constitutiv al grupului de interes economic, art.122 
din Legea nr. 161/2003  
4 A se vedea art 125 din Legea nr. 161/2003  
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neregularit i. (art. 135 (10) din Legea nr. 161/2003). Legea nr. 161/2003 nu 
prevede care este calea de urmat pentru regularizare. Considrer m c  în raport de 
categoria de neregularit i, grupul de interes economic poate s  procedeze în 
urm toarele modalit i : a) pentru neregularit ile privind actul constitutiv, membrii 
grupului trebuie s  adopte o hot râre care s  fie materializat  într-un act adi ional
la actul constitutiv care trebuie supus totu i formalit ilor care se fac i la 
constituirea grupului; b) pentru neregularit ile privind capacitatea fondatorilor, 
remedierea se face tot printr-o  hot râre a membrilor grupului care între timp au 
devenit capabili împreun  cu al i membrii ai grupului, care au aderat ulterior la 
grup i care sunt capabili, materializat  într-un act adi ional la actul constitutiv al 
grupului, care trebuie s  fie supus tuturor formalit ilor necesare ca la constituirea 
grupului; c) pentru neregularit ile constând în lipsa încheierii judec torului 
delegat, membrii fondatori ai grupului trebuie s  solicite judec torului delegat 
pronun area unei încheieri de autorizare a constituirii i func ion rii grupului care 
va fi supus  tuturor formalit ilor de publicitate i comunicare; d) pentru 
neregularit ile privind autoriza iile administrative necesare constituirii grupului de 
interes economic membrii grupului trebuie s  fac  demersurile pentru ob inerea 
acestora.

10. Remedierea neregularit ilor pe cale judiciar . Dac  grupul de 
interes economic nu se conformeaz  pentru regularizarea sa pe cale voluntar  în 
termenul de 8 zile, prev zut de lege, atunci orice persoan  interesat  poate cere 
tribunalului s  oblige grupul pentru a remedia neregularit ile. Prin cererea de 
regularizare se pot cere i daune cominatorii. Dreptul la ac iunea în regularizare se 
prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni de la data înmatricul rii grupului 
(art.135(3) din Legea nr. 161/2003). 

11. R spunderea pentru prejudiciile cauzate prin neregularit i.
R spunderea fondatorilor, reprezentan ilor i membrilor organelor de 
conducere i de control. Fondatorii, reprezentan ii i primii membrii ai organelor 
de conducere, de administrare i de control r spund nelimitat i solidar pentru 
prejudiciile cauzate prin neregularit ile produse în procedura de constutuire a 
grupului de interes economic. În privin a categoriilor de persoane care sunt 
raspunz toare pentru prejudiciile cauzate prin neregularit i se pune problema 
referitoare la ce se în elege prin ,, primii membrii ai organelor de conducere ca 
persoane r spunz toare ’’. 

Dac  avem în vedere c  structurile func ionale ale grupului de interes 
economic sunt formate din organe de deliberare i decizie (adunarea general  a 
membrilor grupului de interes economic), organele de administrare (administratorii 
grupului de interes economic), organele de supraveghere i control (cenzorii) am 
putea în elege c  primii membrii ai organelor de conducere ar fi membrii adun rii
generale constitutive a grupului de interes economic. Consider m ca membrii 
grupului de interes economic participan i la adunarea general  constitutiv  a 
acestuia sunt r spunz tori nelimitat i solidar al turi de celelalte persoane din 
structurile func ionale nominalizate (fondatori, administratori,  cenzori), dac  prin 
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constituirea grupului de interes economic cu neregularit i au produs vreun 
prejudiciu.

12. Declararea nulit ii grupului. Considera ii preliminare. Dac
grupul de interes economic nu este remediat prin niciuna dintre modalit ile de 
remediere prev zute de lege sau dac  termenul de regularizare a fost dep it atunci 
orice persoan  interesat  poate solicita instantei declararea nulit ii  acestuia. 
Ac iunea în declararea nulit ii grupului de interes economic poate fi introdus ,
pentru cauzele de nulitate prev zute de lege, la tribunal ca instan  competent
material. 

