
TITLUL VI - Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor comerciale

CAPITOLUL I - Dizolvarea societatilor

Art. 227

(1) Societatea se dizolva prin:
a) trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
b) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia;
c) declararea nulitatii societatii;
d) hotararea adunarii generale;
e) hotararea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice, precum neintelegerile 
grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;
f) falimentul societatii;
g) alte cauze prevazute de lege sau de actul constitutiv al societatii.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), asociatii trebuie sa fie consultati de catre consiliul de 
administratie, respectiv de directorat, cu cel putin 3 luni inainte de expirarea duratei societatii, cu 
privire la eventuala prelungire a acesteia. In lipsa, la cererea oricaruia dintre asociati, tribunalul 
poate dispune, prin incheiere, efectuarea consultarii conform art. 119 alin. (3).

(3) Daca procedura prevazuta la alin. (2) nu este indeplinita, la expirarea duratei mentionate in actul 
constitutiv orice persoana interesata sau Oficiul National al Registrului Comertului poate sesiza 
judecatorul-delegat pentru constatarea dizolvarii societatii.

(4) Lichidarea si radierea societatii se efectueaza potrivit dispozitiilor art. 237 alin. (6)-(10).
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 154 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatele (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 4 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 228

(1) Societatea pe actiuni se dizolva:
a) in cazul si in conditiile prevazute la art. 153^24;
b) in cazul si in conditiile prevazute la art. 10 alin. (3).

(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica in mod corespunzator si societatii cu raspundere limitata.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 155 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 55 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 229

(1) Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, 
excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul 
asociatilor s-a redus la unul singur.

(2) Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau 
cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere 
limitata cu asociat unic.

(3) Dispozitiile alineatelor precedente se aplica si societatilor in comandita simpla sau in comandita 
pe actiuni, daca acele cauze privesc pe singurul asociat comanditat sau comanditar.

Art. 230

(1) In societatile in nume colectiv, daca un asociat decedeaza si daca nu exista conventie contrara, 
societatea trebuie sa plateasca partea ce se cuvine mostenitorilor, dupa ultimul bilant contabil 
aprobat, in termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, daca asociatii ramasi nu prefera 



sa continue societatea cu mostenitorii care consimt la aceasta.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si societatilor in comandita simpla, in caz de deces al unuia dintre 
asociatii comanditati, in afara de cazul cand mostenitorii sai nu prefera sa ramana in societate in 
aceasta calitate.

(3) Mostenitorii raman raspunzatori, potrivit art. 224, pana la publicarea schimbarilor intervenite.

Art. 231

(1) In caz de dizolvare a societatii prin hotarare a asociatilor, acestia vor putea reveni, cu 
majoritatea ceruta pentru modificarea actului constitutiv, asupra hotararii luate, atat timp cat nu s-a 
facut nici o repartitie din activ.

(2) Noua hotarare se mentioneaza in registrul comertului, dupa care oficiul registrului comertului o 
va trimite Monitorului Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala societatii.

(3) Creditorii si orice parte interesata pot face opozitie la tribunal impotriva hotararii, in conditiile 
art. 62.

Art. 232

(1) Dizolvarea societatilor comerciale trebuie sa fie inscrisa in registrul comertului si publicata in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in afara de cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. a).

(2) Inscrierea si publicarea se vor face conform art. 204, cand dizolvarea are loc in baza unei 
hotarari a adunarii generale, si in termen de 15 zile de la data la care hotararea judecatoreasca a 
devenit irevocabila, cand dizolvarea a fost pronuntata de justitie.

(3) In cazul prevazut la art. 227 alin. (1) lit. f), dizolvarea se pronunta de tribunalul investit cu 
procedura falimentului.

Art. 233

(1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii. Dizolvarea are loc fara 
lichidare, in cazul fuziunii ori divizarii totale a societatii sau in alte cazuri prevazute de lege.

(2) Din momentul dizolvarii, directorii, administratorii, respectiv directoratul, nu mai pot 
intreprinde noi operatiuni. In caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru 
actiunile intreprinse.

(3) Interdictia prevazuta la alin. (2) se aplica din ziua expirarii termenului fixat pentru durata 
societatii ori de la data la care dizolvarea a fost hotarata de adunarea generala sau declarata prin 
sentinta judecatoreasca.

(4) Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile lichidarii, pana la terminarea 
acesteia.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 156 din Legea nr. 441/2006.

Art. 234

Dizolvarea societatii inainte de expirarea termenului fixat pentru durata sa are efect fata de terti 
numai dupa trecerea unui termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a IV-a.

Art. 235

(1) In societatile in nume colectiv, in comandita simpla si in cele cu raspundere limitata, asociatii 
pot hotari, o data cu dizolvarea, cu cvorumul si majoritatea prevazute pentru modificarea actului 
constitutiv, si modul de lichidare a societatii, atunci cand sunt de acord cu privire la repartizarea si 
lichidarea patrimoniului societatii si cand asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui in acord 
cu creditorii.



