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LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/19901)
Titlul I
Dispoziţii generale
Art. 1. Constituire şi naţionalitate2). (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.
● JURISPRUDENŢĂ. Dec. ICCJ (SC II) nr. 1283/2011 (www.scj.ro): „după îndeplinirea formalităţilor de constituire, în condiţiile legii, societatea comercială este «investită» cu personalitate
juridică care implică anumite consecinţe juridice. Printre efectele personalităţii juridice se înscrie şi
dreptul societăţii de a sta în justiţie ca reclamantă sau pârâtă. Acest drept subzistă până la data
radierii societăţii din registrul comerţului, acesta fiind în realitate şi momentul încetării existenţei
sale ca persoană juridică”.
Dec. ICCJ (SC I) nr. 1693/2018 (www.scj.ro): „Potriv. art. 1 alin. (2) L. nr. 31/1990, societăţile cu
sediul pe teritoriul României sunt persoane juridice, ceea ce înseamnă că acestea trebuie să
întrunească toate elementele definitorii ale personalităţii juridice, unul dintre aceste elemente fiind
existenţa unui patrimoniu propriu, care nu se confundă cu patrimoniul asociaţilor şi nu poate fi
urmărit de creditorii asociaţilor. În mod corespunzător, pagubele pricinuite societăţii se cuantifică
în patrimoniul propriu, iar dreptul la acţiunea în despăgubire, care însoţeşte dreptul de creanţă, se
naşte tot în patrimoniul societăţii, nu în patrimoniile asociaţilor”.
Dec. ICCJ (SC I) nr. 2273/2018 (www.scj.ro): „ori de câte ori L. nr. 31/1990 se referă la «sediul»
persoanei juridice, legiuitorul are în vedere doar sediul principal, iar atunci când au fost vizate
dezmembrămintele fără personalitate juridică, s-a referit la acestea în mod clar şi neechivoc, fie prin
identificarea uneia ori alteia dintre acestea, fie prin folosirea sintagmei «sedii secundare». Termenul
de «sediu», fără a fi însoţit de menţiunea «secundar» sau fără indicarea unităţii fără personalitate
juridică (sucursală, agenţie, punct de lucru etc.), este folosit în conţinutul L. nr. 31/1990 cu sensul de
«sediu social» sau «sediu principal»”.

Art. 2. Forme. 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. Obligaţii sociale. Garantare şi răspundere. (1) Obligaţiile sociale sunt garantate
cu patrimoniul social.
1)
Rep. (M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004); cu ultim. modif. aduse prin L. nr. 162/2019 pt. modif. alin. (2)
al art. 6 din L. societăţilor nr. 31/1990 (M. Of. nr. 644 din 2 august 2019).
2)
În varianta oficială a Legii societăţilor, publicată în M. Of., articolele nu au denumiri marginale. Pentru a
facilita utilizarea Legii, redacţia Editurii a introdus prezentele denumiri.
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(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.
● JURISPRUDENŢĂ. Dec. ICCJ (SC II) nr. 443/2019 (www.scj.ro): „din moment ce societatea (...)
nu are calitate procesuală pasivă în acţiunea întemeiată pe răspunderea contractuală cu privire la
două contracte de arendă în care această societate nu este parte, nici asociaţii săi nu au calitate
procesuală pasivă, răspunderea acestora, în calitate de asociaţi, putând fi angajată doar dacă se
stabileşte în prealabil răspunderea societăţii respective. Pe de altă parte, în temeiul art. 3 alin. (3)
L. nr. 31/1990, aceştia nu au calitate procesuală pasivă nici în ceea ce priveşte pretenţiile care
depăşesc valoarea aporturilor sociale subscrise”.

Art. 4. Număr minim de asociaţi. Societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin
2 asociaţi, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Titlul II
Constituirea societăţilor
Capitolul I
Actul constitutiv al societăţii
Art. 5. Acte constitutive. (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. Fondatori. (1) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au un rol
determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.
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(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a interzis
prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca
pedeapsă complementară a condamnării 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
terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru infracţiunile
prevăzute de prezenta lege.