Cererea de declarare a nulit ii de c tre tribunal a unui grup de interes 
economic înmatriculat în registrul comer ului poate fi f cut  pentru urm toarele 
cauze 5: a) cauze privind actul constitutiv i anume : 1. lipse te actul constitutiv  
(art.142 lit.a din Legea nr.161/2003); 2. actul constitutiv nu a fost încheiat în forma 
autentic  (art.142 lit.a din Legea nr. 161/2003) ; 3. actul constitutiv nu prevede 
denumirea, sediul i obiectul de activitate al grupului (art.142 lit. f din Legea nr. 
161/2003 ; b) cauze  privind capacitatea fondatorilor în sensul c  to i fondatorii au 
fost incapabili la data constituirii grupului (art..142 lit.b din Legea nr. 161/2003); c) 
cauze   privind obiectul de activitate al grupului în sensul c  acesta este ilicit sau 
contrar ordinii publice (art.142 lit.c din Legea nr. 161/2003); d) cauze privind 
autorizarea constituirii grupului de interes economic: 1. lipsa încheierii 
judec torului delegat de înmatriculare a grupului (art.142 lit.d din Legea nr. 
161/2003); 2. lipsa autoriza iei legale administrative de constituire a grupului când 
prin legi speciale se impune existen a unei asemenea autoriza ii precum cea  pentru 
activitatea bancar  sau de asigur ri (art.142 lit.e din Legea nr. 161/2003). 

O problem  care s-ar putea pune ar fi aceea dac  în afar  de cauzele 
prev zute de art.142 din Legea nr. 161/2003 i men ionate mai înainte s-ar putea 
solicita declararea nulit ii grupului i pentru alte cauze. Consider m ca declararea 
nulit ii grupului poate fi cerut  pentru orice nerespectare a condi iilor de fond i
de form  ale actului constitutiv al grupului. 

13. Efectele declar rii nulit ii grupului de interes economic. 
Declararea nulit ii grupului de interes economic produce urm toarele efecte 6: a) 
dizolvarea grupului de interes economic; b) trecerea la lichidarea grupului de 
interes economic, ca urmare a dizolv rii; c) numirea lichidatorului grupului de 
interes economic. Prin declararea nulita ii grupului de interes economic nu se aduce 
atingere actelor încheiate în numele acestuia. 

Nulitatea grupului de interes economic nu poate fi opus  ter ilor de bun
credin  nici de c tre grup i nici de c tre membrii s i. La data la care hot rârea 
judec toreasc  de declarare a nulit ii grupului de interes economic a devenit 
irevocabil  grupul de interes economic intr  în lichidare, urmând s  înceteze f r
efect retroactiv. Hot rârea judec toreasc  de declarare a nulit ii grupului de 

5 A se vedea art.142 din Legea nr. 161/2003 
6 A se vedea art.145 din Legea nr. 161/2003 
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interes economic este comunicat  de c tre tribunal oficiului registrului comer ului 
pentru a fi men ionat  în registrul comer ului, dup  care ea va fi transmis  de c tre
acela i oficiu la Monitorul Oficial al României  spre publicare. 

14. R spunderea membrilor grupului de interes economic pentru 
obliga iile acestuia dac  a fost declarat  nulitatea sa. Membrii grupului de 
interes economic asupra c ruia a fost declarat  nulitatea r spund pentru obliga iile
acestuia în mod nelimitat i solidar, cu excep ia situa iei 7 în care: a) exist  o 
stipula ie contrar  cu ter ii ca i contractan i; b) când în actul constitutiv s-a 
prev zut c  un membru nou al grupului poate fi executat pentru obliga iile acestuia 
dac  s-au n scut anterior ader rii sale. 