(2) Prin votul unanim al asociatilor se poate hotari si asupra modului in care activele ramase dupa 
plata creditorilor vor fi impartite intre asociati. In lipsa acordului unanim privind impartirea 
bunurilor, va fi urmata procedura lichidarii prevazuta de prezenta lege.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ramase dupa plata creditorilor are loc la 
data radierii societatii din registrul comertului.

(4) Registrul va elibera fiecarui asociat un certificat constatator al dreptului de proprietate asupra 
activelor distribuite, in baza caruia asociatul poate proceda la inscrierea bunurilor imobile in cartea 
funciara.
__________
Alineatele (2), (3) si (4) au fost introduse prin art. I pct. 157 din Legea nr. 441/2006.

Art. 236

Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 158 din Legea nr. 441/2006.

Art. 237

(1) La cererea oricarei persoane interesate, precum si a Oficiului National al Registrului 
Comertului, tribunalul va putea pronunta dizolvarea societatii in cazurile in care:
a) societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;
b) societatea nu a depus, in cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situatiile financiare 
anuale sau alte acte care, potrivit legii, se depun la oficiul registrului comertului;
c) societatea si-a incetat activitatea, nu are sediul social cunoscut ori nu indeplineste conditiile 
referitoare la sediul social sau asociatii au disparut ori nu au domiciliul cunoscut sau resedinta 
cunoscuta;
d) societatea nu si-a completat capitalul social, in conditiile legii.

(2) Dispozitiile alin. (1) lit. c) nu sunt aplicabile in cazul in care societatea a fost in inactivitate 
temporara, anuntata organelor fiscale si inscrisa in registrul comertului. Durata inactivitatii nu poate 
depasi 3 ani.

(3) Hotararea tribunalului prin care s-a pronuntat dizolvarea se inregistreaza in registrul comertului, 
se comunica directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si 
se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de 
dizolvare, acesta putand sa se indrepte impotriva societatii.

(4) In cazul mai multor hotarari judecatoresti de dizolvare, pentru situatiile prevazute la alin. (1), 
publicitatea se va putea efectua in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, in forma unui tabel 
cuprinzand: codul unic de inregistrare, denumirea, forma juridica si sediul societatii dizolvate, 
instanta care a dispus dizolvarea, numarul dosarului, numarul si data hotararii de dizolvare. In 
aceste cazuri, tarifele de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, se reduc cu 50%.

(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de 
zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a 
recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost 
pronuntata.

(6) La data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare, persoana juridica intra in 
lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(7) Daca in termen de 3 luni de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de dizolvare 
nu se procedeaza la numirea lichidatorului, judecatorul delegat, la cererea oricarei persoane 
interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea 
acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din 
fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare 



si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7^1) Hotararile judecatoresti pronuntate in conditiile alin. (7) se comunica lichidatorului numit, se 
publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul 
oficiului registrului comertului in care este inmatriculata societatea comerciala dizolvata.

(8) Daca judecatorul delegat nu a fost sesizat, in conditiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a 
lichidatorului in termen de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (7), persoana juridica 
se radiaza din oficiu din registrul comertului, prin incheiere a judecatorului delegat, pronuntata la 
cererea Oficiului National al Registrului Comertului, cu citarea partilor, conform dreptului comun.

(9) Incheierea de radiere se inregistreaza in registrul comertului, se comunica persoanei juridice la 
sediul social, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si directiilor generale ale finantelor 
publice judetene si a municipiului Bucuresti, pe cale electronica, si se afiseaza pe pagina de Internet 
a Oficiului National al Registrului Comertului si la sediul oficiului registrului comertului de pe 
langa tribunal, in raza caruia societatea isi are inregistrat sediul.

(10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in 
conditiile alin. (8) si (9), revin actionarilor.
__________
Alineatul (6) a fost modificat prin art. I pct. 2 din Legea nr. 302/2005.
- Alineatele (7)-(10) au fost introduse prin art. I pct. 3 din Legea nr. 302/2005.
- Alineatul (10) a fost modificat prin art. I pct. 159 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatul (5) a fost modificat prin art. I pct. 56 din O.U.G. nr. 82/2007.
- Alineatul (7^1) a fost introdus prin art. I pct. 57 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 237^1

(1) Atunci cand un asociat raspunde nelimitat pentru obligatiile societatii pe durata functionarii 
acesteia, raspunderea sa pentru aceste obligatii va fi nelimitata si in faza dizolvarii si, daca este 
cazul, a lichidarii societatii.

(2) Atunci cand, pe durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile acesteia in 
limitele aportului la capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in situatia 
dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.

(3) Asociatul care, in frauda creditorilor, abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si de 
personalitatea juridica distincta a societatii raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate ale 
societatii dizolvate, respectiv lichidate.