Art. 7. Conţinutul actului constitutiv. Societate în nume colectiv, în comandită
simplă, cu răspundere limitată. 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. Conţinutul actului constitutiv. Societate pe acţiuni sau în comandită pe
acţiuni. 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;
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;
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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.
● JURISPRUDENŢĂ. Dec. ICCJ (SC II) nr. 2732/2012 (www.scj.ro): „art. 8 lit. f2) L. nr. 31/1990
fiind aplicabil societăţilor pe acţiuni şi societăţilor în comandită pe acţiuni, (…) motivarea recurentei în sensul că acest text de lege se aplică numai societăţilor în comandită pe acţiuni nu are
suport legal având în vedere că art. 8 L. nr. 31/1990 reglementează conţinutul actului constitutiv al
ambelor forme de societate. De principiu, transmiterea acţiunilor nu este supusă cenzurii acţionarilor, dar prin art. 8 lit. f2) L. nr. 31/1990 se prevede posibilitatea de a se menţiona în actul
constitutiv orice restricţie, restricţii ce se impun pentru protejarea mecanismului societar, dar şi a
terţilor. Această restricţie fiind prevăzută expres prin L. nr. 31/1990, lege specială, nu aduce
atingere dispoziţiilor generale vizând dreptul de proprietate prevăzute în Codul civil. Interpretarea
sistematică constă în lămurirea înţelesului unei dispoziţii legale, ţinându-se seama de legăturile sale
cu alte dispoziţii, din acelaşi act normativ ori din alte acte normative, dar instanţa de apel a interpretat corect dispoziţiile art. 8 lit. f2) L. nr. 31/1990 (art. 8 reglementând conţinutul actului constitutiv), fără a se încălca dispoziţiile art. 98 din acelaşi act normativ, ce reglementează mecanismul de
transmitere a dreptului de proprietate asupra acţiunilor, operaţiune ce se desfăşoară în limita
actului constitutiv. Dispoziţiile art. 202 L. nr. 31/1990, invocate de recurentă, reglementează
transmiterea părţilor sociale în cazul societăţilor cu răspundere limitată care nu pot fi aplicate
societăţilor pe acţiuni, cum este cazul societăţii intimate”.

Art. 81. Date de identificare. 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. Societate pe acţiuni. Modalităţi de constituire, capital social vărsat. (1)
Societatea pe acţiuni se constituie prin subscriere integrală şi simultană a capitalului social
de către semnatarii actului constitutiv sau prin subscripţie publică.

Legea societăţilor nr. 31/1990

9

(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. Societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate cu răspundere limitată. Capital social vărsat. Societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi societatea cu răspundere limitată sunt obligate să verse integral la data constituirii
capitalul social subscris.

Art. 10. Societate pe acţiuni, societate în comandită pe acţiuni. Capital social
minim, număr minim de acţionari. (1) Capitalul social al societăţii pe acţiuni sau al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica,
cel mult o dată la 2 ani, valoarea minimă a capitalului social, ţinând seama de rata de
schimb, astfel încât acest cuantum să reprezinte echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.
(2) Cu excepţia cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă,
capitalul social al societăţilor prevăzute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decât
dacă valoarea sa este adusă la un nivel cel puţin egal cu minimul legal prin adoptarea unei
hotărâri de majorare de capital în acelaşi timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În
cazul încălcării acestor dispoziţii, orice persoană interesată se poate adresa instanţei pentru
a cere dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă
a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal
prevăzut de prezenta lege.
(3) Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care
societatea are mai puţin de 2 acţionari pe o perioadă mai lungă de 9 luni, orice persoană
interesată poate solicita instanţei dizolvarea societăţii. Societatea nu va fi dizolvată dacă, până
la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, numărul minim de acţionari
prevăzut de prezenta lege este reconstituit.

Art. 11. Societate cu răspundere limitată. Capital social minim. (1) Capitalul social
al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi
sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.
(2) Părţile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
Art. 12. Societate cu răspundere limitată. Număr maxim de asociaţi. În societatea cu
răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13. Societate cu răspundere limitată. Asociat unic. (1) În cazul în care, într-o
societate cu răspundere limitată, părţile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în
calitate de asociat unic, are drepturile şi obligaţiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunării
generale a asociaţilor.
(2) Dacă asociatul unic este administrator, îi revin şi obligaţiile prevăzute de lege pentru
această calitate.
(3) În societatea care se înfiinţează de către un asociat unic, valoarea aportului în natură
va fi stabilită pe baza unei expertize de specialitate.
Art. 14. Societate cu răspundere limitată. Asociat unic, interdicţii. (1) O persoană
fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

