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B. SOCIET I I ALTE GRUPURI 

Administratorul provizoriu al societ ii 

Company intermin manager 

Prof. univ. dr. LUCIAN S ULEANU 
Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept 

  Rezumat 

Potrivit Legii nr. 31/1990 privind societ ile numirea i revocarea administra-
torului este de competen a adun rii generale a asocia ilor. De i instan ele de jude-
cat  sunt rezervate în a interveni în func ionarea societ ii în sensul numirii i 
revoc rii administratorilor, totu i în anumite situa ii de blocare a organului de 
decizie sau de imposibilitate se justific  numirea unui administrator provizoriu. 
Administratorul provizoriu este un mandatar desemnat pe cale judec toreasc  în 
cazul în este împiedicat  func ionarea normal  a societ ii. 

 

Cuvinte-cheie: administrator; adunare general  a asocia ilor; numire; revocare; 
instan a de judecat . 

   Abstract 

According to Company Law no. 31/1990, the appointment and dismissal of a 
manager falls under the competence of the general meeting of shareholders. Although 
courts are reluctant in intervening in the functioning of a company in the way of 
appointing and revoking managers, still, under certain circumstances such as when 
the deciding body is blocked or is otherwise in some kind of impossibility, the 
appointment of the an interim manager is justified. An interim manager is a 
representative appointed by court ruling in cases when the normal functioning of a 
company is prevented. 

Keywords: Manger; general meeting of shareholders; appointment; dismissal; 
court. 

Considera ii introductive 
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Legea nu prevede nicio ipotez  în care instan ele se pot substitui voin ei p r ilor în ceea 
ce prive te stabilirea organelor care administreaz  societ ile comerciale. În consecin , 
instan ele judec tore ti nu au competen a de a solu iona cereri având ca obiect numirea, 
suspendarea din func ie i revocarea administratorilor, acesta fiind un atribut exclusiv al 
adun rii generale a asocia ilor

 

Legea societ ilor. Comentariu pe articole
Drept societar

Legea societ ilor
Legea societ ilor comerciale. Comentarii i explica ii

Administrarea societ ii pe ac iuni

Societ i comerciale. Studii
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Defini ie 

Condi ii 

presupune s  fac  
dovada circumstan elor care fac imposibil  func ionarea normal  a companiei i 
amenin area cu un pericol iminent
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Puterile administratorului provizoriu 

etc

Cererea de chemare în judecat  
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 existen a unei apa-

ren e de drept în favoarea reclamantei, 

societatea este 
administrat  de unul sau mai mul i administratori, asocia i sau neasocia i, numi i prin 
actul constitutiv sau de adunarea general , 

Competen a 
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Calitate procesual  activ  

Calitatea procesual  pasiv  
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Temei juridic 

de plano
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Remunera ia 

Încetarea mandatului 

Jurispruden a na ional  relevant  
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