(4) Raspunderea asociatului devine nelimitata in conditiile alin. (3), in special atunci cand acesta 
dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile sale proprii sau daca diminueaza activul 
societatii in beneficiul personal ori al unor terti, cunoscand sau trebuind sa cunoasca faptul ca in 
acest mod societatea nu va mai fi in masura sa isi execute obligatiile.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 58 din O.U.G. nr. 82/2007.

 

CAPITOLUL II - Fuziunea si divizarea societatilor

Art. 238

(1) Fuziunea este operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea 
patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor 
absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% 
din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor 
unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea 



nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a 
actiunilor astfel repartizate.

(2) Divizarea este operatiunea prin care:
a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati 
totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la 
societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala 
a actiunilor astfel repartizate;
b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau 
mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de 
actiuni la societatile nouconstituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din 
valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.

(2^1) Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre 
una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. Prevederile alin. 
(2) se aplica in mod corespunzator.

(3) Fuziunea sau divizarea se poate face si intre societati de forme diferite.

(4) Fuziunea sau divizarea, astfel cum este definita la alin. (1) ori (2), poate fi efectuata chiar daca 
societatile dizolvate sunt in lichidare, cu conditia ca acestea sa nu fi inceput inca distribuirea intre 
asociati a activelor ce li s-ar cuveni in urma lichidarii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 160 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 59 din O.U.G. nr. 82/2007.
- Alineatul (2^1) a fost introdus prin art. I pct. 60 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 239

(1) Fuziunea sau divizarea se hotaraste de fiecare societate in parte, in conditiile stabilite pentru 
modificarea actului constitutiv al societatii.

(2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii/divizarii, in temeiul art. 
113 lit. h), este subordonata rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.

(3) Daca, prin fuziune sau divizare, se infiinteaza o noua societate, aceasta se constituie in conditiile 
prevazute de prezenta lege pentru forma de societate convenita.

Art. 240

Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 161 din Legea nr. 441/2006.

Art. 241

Administratorii societatilor care urmeaza a participa la fuziune sau la divizare vor intocmi un 
proiect de fuziune sau de divizare, care va cuprinde:
a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor implicate in fuziune sau divizare;
b) fundamentarea si conditiile fuziunii sau ale divizarii;
c) conditiile alocarii de actiuni la societatea absorbanta sau la societatile beneficiare;
d) data de la care actiunile sau partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a 
participa la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
e) rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
f) cuantumul primei de fuziune sau de divizare;
g) drepturile conferite de catre societatea absorbanta sau beneficiara detinatorilor de actiuni care 
confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile 
propuse in privinta acestora;
h) orice avantaj special acordat expertilor la care se face referire la art. 243^3 si membrilor 



organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune sau in divizare;
i) data situatiilor financiare ale societatilor participante, care au fost folosite pentru a se stabili 
conditiile fuziunii sau ale divizarii;
j) data de la care tranzactiile societatii absorbite sau divizate sunt considerate din punct de vedere 
contabil ca apartinand societatii absorbante sau uneia ori alteia dintre societatile beneficiare;
k) in cazul divizarii:
- descrierea si repartizarea exacta a activelor si pasivelor care urmeaza a fi transferate fiecareia 
dintre societatile beneficiare;
- repartizarea catre actionarii sau asociatii societatii divizate de actiuni, respectiv parti sociale, la 
societatile beneficiare si criteriul pe baza caruia se face repartizarea.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 162 din Legea nr. 441/2006.
- Litera i) a fost modificata prin art. I pct. 5 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 241^1

(1) Daca un element de activ nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea 
proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, elementul de activ in cauza sau 
contravaloarea acestuia se repartizeaza intre toate societatile beneficiare, proportional cu cota din 
activul net alocat societatilor in cauza, in conformitate cu proiectul de divizare.

(2) Daca un element de pasiv nu este repartizat in proiectul de divizare si daca interpretarea 
proiectului nu permite luarea unei decizii privind repartizarea sa, societatile beneficiare raspund 
solidar pentru elementul de pasiv in cauza.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 163 din Legea nr. 441/2006.

Art. 242

(1) Proiectul de fuziune sau de divizare, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune 
la oficiul registrului comertului unde este inmatriculata fiecare societate, insotit de o declaratie a 
societatii care inceteaza a exista in urma fuziunii sau divizarii, despre modul cum a hotarat sa stinga 
pasivul sau.

(2) Proiectul de fuziune sau de divizare, vizat de judecatorul delegat, se publica in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei 
judecatorului delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care 
adunarile generale extraordinare urmeaza a hotari, in temeiul art. 113 lit. h), asupra 
fuziunii/divizarii.

Art. 243

(1) Creditorii societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare au dreptul la o protectie adecvata a 
intereselor lor. Orice astfel de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de 
fuziune sau de divizare si care nu este scadenta la data publicarii, poate face opozitie, in conditiile 
art. 62.

