Legea societăților nr. 31/1990
Republicată în M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004.
1. Publicare inițială: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale a fost publicată
inițial în M.Of. nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990. Ulterior a fost modificată și completată
prin Legea nr. 41/1991 (publicată în M. Of. nr. 120 din 4 iunie 1991), Legea nr. 44/1991
(publicată în M. Of. nr. 142 din 11 iulie 1991), Legea nr. 80/1991 (publicată în M. Of.
nr. 263 din 23 decembrie 1991), Legea nr. 78/1992 (publicată în M. Of. nr. 178 din 28 iulie
1992), O.U.G. nr. 32/1997 (publicată în M. Of. nr. 133 din 27 iunie 1997) și Legea
nr. 195/1997 (publicată în M. Of. nr. 335 din 28 noiembrie 1997).
2. Prima republicare: Legea nr. 31/1990 a fost republicată, pentru prima oară, în
M. Of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998, dându-se textelor o nouă numerotare. Republicarea a
intervenit în temeiul art. X din O.U.G. nr. 32/1997, menționată mai sus.
După prima republicare, Legea nr. 31/1990 a fost modificată și completată prin:
- Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice,
publicată în M. Of. nr. 236 din 27 mai 1999;
- Legea nr. 127/2000 pentru modificarea și completarea art. 156 din Legea
nr. 31/1990 privind societățile comerciale, publicată în M. Of. nr. 345 din 25 iulie
2000;
- O.U.G. nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru
înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților, publicată în M. Of. nr. 283
din 31 mai 2001, aprobată prin Legea nr. 370/2002, publicată în M. Of. nr. 406 din
12 iunie 2002;
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea
și sancționarea corupției, publicată în M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003;
- Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în M. Of. nr. 571 din
29 iunie 2004.
3. A doua republicare: Legea nr. 31/1990 a fost republicată pentru a doua oară în
M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare. Republicarea a intervenit în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II-a din Legea nr. 161/2003,
menționată mai sus.
După a doua republicare, Legea nr. 31/1990 a most modificată și completată prin:
- Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, publicată în M. Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005;
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Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în M. Of. nr. 359 din
21 aprilie 2006;
Legea nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990
privind societăţile comerciale, publicată în M. Of. nr. 430 din 18 mai 2006;
Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în M. Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006;
O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente, publicată în M. Of.
nr. 446 din 29 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 88/2009, publicată în M. Of.
nr. 246 din 14 aprilie 2009;
O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul
comerţului, publicată în M. Of. nr. 333 din 30 aprilie 2008, aprobată prin Legea
nr. 284/2008, publicată în M. Of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008;
O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii
sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a
măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare
aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi
România, semnat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009, publicată în M. Of.
nr. 316 din 13 mai 2010, aprobată prin Legea nr. 99/2011, publicată în M. Of.
nr. 443 din 24 iunie 2011;
O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale,
publicată în M. Of. nr. 421 din 23 iunie 2010;
O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, publicată în M. Of. nr. 674 din 4 octombrie 2010, aprobată
prin Legea nr. 34/2011, publicată în M. Of. nr. 205 din 24 martie 2011;
Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării
proceselor, publicată în M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010;
O.U.G. nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991
şi pentru modificarea altor acte normative incidente, publicată în M. Of. nr. 285
din 22 aprilie 2011, aprobată prin Legea nr. 32/2012, publicată în M. Of. nr. 181
din 21 martie 2012;
Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul
civil, publicată în M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011;
O.U.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, publicată în M. Of. nr. 143 din 2 martie 2012, aprobată prin
Legea nr. 193/2012, publicată în M. Of. nr. 736 din 31 octombrie 2012;
O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în M. Of. nr. 635 din
6 septembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 98/2013, publicată în M. Of. nr. 213
din 15 aprilie 2013;
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Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul
de procedură civilă, publicată în M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012;
Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul
penal, publicată în M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012;
Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul
de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în M. Of. nr. 515 din 14 august
2013;
Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul înregistrării în registrul comerţului, publicată în M. Of. nr. 519 din 13 iulie
2015;
Legea nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii
nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi
modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei,
publicată în M. Of. nr. 595 din 12 iulie 2018.

Notă asupra titlului Legii nr. 31/1990: Titlul Legii nr. 31/1990 aplicabil în prezent
este „Legea societăților”. De la prima publicare și până la data de 15 februarie 2013, titlul
Legii nr. 31/1990 a fost „Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale”. La data de
15 februarie 2013 a intrat în vigoare art. 18 pct. 1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea
în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, menționată mai sus
(conform art. 82 din respectiva lege), potrivit căruia titlul Legii nr. 31/1990 s-a modificat în
„Legea societăților”.

