Dreptul societăților comerciale
- Tematica de examen: sesiunea 2011 1. Constituirea societăţilor comerciale
- noţiunea şi reglementarea societăţilor comerciale;
- actele constitutive;
- aporturile asociaţilor;
- realizarea şi împărţirea beneficiilor;
- affectio societatis.
2. Înmatricularea societăţilor comerciale
- formalităţile necesare înmatriculării în registrul comerţului;
- consecinţele încălcării regulilor privind înmatricularea societăţii;
- acţiunea în regularizarea societăţii;
- nulitatea societăţii comerciale;
3. Organizarea societăţilor comerciale
- adunarea generală a asociaţilor;
- principalele organe de administrare şi conducere ale societăţii comerciale;
- consiliul de administraţie;
- directorii;
- consiliul de supraveghere;
- directoratul;
- cenzorii şi auditorii societăţii;
- alte structuri organizatorice.
4. Administrarea societăţilor comerciale
- particularităţi privind administrarea societăţilor comerciale cu răspundere limitată;
- sistemul unitar de administrare şi conducere al societăţilor pe acţiuni;
- sistemul dualist de administrare şi conducere al societăţilor pe acţiuni.
5. Modificarea societăţii comerciale
- condiţiile modificării societăţii comerciale;
- principalele cazuri de modificare a societăţii comerciale;
- majorarea capitalului social;
- reducerea capitalului social;
- schimbarea formei juridice;
- fuziunea şi divizarea societăţilor;
- retragerea asociaţilor;
- excluderea asociaţilor.
6. Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale
- condiţiile dizolvării şi lichidării societăţilor comerciale;
- principalele cazuri de dizolvare ale societăţii comerciale;
- efectele juridice ale dizolvării societăţii comerciale;
- lichidarea societăţilor comerciale;
- principiile lichidării;
- procedura lichidării;
- radierea societăţii.
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