(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii sau a divizarii pana la data la care hotararea 
judecatoreasca devine irevocabila, in afara de cazurile in care societatea debitoare face dovada platii 
datoriilor sau ofera garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata 
datoriilor.

(3) In cazul divizarii, daca un creditor al societatii careia ii este transferata obligatia in conformitate 
cu proiectul de divizare nu a obtinut realizarea creantei sale, toate societatile beneficiare sunt 
raspunzatoare pentru obligatia in cauza, in limita activelor nete care le-au fost transferate prin 
divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost transferata obligatia respectiva, care raspunde 
nelimitat.
__________



Articolul a fost modificat prin art. I pct. 164 din Legea nr. 441/2006.

Art. 243^1

(1) In cazul unei fuziuni, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi 
speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatii absorbante drepturi cel putin echivalente cu cele 
pe care le detineau la societatea absorbita, cu exceptia cazului in care modificarea drepturilor in 
cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de titluri ori individual de catre detinatorii 
de astfel de titluri sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a obtine rascumpararea titlurilor lor.

(2) In cazul unei divizari, detinatorilor de valori mobiliare, altele decat actiuni, care confera drepturi 
speciale, trebuie sa li se acorde in cadrul societatilor beneficiare carora li se pot opune drepturile 
decurgand din asemenea valori mobiliare, in conformitate cu proiectul de divizare, drepturi cel 
putin echivalente cu cele de care beneficiau in societatea divizata, cu exceptia cazului in care 
modificarea drepturilor in cauza este aprobata de o adunare a detinatorilor de astfel de valori 
mobiliare ori de catre acestia in mod individual sau a cazului in care detinatorii au dreptul de a 
obtine rascumpararea valorilor mobiliare detinute.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 165 din Legea nr. 441/2006.

Art. 243^2

(1) Administratorii societatilor care participa la fuziune sau la divizare trebuie sa intocmeasca un 
raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune sau de divizare si sa precizeze 
fundamentul sau juridic si economic, in special cu privire la rata de schimb a actiunilor. In cazul 
divizarii, raportul va include, de asemenea, criteriul de repartizare a actiunilor.

(2) Raportul trebuie sa descrie, de asemenea, orice dificultati speciale aparute in realizarea evaluarii.

(3) In cazul divizarii, raportul administratorilor va include si informatii referitoare la intocmirea 
raportului de evaluare in conformitate cu art. 215, pentru societatile beneficiare, si registrul la care 
acesta trebuie depus.

(4) Administratorii societatii divizate trebuie sa informeze adunarea generala a societatii divizate, 
precum si pe administratorii societatilor beneficiare, astfel incat acestia sa poata informa, la randul 
lor, adunarile generale ale societatilor respective asupra oricarei modificari substantiale a activelor 
si pasivelor, intervenita intre data intocmirii proiectului de divizare si data adunarii generale a 
societatii divizate care urmeaza sa decida asupra proiectului de divizare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 165 din Legea nr. 441/2006.

Art. 243^3

(1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre 
societatile care participa la fuziune sau divizare, dar independent de acestea, vor fi desemnati de 
catre judecatorul-delegat pentru a examina proiectul de fuziune sau de divizare si a intocmi un 
raport scris catre actionari.

(2) Acest raport va preciza daca rata de schimb a actiunilor sau partilor sociale este corecta si 
rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a determina rata 
de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate pentru cazul 
respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va contine 
opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii retinute in 
final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.

(3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune sau la divizare, judecatorul-delegat 
desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru toate societatile implicate, dar independent 
de acestea.

(4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de 



la oricare dintre societatile care participa la fuziune sau la divizare toate informatiile si documentele 
relevante si de a face toate investigatiile necesare.

(5) Examinarea proiectului de fuziune sau, dupa caz, de divizare si intocmirea raportului prevazut la 
alin. (1) nu vor fi necesare daca toti actionarii/asociatii sau toti detinatorii altor valori mobiliare care 
confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare decid 
astfel.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 165 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatul (5) a fost introdus prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 244

(1) Cu cel putin o luna inainte de data adunarii generale extraordinare care urmeaza sa se pronunte 
asupra proiectului de fuziune sau de divizare, organele de conducere ale societatilor care iau parte la 
fuziune sau la divizare vor pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, la sediul societatii, 
urmatoarele documente:
a) proiectul de fuziune sau de divizare;
b) raportul intocmit de catre organele de conducere in conformitate cu art. 243^2;
c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale 
societatilor care iau parte la fuziune sau la divizare;
d) situatiile financiare, intocmite nu mai devreme de prima zi a celei de-a treia luni anterioare datei 
proiectului de fuziune sau de divizare, daca ultimele situatii financiare anuale au fost intocmite 
pentru un exercitiu financiar incheiat cu mai mult de 6 luni inainte de aceasta data;
e) raportul cenzorilor sau, dupa caz, raportul auditorului financiar;
f) daca este cazul, raportul intocmit potrivit prevederilor art. 243^3;
g) evidenta contractelor cu valori depasind 10.000 lei fiecare si aflate in curs de executare, precum 
si repartizarea lor in caz de divizare a societatii.

