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În mod îndrept it, votul este o no iune privilegiat  a dreptului. 
Instrumentul prin excelen  al „transform rii” op iunilor individuale 
într-o decizie colectiv 1, votul este o institu ie fundamental  într-o 
democra ie veritabil .

Superioritatea sa ca mijloc universal de promovare a binelui 
comun2, ca drept „ce asigur  protec ia tuturor drepturilor”3 este 
consfin it  în Constitu iile na ionale, Constitu ia european  sau 
Cartele interna ionale privind drepturile universale i libert ile 
fundamentale ale omului. 

Ca atare, votul a f cut obiectul preocup rilor multor doctrinari 
ai dreptului public, primind, de-a lungul timpului, diferite valen e. 
Votul reprezint  un drept, o libertate, o garan ie, o putere, un 
simbol, un sinonim al libert ii i al pluralismului4.

Dimensiunea colectiv  ce îi este asociat  în fiecare dintre 
aceste ipostaze avea s  se transforme îns  într-un dezavantaj în 
dreptul privat. La începutul secolului 20, votul, mijloc de formare 
a voin ei sociale, devenea o „func ie”, destinat  a servi scopului 
superior al societ ii comerciale, intrând, astfel, într-un con de 
umbr  în dreptul societar. 

i, totu i, un principiu fundamental al acestuia impune atri-
buirea drepturilor de vot prin raportare la contribu ia la capital. 
Propor ional cu riscul suportat de asociat, dreptul de vot urm re te,
în fapt, s  protejeze un interes preponderent individual. 

1 P. Bacot, Dictionnaire du vote, Elections et Délibérations, Presses 
Universitaires de Lyon, Lyon, 1994, p. 185. 

2 O. Ihl, Le vote, Montchrestien, Paris, 1996, p. 11. 
3 R.H. Pildes, What Kind Of Right Is “The Right To Vote?”, Virginia 

Law Review, vol. 93, 2007, pp. 43-50. 
4 Vezi i O. Ihl, op. cit., p. 11. 
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Procesul adopt rii hot rârilor în adunarea general  este guver-
nat de regula majorit ii, iar cine de ine suficiente voturi hot r te 
– or, cel ce hot r te conduce societatea1.

Ast zi asocia ii pot încheia în mod liber conven ii de vot sau de 
tip „voting trust”, pot înfiin a holdinguri, c utând s  î i asigure 
astfel pozi ii de control.  

Votul este un mijloc responsabil de formarea voin ei societ ii 
comerciale, dar i un drept cu caracter subiectiv, un simbol al 
puterii, o valoare, independent de titlu. 

În aceast  multipl  postur , votul reintr , în toate sistemele de 
drept, în centrul aten iei dreptului societar. 

F r  efort îl putem g si la originea tuturor fr mânt rilor 
doctrinei, jurispruden ei i legisla iei societare, precum i a 
marilor transform ri generate de acestea în exerci iul cotidian al 
activit ii comerciale. For ând apari ia unor teorii legate de 
interesul societ ii sau al grupului de societ i, de abuzul de 
majoritate sau de guvernarea corporativ , dreptul de vot se a eaz
în avangarda dreptului societar. 

Într-un context globalizant în care Curtea European  de Justi ie 
a validat ideea „law shopping”-ului2, la care se ad ug  ast zi i

1 L. Convert, L'impératif et le supplétif dans le droit des sociétés. 
Etude de droit comparé: Angleterre, Espagne, France, L.G.D.J., Paris, 
2003, p. 565. 