Legea societăților nr. 31/1990
Cuprins
Pag.
Titlul I. Dispoziţii generale................................................................................................ 7
Titlul II. Constituirea societăţilor ..................................................................................... 8
Capitolul 1. Actul constitutiv al societăţii.................................................................. 8
Capitolul 2. Formalităţi specifice pentru constituirea societăţii
pe acţiuni prin subscripţie publică ...................................................................... 13
Capitolul 3. Înmatricularea societăţii ....................................................................... 16
Capitolul 4. Efectele încălcării cerinţelor legale de constituire a societăţii ......... 18
Capitolul 5. Unele dispoziţii procedurale ................................................................ 22
Titlul III. Funcţionarea societăţilor................................................................................. 24
Capitolul 1. Dispoziţii comune.................................................................................. 24
Capitolul 2. Societăţile în nume colectiv ................................................................. 28
Capitolul 3. Societăţile în comandită simplă ........................................................... 30
Capitolul 4. Societăţile pe acţiuni............................................................................. 31
Secţiunea 1. Despre acţiuni ................................................................................... 31
Secţiunea a 2-a. Despre adunările generale .......................................................... 37
Secţiunea a 3-a. Despre administraţia societăţii .................................................... 52
Subsecţiunea 1. Sistemul unitar ........................................................................ 52
Subsecţiunea a 2-a. Sistemul dualist ................................................................ 60
A. Directoratul ................................................................................................ 60
B. Consiliul de supraveghere ......................................................................... 62
Subsecţiunea a 3-a. Dispoziţii comune pentru sistemul unitar
şi sistemul dualist ........................................................................................... 64
Secţiunea a 4-a. Auditul financiar, auditul intern şi cenzorii ................................... 70
Secţiunea a 5-a. Despre emiterea de obligaţiuni.................................................... 73
Secţiunea a 6-a. Despre registrele societăţii şi despre situaţiile
financiare anuale ............................................................................................... 75
Capitolul 5. Societăţile în comandită pe acţiuni ..................................................... 80
Capitolul 6. Societăţile cu răspundere limitată ....................................................... 81

Legea nr. 31/1990  6

Titlul IV. Modificarea actului constitutiv ....................................................................... 86
Capitolul 1. Dispoziţii generale................................................................................. 86
Capitolul 2. Reducerea sau majorarea capitalului social....................................... 87
Titlul V. Excluderea şi retragerea asociaţilor ............................................................... 94
Titlul VI. Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor ................................................ 96
Capitolul 1. Dizolvarea societăţilor .......................................................................... 96
Capitolul 2. Fuziunea şi divizarea societăţilor ...................................................... 102
Capitolul 3. Fuziunea transfrontalieră ................................................................... 112
Secţiunea 1. Domeniul de aplicare. Competenţa jurisdicţională .......................... 112
Secţiunea a 2-a. Etape. Efecte. Nulitate .............................................................. 113
Titlul VII. Lichidarea societăţilor .................................................................................. 122
Capitolul 1. Dispoziţii generale............................................................................... 122
Capitolul 2. Lichidarea societăţilor în nume colectiv, în comandită
simplă sau cu răspundere limitată ..................................................................... 126
Capitolul 3. Lichidarea societăţilor pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni ......... 126
Titlul VII1. Societatea europeană.................................................................................. 129
Titlul VIII. Contravenţii şi infracţiuni............................................................................ 131
Titlul IX. Dispoziţii finale şi tranzitorii ......................................................................... 135

Titlul I. Dispoziţii generale
Art. 1. (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi
persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică, cu
respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane juridice
române.
Art. 2. Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate juridică se
constituie în una dintre următoarele forme:
a) societate în nume colectiv;
b) societate în comandită simplă;
c) societate pe acţiuni;
d) societate în comandită pe acţiuni şi
e) societate cu răspundere limitată.
Art. 3. (1) Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în societatea în
comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data
punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.
(3) Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere
limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris.
Art. 4. Societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, în afară de
cazul în care legea prevede altfel.

Titlul II. Constituirea societăţilor
Capitolul 1. Actul constitutiv al societăţii
Art. 5. (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se constituie prin
contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe acţiuni sau cu răspundere
limitată se constituie prin contract de societate şi statut.
(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de voinţă al unei
singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.
(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic,
denumit act constitutiv.
(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv
desemnează atât înscrisul unic, cât şi contractul de societate şi/sau statutul societăţii.
(5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte distincte,
acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi clauze reglementând
organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii societăţii.
(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de toţi asociaţii
sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma autentică a actului constitutiv este
obligatorie atunci când:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;
b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.
(7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul registrului
comerţului.
Art. 6. (1) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.
(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost
condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni
de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi
pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism,
republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.
Corelații:
O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal prevede la art. 8 (Prezentarea cazierului fiscal) că:
(1) Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie în următoarele situaţii:
a) la înfiinţarea societăţilor (...), de către asociaţi, acţionari (...);
(...)
(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) este îndeplinită în situaţiile prevăzute la lit. a) (...) pentru persoanele care se înscriu în registrul comerţului prin transmiterea, în format electronic, a informaţiilor din