(2) Actionarii sau asociatii vor putea obtine gratuit copii de pe actele enumerate la alin. (1) sau 
extrase din ele.

(3) In cazul divizarii, daca toti actionarii/asociatii sau detinatorii altor valori mobiliare care confera 
drepturi de vot decid astfel, nu sunt necesare redactarea raportului prevazut de art. 243^2 si punerea 
la dispozitia actionarilor/asociatilor a documentelor prevazute de art. 244 alin. (1) lit. b) si d).
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 166 din Legea nr. 441/2006.
- Litera f) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 52/2008.
- Alineatul (3) a fost introdus prin art. I pct. 8 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 245

(1) Administratorii societatii absorbite sau ai societatii care este divizata raspund civil fata de 
actionarii sau asociatii acelei societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea 
fuziunii sau divizarii.

(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 243^3, pe seama societatii absorbite sau 
divizate, raspund civil fata de actionarii/asociatii acestor societati pentru neregularitatile comise in 
indeplinirea indatoririlor lor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 167 din Legea nr. 441/2006.

Art. 246

(1) In cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, dupa caz, de 
la data la care fuziunea sau divizarea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 243 alin. 
(2), adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii.

(2) In cazul unei fuziuni prin infiintarea unei noi societati sau al unei divizari prin infiintarea unor 



noi societati, proiectul de fuziune sau de divizare si, daca sunt continute intr-un document separat, 
actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv al noii/noilor societati vor fi aprobate de catre 
adunarea generala a fiecareia dintre societatile care urmeaza sa isi inceteze existenta.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 168 din Legea nr. 441/2006.

Art. 247

Prin derogare de la prevederile art. 115, atunci cand fuziunea sau divizarea are ca efect marirea 
obligatiilor asociatilor uneia dintre societatile participante, hotararea se ia cu unanimitate de voturi.

Art. 248

(1) Actul modificator al actului constitutiv al societatii absorbante se inregistreaza in registrul 
comertului in a carui circumscriptie isi are sediul societatea si, vizat de judecatorul delegat, se 
transmite, din oficiu, la Monitorul Oficial al Romaniei, spre publicare in Partea a IV-a, pe cheltuiala 
societatii.

(2) Publicitatea pentru societatile absorbite poate fi efectuata de societatea absorbanta, in cazurile in 
care acele societati nu au efectuat-o, in termen de 15 zile de la vizarea actului modificator al actului 
constitutiv al societatii absorbante de catre judecatorul delegat.

Art. 249

Fuziunea/divizarea produce efecte:
a) in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, de la data inmatricularii in registrul 
comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
b) in alte cazuri, de la data inregistrarii hotararii ultimei adunari generale care a aprobat operatiunea, 
cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca operatiunea va avea efect la o alta 
data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului financiar curent al societatii absorbante 
sau societatilor beneficiare, nici anterioara incheierii ultimului exercitiu financiar incheiat al 
societatii sau societatilor ce isi transfera patrimoniul.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 169 din Legea nr. 441/2006.

Art. 249^1

In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra 
in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor 
sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, urmatoarele articole nu se vor aplica: 
art. 241 lit. c), d) si e), art. 243^2, art. 243^3, art. 244 alin. (1) lit. b) si f), art. 245 si art. 250 alin. 
(1) lit. b).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 170 din Legea nr. 441/2006.

Art. 250

(1) Fuziunea sau divizarea are urmatoarele consecinte:
a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita sau divizata si societatea 
absorbanta/societatile beneficiare, cat si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta sau 
fiecare dintre societatile beneficiare al tuturor activelor si pasivelor societatii absorbite/divizate; 
acest transfer va fi efectuat in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in proiectul de 
fuziune/divizare;
b) actionarii sau asociatii societatii absorbite sau divizate devin actionari, respectiv asociati ai 
societatii absorbante, respectiv ai societatilor beneficiare, in conformitate cu regulile de repartizare 
stabilite in proiectul de fuziune/divizare;
c) societatea absorbita sau divizata inceteaza sa existe.

(2) Nicio actiune sau parte sociala la societatea absorbanta nu poate fi schimbata pentru actiuni/parti 



sociale emise de societatea absorbita si care sunt detinute:
a) de catre societatea absorbanta, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume 
propriu, dar in contul societatii; sau
b) de catre societatea absorbita, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume 
propriu, dar in contul societatii.

(3) Nicio actiune sau parte sociala la una dintre societatile beneficiare nu poate fi schimbata pentru 
actiuni la societatea divizata, detinute:
a) de catre societatea beneficiara in cauza, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in 
nume propriu, dar pe seama societatii; sau
b) de catre societatea divizata, direct sau prin intermediul unei persoane actionand in nume propriu, 
dar pe seama societatii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 171 din Legea nr. 441/2006.