2 Vezi deciziile CEJ Centros din 9 martie 1999, Überseering din 5 
noiembrie 2002 i Inspire Art din 30 septembrie 2003. Potrivit Cur ii, în 
decizia Centros, „faptul pentru un resortisant al unui stat membru care 
dore te s  constituie o societate de a alege, pentru înfiin area societ ii, un 
stat membru ale c rui norme de drept al societ ilor comerciale i se par 
mai pu in restrictive i de a alege s  înfiin eze sucursale în alte state 
membre, nu constituie în sine o exercitare abuziv  a dreptului de stabilire. 
Într-adev r, dreptul de a constitui o societate în conformitate cu legisla ia
unui stat membru i de a înfiin a sucursale în alte state membre este 
inerent exercit rii pe pia a unic  a libert ii de stabilire garantat  de 
tratat”. Pentru mai multe detalii, E. Lestrade, Company Law Shopping 
and the Regulation of Companies in the European Union, European 
Newsletter, Vol. 2, 2009; M. Menjucq, Droit international et européen des 
sociétés, Montchrestien, 2e édition, Paris, 2008; M. Andenas, F. 
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deschiderea posibilit ii înfiin rii societ ilor comerciale prin 
intermediul Internetului, stimulând mobilitatea juridic  în inte-
riorul Uniunii Europene1, importan a sa ca obiect de studiu se 
impune de la sine. 

Asamblând toate elementele relevante desprinse din normele de 
drept, din îndrum rile jurispruden ei, precum i din interpret rile
doctrinei, aceast  lucrare propune o (re)configurare a regimului 
juridic al dreptului de vot al asocia ilor societ ilor comerciale, 
drept care, cu siguran , va cânt ri decisiv în momentul alegerii 
locului în care ace tia din urm  î i vor plasa investi ia.

Wooldridge, European Comparative Company Law, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010. 

1 L. Convert, op. cit., p. 103. 



Premise ale studiului dreptului de vot 

Nu este o pur  întâmplare c , la origine, votul provine din lati-
nescul voveo (a se angaja) sau votum (angajament), ambele 
redând aceea i idee, anume aceea de exprimare a unui angaja-
ment într-un cadru solemn1. A vota însemna a depune un jur -
mânt în fa a Divinit ii sau a se obliga public în favoarea unei 
cauze sau a unei persoane.  

Nici c  mai apoi, pân  înspre secolul al XV-lea, semnifica ia
cuvântului se apropia de „deliberare”, redând o form  de expri-
mare a unui punct de vedere asupra unei probleme aflate în dez-
batere. 

Începând cu secolul al XVII-lea, votul dobânde te accep iunea 
sa modern , de mijloc de adoptare a unei decizii în cadrul unei 
adun ri sau a unui grup, prin intermediul sufragiului. El intervine 
în alegerile politice, profesionale, precum i în orice alte 
desemn ri de persoane sau în scopul tran rii unei probleme, în 
urma unei dezbateri contradictorii.  

Aceste transform ri semantice stau m rturie pentru comple-
xitatea no iunii de vot în dreptul societar de azi.  

Votul, mijlocul prin excelen  de adoptare a deciziilor colec-
tive, este exprimarea unei opinii asupra unei probleme sau a unui 
proiect i a consim mântului cu privire la decizia ce urmeaz  a fi 
adoptat 2.

Toate aceste virtu i recomand  votul în teorie ca pe un atribut 
esen ial al ac iunii, al p r ii sociale sau de interes sau ca pe un 
drept fundamental al asociatului, premise foarte încurajatoare 
pentru un studiu al dreptului de vot, ce par s  stabileasc  f r

1 O. Ihl, op. cit., p. 14. 
2 G. Cornu (sous la direction de), Voc. Ass. H. Capitant, PUF, coll. 

Quadrige, 2000, V° ,,vote”, apud R. Kaddouch, Le droit de vote des 
associés, Th. Doct. Aix-Marseille, 2001, p. 5. 
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echivoc rolul s u primordial în cadrul societ ilor comerciale, 
leg tura indisolubil  dintre calitatea de asociat i dreptul s u de a 
vota sau suveranitatea asocia ilor în guvernarea societ ii comer-
ciale. 

Jurispruden a, la rândul ei, sus ine caracterul fundamental al 
dreptului de vot, respingând posibilitatea asocia ilor de a prevedea 
pe cale statutar  suprimarea acestui drept. 