9  Constituirea societăţilor

Art.
Art.
7-87

cazierul fiscal al contribuabililor de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Oficiului Naţional
al Registrului Comerţului, la solicitarea acestuia, în termen de maximum 2 ore. (...)
(4) Persoanele fizice şi juridice străine care nu sunt înregistrate fiscal în România şi se află în una
dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) nu au obligaţia să prezinte certificatul de cazier fiscal, fiind suficientă declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei
juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura
celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România.
(5) Se interzice autorizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1), în cazul în care în cazierul fiscal
există înscrise informaţii privind faptele şi situaţiile prevăzute la art. 4.

Art. 7. Actul constitutiv al societăţii în nume colectiv, în comandită simplă sau cu
răspundere limitată va cuprinde:
a) datele de identificare a asociaţilor; la societatea în comandită simplă se vor arăta şi
asociaţii comanditaţi;
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
d) capitalul social, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în numerar sau în natură,
valoarea aportului în natură şi modul evaluării. La societăţile cu răspundere limitată se vor
preciza numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale
atribuite fiecărui asociat pentru aportul său;
e) asociaţii care reprezintă şi administrează societatea sau administratorii neasociaţi,
datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit şi dacă ei urmează să le exercite
împreună sau separat;
e1) în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă sunt numiţi cenzori sau auditor
financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecărui asociat la beneficii şi la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi
fără personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile
pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
h) durata societăţii;
i) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
Art. 8. Actul constitutiv al societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni va
cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea în comandită pe acţiuni vor fi
menţionaţi şi asociaţii comanditaţi;
b) forma, denumirea şi sediul social;
c) obiectul de activitate al societăţii, cu precizarea domeniului şi a activităţii principale;
d) capitalul social subscris şi cel vărsat şi, în cazul în care societatea are un capital
autorizat, cuantumul acestuia;
e) natura şi valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acţiuni
acordate pentru acestea şi numele sau, după caz, denumirea persoanei care le-a adus ca
aport;
f) numărul şi valoarea nominală a acţiunilor, cu specificarea dacă sunt nominative sau
la purtător;

81-91
Art. 81
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f1) dacă sunt mai multe categorii de acţiuni, numărul, valoarea nominală şi drepturile
conferite fiecărei categorii de acţiuni;
f2) orice restricţie cu privire la transferul de acţiuni;
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administraţie, respectiv a
primilor membri ai consiliului de supraveghere;
g1) puterile conferite administratorilor şi, după caz, directorilor, respectiv membrilor
directoratului, şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat;
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, funcţionarea şi controlul gestiunii societăţii de către organele statutare, numărul membrilor consiliului de administraţie sau modul
de stabilire a acestui număr;
i1) abrogată;
j) durata societăţii;
k) modul de distribuire a beneficiilor şi de suportare a pierderilor;
l) sediile secundare - sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără
personalitate juridică -, atunci când se înfiinţează o dată cu societatea, sau condiţiile
pentru înfiinţarea lor ulterioară, dacă se are în vedere o atare înfiinţare;
m) orice avantaj special acordat, în momentul înfiinţării societăţii sau până în momentul
în care societatea este autorizată să îşi înceapă activitatea, oricărei persoane care a
participat la constituirea societăţii ori la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei în
cauză, precum şi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;
n) numărul acţiunilor comanditarilor în societatea în comandită pe acţiuni;
o) cuantumul total sau cel puţin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
p) modul de dizolvare şi de lichidare a societăţii.
Art. 81. Datele de identificare prevăzute la art. 7 lit. a), e) şi e1), respectiv la art. 8
lit. a), g) şi h), includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este
cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, locul şi data naşterii,
domiciliul şi cetăţenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, naţionalitatea, numărul de înregistrare
în registrul comerţului sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale aplicabile.
Art. 9. (1) Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a
capitalului social de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.
(2) În cazul unei subscrieri integrale şi simultane a capitalului social de către toţi
semnatarii actului constitutiv, capitalul social vărsat la constituire nu va putea fi mai mic
de 30% din cel subscris. Diferenţa de capital social subscris va fi vărsată:
a) pentru acţiunile emise pentru un aport în numerar, în termen de 12 luni de la data
înmatriculării societăţii;
b) pentru acţiunile emise pentru un aport în natură, în termen de cel mult 2 ani de la
data înmatriculării.
Art. 91. Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi societatea cu
răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