Art. 250^1

Prevederile prezentului capitol referitoare la divizare, cu exceptia art. 250 alin. (1) lit. c), se aplica si 
atunci cand o parte din patrimoniul unei societati se desprinde si este transferata ca intreg uneia sau 
mai multor societati existente ori unor societati care sunt astfel constituite, in schimbul alocarii de 
actiuni sau parti sociale ale societatilor beneficiare catre:
a) actionarii sau asociatii societatii care transfera activele (desprindere in interesul actionarilor ori 
asociatilor); sau
b) societatea care transfera activele (desprindere in interesul societatii).
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 172 din Legea nr. 441/2006.

Art. 251

(1) Nulitatea unei fuziuni sau divizari poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

(2) De la data realizarii sale, potrivit art. 249, fuziunea, respectiv divizarea, poate fi declarata nula 
doar daca nu a fost supusa unui control judiciar in conformitate cu prevederile art. 37 sau daca 
hotararea uneia dintre adunarile generale care au votat proiectul fuziunii sau al divizarii este nula ori 
anulabila.

(3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii fuziunii sau divizarii nu pot fi initiate dupa 
expirarea unui termen de 6 luni de la data la care fuziunea sau divizarea a devenit efectiva, in 
temeiul art. 249, sau daca situatia a fost rectificata.

(4) Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni sau divizari poate fi 
remediata, instanta competenta acorda societatilor implicate un termen pentru rectificarea acesteia.

(5) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni sau divizari va fi inaintata din oficiu de 
catre instanta oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziunea sau 
divizarea respectiva.

(6) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii unei fuziuni ori divizari nu aduce atingere prin ea 
insasi valabilitatii obligatiilor nascute in sarcina sau in beneficiul societatii absorbante ori 
societatilor beneficiare, angajate dupa ce fuziunea sau divizarea au devenit efective, in temeiul art. 
249, si inainte ca hotararea de declarare a nulitatii sa fie publicata.

(7) In cazul declararii nulitatii unei fuziuni, societatile participante la fuziunea respectiva raspund 
solidar pentru obligatiile societatii absorbante, angajate in perioada mentionata la alin. (6).

(8) In cazul declararii nulitatii unei divizari, fiecare dintre societatile beneficiare raspunde pentru 
propriile obligatii, angajate in perioada prevazuta la alin. (6). Societatea divizata raspunde, de 
asemenea, pentru aceste obligatii, in limita cotei de active nete transferate societatii beneficiare in 
contul careia au luat nastere obligatiile respective.



__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 173 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 251^1

In cazul societatilor organizate potrivit sistemului dualist, obligatiile administratorilor prevazute la 
art. 241 si 243^2, respectiv la art. 245, revin directoratului, respectiv membrilor acestuia.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 174 din Legea nr. 441/2006.

 

CAPITOLUL III - Fuziunea transfrontaliera

__________
Capitolul III, ce contine art. 251^2-251^19, a fost introdus prin art. I pct. 10 din O.U.G. nr. 52/2008.

SECTIUNEA 1 - Domeniul de aplicare. Competenta jurisdictionala

Art. 251^2

(1) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - 
persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona, in 
conditiile prezentei legi, cu societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia 
centrala ori sediul principal in alte state membre ale Uniunii Europene sau in state apartinand 
Spatiului Economic European, denumite in continuare state membre, si care functioneaza in una 
dintre formele juridice prevazute de art. 1 din Directiva Consiliului 68/151/CEE din 9 martie 1968, 
de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor in statele membre, in sensul 
art. 58 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, pentru protejarea 
intereselor asociatilor sau tertilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L065 
din 14 martie 1968, cu modificarile ulterioare, sau cu societati europene cu sediul social in alte state 
membre.

(2) Societatile pe actiuni, societatile in comandita pe actiuni, societatile cu raspundere limitata - 
persoane juridice romane - si societatile europene cu sediul social in Romania pot fuziona cu 
societati comerciale care au sediul social sau, dupa caz, administratia centrala ori sediul principal in 
alte state membre si care, fara a se incadra in tipurile de entitati prevazute la alin. (1), au 
personalitate juridica, detin un patrimoniu propriu ce reprezinta singura sursa care asigura 
garantarea obligatiilor sociale si sunt supuse unor formalitati de publicitate similare celor prevazute 
de Directiva Consiliului 68/151/CEE, daca legea acelui stat membru permite astfel de fuziuni.

(3) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentului capitol organismele de plasament 
colectiv in valori mobiliare si fondurile inchise de investitii, reglementate de Legea nr. 297/2004 
privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte entitati avand 
ca obiect de activitate plasamentul colectiv al resurselor atrase de la public si care functioneaza pe 
principiul repartizarii riscurilor si ale caror titluri pot fi rascumparate, direct sau indirect, la cererea 
detinatorilor, din activele entitatii respective.