Creditorii grupului se vor îndrepta mai întâi împotriva acestuia pentru 
obliga iile lui i numai dac  acesta nu le pl te te în termen de 15 zile de la data 
punerii în intârziere se vor putea îndrepta împotriva membrilor grupului.  

15. Situa ia nerespect rii cerin elor privind publicitatea constituirii 
grupului de interes economic. Considera ii preliminare. Constituirea grupului 
de interes economic se public  în Monitorul Oficial al României. Publicitatea 
constituirii grupului de interes economic prin Monitorul Oficial al României 
creeaz  opozabilitatea fa a de ter i a actelor grupului. 

16. Protec ia ter ilor în situa ia nerespect rii cerin elor privind 
publicitatea constituirii grupului de interes economic. Ter ii sunt proteja i de 
actele i faptele pentru care nu s-au îndeplinit formalit ile de publicitate a 
constituirii grupului de interes economic. Modalit ile prin care se realizeaz
protec ia ter ilor pentru actele pentru care nu s-au îndeplinit formalitatile de 
publicitate sunt: a) grupul nu poate opune ter ilor actele sau faptele pentru care nu 
s-a efectuat publicitatea cu excep ia cazului în care grupul face dovada c  ace tia le 
cuno teau (art . 137 (1) din Legea nr. 161/2003); b) opera iunile efectuate de 
grupul de interes economic înainte de a-16-a zi de la data public rii în Monitorul 
Oficial al României, a încheierii judec torului delegat nu sunt opozabile ter ilor
dac  ace tia dovedesc imposibilitatea lor de a lua cuno tiin  de ele (art.137 (2) din 
Legea nr. 161/2003); c) ter ii pot invoca actele sau faptele cu privire la care nu s-a 
îndeplinit publicitatea în afar  de situa ia în care omisiunea publicit ii le lipse te
de efecte (art.138 din Legea nr. 161/2003).  

17. Protec ia ter ilor dup  efectuarea formalit ilor de publicitate. 
Dup  efectuarea formalita ilor de publicitate în leg tur  cu persoanele, care ca 
organe ale grupului de interes economic sunt autorizate s -l reprezinte, ter ii sunt 
proteja i fa  de anumite neregularit i privind numirea acestor organe. Protec ia
ter ilor are urm toarele componente: a) grupul nu poate opune ter ilor 
neregularit tile privind numirea sau încetarea din func ie a persoanelor autorizate 
s -l reprezinte, dac  ele nu au fost publicate în conformitate cu dispozi iile legale 

7 A se vedea art.119 din Legea nr. 161/2003 
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(art. 140 (2) din Legea nr. 161/2003); b) grupul de interes economic nu poate 
opune ter ilor actele prin care se dep e te obiectul de activitate al acestuia, chiar 
dac  a fost publicat actul constitutiv, cu excep ia cazului în care el dovedeste c
ter ii cuno teau sau trebuiau s  cunoasc  dep irea acestuia (art.141(1) din Legea 
nr. 161/2003); c) grupul de interes economic nu poate opune pentru a se sustrage 
de la obliga iile asumate o neregularitate în numirea reprezentan ilor,
administratorilor sau a altor personae care fac parte din organele grupului chiar 
dac  aceast  numire a fost publicat  în conformitate cu dispozi iile legale (art.140 
(1) din legea nr. 161/2003); d)  grupul nu poate opune ter ilor clauzele actului 
constitutiv ori hot rârile organelor statutare ale grupului care limiteaz  puterile 
conferite de lege acestor organe chiar dac  au fost publicate, cu excep ia clauzei 
prin care s-a prev zut c  grupul va r spunde valabil doar în cazul în care doi sau 
mai mul i administratori ac ioneaz  împreun i aceast  clauz  a fost publicat  în 
Monitorul Oficial al României (art.141(3) din Legea nr. 161/2003).                           
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