Totu i, dreptul pozitiv ne relev  în mai multe circumstan e c
asociatul poate fi privat de dreptul s u de vot, cu titlu de sanc iune 
sau în perspectiva solu ion rii unui conflict de interese, c
ac ionarul din cadrul societ ii pe ac iuni poate u or renun a la 
acest drept în schimbul unor avantaje pecuniare, optând s  de in
ac iuni preferen iale f r  drept de vot. 

Practica ne semnaleaz i ea situa ii tot mai frecvente în care, 
în mod paradoxal, prerogative esen iale ale asocia ilor, printre 
care i dreptul de vot, sunt golite de con inut, prin pasivitatea 
deliberat  sau determinat  de anumite cauze exterioare a aces-
tora. Problemele adun rilor generale, cum ar fi num rul crescut al 
ac ionarilor din cadrul societ ilor pe ac iuni, care face practic 
aproape imposibil  reunirea acestora, r spândirea lor geografic ,
ce ridic  problema distan ei, a timpului sau a cheltuielilor de 
deplasare ridicate, simultaneitatea adun rilor generale, inadver-
ten ele legate de publicitatea convoc rii etc.1 au devenit ast zi 
locuri comune. 

Cert este c , în ciuda tuturor acestor vicisitudini cotidiene, 
votul a fost i este un subiect de prim plan în doctrin .

La început, el a devenit de la sine „piesa de rezisten ” în 
confruntarea doctrinarilor privind natura juridic  a societ ii 
comerciale. Dreptul de vot este un mijloc de protejare a drepturilor 
individuale ale asocia ilor sau un instrument de concertare a 
membrilor unei institu ii2.

1 Vezi, spre exemplu, P. Vigreux, Les droits des actionnaires dans les 
sociétés anonymes. Théorie et réalité, Thèse Paris, 1953, pp. 21-36. 

2 J.M. Denquin, Les droits politiques, Ed. Montchrestien, 1996, p. 4 
apud F. Masquelier, Le vote en droit privé, Thèse Nice, 1999, p. 3. 



Premise ale studiului dreptului de vot XIX

În primul caz, potrivit viziunii contractualiste, el devine o 
finalitate a reglement rii, iar ordinea juridic  are ca misiune s  îi 
garanteze o cât mai bun  exercitare. Hot rârile adoptate de asocia i
sunt legitime pentru c  au fost votate de ace tia i se întemeiaz  pe 
consim mântul celor ce s-au obligat1.

În al doilea caz, dintr-o perspectiv  institu ional , dreptul de vot 
nu mai este definit prin raportare la voin a titularului s u, ci prin 
raportare la o „organiza ie” ce func ioneaz  dup  propria logic .
Nimic nu împiedic  restrângerea sa în scopul realiz rii intereselor 
superioare ale respectivei institu ii, care devine ea finalitatea 
reglement rii2.

Continuarea activit ii societ ii implic  astfel o redefinire a 
votului. i dac  aceast  din urm  idee pare a fi reu it s  se 
impun  pentru o perioad , globalizarea pie elor financiare i o 
puternic  mi care contractualist  ap rut  odat  cu aceasta din drep-
tul anglo-saxon au schimbat cu siguran  lucrurile. 

În centrul disputelor legate de interesul societ ii, vizând de 
fapt distribuirea puterii în cadrul societ ilor comerciale, votul 
devine mai mult ca oricând o miz  a puterii3.

Dezvoltarea f r  precedent a practicilor contractuale de sepa-
rare a drepturilor încorporate în titluri, a a-numitele „inginerii juri-
dice”, i num rul în cre tere al ac iunilor minoritarilor nu indic
f r  putin  de t gad  acest fapt? 

În acest nou context, credem c  se impune o (re)configurare a 
regimului juridic al dreptului de vot.  

1 Vezi, în acest sens, F. Masquelier, op. cit., pp. 3-4. 
2 Ibidem.
3 P. Ledoux, Le droit de vote des actionnaires, LGDJ, Paris, 2002, p. 4. 