(4) In cazul in care societatea absorbanta este o societate in comandita pe actiuni, infiintata si 
functionand potrivit legii romane, actionarii societatii absorbite vor fi intotdeauna actionari 
comanditari ai societatii in comandita pe actiuni absorbante, daca nu se prevede altfel in hotararea 
de aprobare a proiectului de fuziune.

Art. 251^3

Competenta de verificare a legalitatii fuziunii, sub aspectul procedurii pe care o urmeaza societatile 
participante la fuziune - persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul social in 
Romania - si, daca este cazul, societatea nou-infiintata - persoana juridica romana sau societate 
europeana cu sediul social in Romania -, apartine judecatorului delegat la oficiul registrului 



comertului unde sunt inmatriculate societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu 
sediul social in Romania participante la fuziune, inclusiv societatea absorbanta, ori, daca este cazul, 
societatea nou-infiintata.

SECTIUNEA a 2-a - Etape. Efecte. Nulitate

Art. 251^4

(1) Fuziunea transfrontaliera, in sensul prezentei legi, este operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state 
membre diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei 
alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii societatii sau societatilor absorbite de 
actiuni/parti sociale la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% 
din valoarea nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate; sau
b) mai multe societati, dintre care cel putin doua sunt guvernate de legislatia a doua state membre 
diferite, sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati 
pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii/asociatii lor de actiuni/parti sociale la 
societatea nou-infiintata si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea 
nominala a actiunilor/partilor sociale astfel repartizate;
c) o societate este dizolvata fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului sau unei alte 
societati care detine totalitatea actiunilor sale/partilor sociale sau a altor titluri conferind drepturi de 
vot in adunarea generala.

(2) Plata in numerar poate fi superioara valorii prevazute la alin. (1) lit. a) si b), daca legislatia a cel 
putin unuia dintre statele membre a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune sau 
societatea nou-infiintata permite depasirea acestui procent.

Art. 251^5

(1) Administratorii sau membrii directoratului societatilor care urmeaza a participa la fuziune 
intocmesc un proiect comun de fuziune care trebuie sa cuprinda cel putin:
a) forma, denumirea si sediul social ale tuturor societatilor participante la fuziune;
b) forma, denumirea si sediul social ale societatii nou-infiintate, daca este cazul;
c) conditiile alocarii de actiuni/parti sociale la societatea absorbanta sau la societatea nou-infiintata;
d) rata de schimb a actiunilor/partilor sociale si cuantumul eventualelor plati in numerar;
e) data de la care actiunile/partile sociale prevazute la lit. c) dau detinatorilor dreptul de a participa 
la beneficii si orice conditii speciale care afecteaza acest drept;
f) drepturile acordate de catre societatea absorbanta sau nou-infiintata detinatorilor de actiuni care 
confera drepturi speciale si celor care detin alte valori mobiliare in afara de actiuni sau masurile 
propuse in privinta acestora;
g) orice avantaj special acordat expertilor care evalueaza proiectul de fuziune si membrilor 
organelor administrative sau de control ale societatilor implicate in fuziune;
h) informatii privind evaluarea patrimoniului transferat societatii absorbante sau societatii nou-
infiintate;
i) data de la care tranzactiile societatii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca 
apartinand societatii absorbante sau nou-infiintate;
j) efectele fuziunii asupra locurilor de munca ale angajatilor societatilor participante la fuziune;
k) data situatiilor financiare ale societatilor participante care au fost folosite pentru a se stabili 
conditiile fuziunii;
l) daca este cazul, informatii privind mecanismele de implicare a angajatilor in definirea drepturilor 
acestora de a participa la activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

(2) La proiectul prevazut la alin. (1) va fi anexat proiectul actului constitutiv al societatii ce urmeaza 
a fi infiintata, respectiv proiectul de act modificator al actului constitutiv al societatii absorbante.

Art. 251^6



(1) Proiectul comun de fuziune, semnat de reprezentantii societatilor participante, se depune la 
oficiul registrului comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale persoane juridice 
romane si/sau societatile europene cu sediul in Romania, participante la fuziune.

(2) Proiectul comun de fuziune, vizat de judecatorul-delegat, se publica in Monitorul Oficial al 
Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala partilor, integral sau in extras, potrivit dispozitiei 
judecatorului-delegat sau cererii partilor, cu cel putin 30 de zile inaintea datelor sedintelor in care 
adunarile generale urmeaza a hotari asupra fuziunii.

(3) Extrasul prevazut la alin. (2) trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele mentiuni:
a) forma, denumirea si sediul social ale fiecarei societati participante la fuziune;
b) oficiul registrul comertului la care au fost depuse documentele prevazute la art. 251^5;
c) conditiile in care isi pot exercita dreptul de opozitie creditorii societatii.

Art. 251^7

(1) Administratorii/membrii directoratului societatilor care participa la fuziune trebuie sa 
intocmeasca un raport scris, detaliat, in care sa explice proiectul de fuziune si sa precizeze 
fundamentul sau juridic si economic.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) se pune la dispozitia actionarilor/asociatilor, iar, in cazurile 
prevazute la art. 251^10, si a reprezentantului angajatilor sau, in cazul in care nu a fost desemnat, a 
angajatilor, la sediul societatii, cu cel putin 30 de zile inaintea datei sedintei in care adunarea 
generala urmeaza a hotari asupra fuziunii. In cazul in care societatea detine o pagina de internet 
proprie, raportul se publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor/asociatilor si 
angajatilor.

Art. 251^8

(1) Unul sau mai multi experti, persoane fizice ori juridice, actionand pe seama fiecareia dintre 
societatile persoane juridice romane sau societatile europene cu sediul in Romania, care participa la 
fuziune, dar independent de acestea, sunt desemnati de catre judecatorul-delegat pentru a examina 
proiectul comun de fuziune si a intocmi un raport scris catre actionari/asociati.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) va preciza daca rata de schimb a actiunilor/partilor sociale este 
corecta si rezonabila. Raportul va indica, de asemenea, metoda sau metodele folosite pentru a 
determina rata de schimb propusa, va preciza daca metoda sau metodele folosite sunt adecvate 
pentru cazul respectiv, va indica valorile obtinute prin aplicarea fiecareia dintre aceste metode si va 
contine opinia expertilor privind ponderea atribuita metodelor in cauza pentru obtinerea valorii 
retinute in final. Raportul va descrie, de asemenea, orice dificultati deosebite in realizarea evaluarii.

(3) La cererea comuna a societatilor care participa la fuziune, inclusiv a celor care au nationalitatea 
altui stat membru, judecatorul-delegat desemneaza unul sau mai multi experti actionand pentru 
toate societatile participante, dar independent de acestea.

(4) Fiecare dintre expertii desemnati in conformitate cu prezentul articol are dreptul de a obtine de 
la oricare dintre societatile care participa la fuziune toate informatiile si documentele relevante si de 
a face toate investigatiile necesare.

(5) Prin hotarare a tuturor actionarilor/asociatilor societatilor participante la fuziune se poate 
renunta la examinarea proiectului de fuziune si la intocmirea raportului prevazut la alin. (1).

Art. 251^9

(1) Creditorii societatilor comerciale - persoane juridice romane sau societati europene cu sediul in 
Romania - care iau parte la fuziune au dreptul la o protectie adecvata a intereselor lor. Orice astfel 
de creditor, a carui creanta este anterioara datei publicarii proiectului de fuziune si care nu este 
scadenta la data publicarii, poate face opozitie in conditiile prevazute la art. 62.

(2) Opozitia suspenda executarea fuziunii pana la data la care hotararea judecatoreasca devine 



irevocabila, in afara de cazul in care societatea debitoare face dovada platii datoriilor sau ofera 
garantii acceptate de creditori ori incheie cu acestia un acord pentru plata datoriilor.

Art. 251^10

(1) Daca societatea absorbanta sau nou-infiintata este o societate europeana cu sediul social in 
Romania, administratorii societatilor participante la fuziune asigura respectarea dreptului de 
implicare a angajatilor in activitatea societatii europene, in conditiile prevazute de Hotararea 
Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare si alte modalitati de implicare 
a angajatilor in activitatea societatii europene.

(2) Daca in una sau mai multe dintre societatile participante guvernate de legislatia altui stat 
membru functioneaza un mecanism de implicare a angajatilor in activitatea societatii de tipul celui 
prevazut de art. 2 lit. k) din Directiva 2001/86/CE din 8 octombrie 2001 pentru completarea 
statutului societatii europene in ceea ce priveste implicarea lucratorilor sau un alt mecanism de 
cointeresare a angajatilor, societatea absorbanta sau nou-infiintata - persoana juridica romana - este 
obligata sa instituie un astfel de mecanism, devenind aplicabile, in mod corespunzator, prevederile 
art. 3 alin. (1) si (2), art. 4-7, art. 10 alin. (1) si (2) lit. a), g) si h), art. 11-24, 27 si 28 din Hotararea 
Guvernului nr. 187/2007.

(3) In cazul in care societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este o persoana juridica 
romana, organele de conducere ale societatilor participante la fuziune in care functioneaza 
mecanisme de implicare a angajatilor pot, fara o negociere prealabila, sa se supuna dispozitiilor de 
referinta prevazute de art. 12-23 din Hotararea Guvernului nr. 187/2007 sau sa respecte aceste 
prevederi incepand cu data inregistrarii in registrul comertului a modificarii actului constitutiv al 
societatii absorbante sau cu data inmatricularii societatii nou-infiintate, despre optiune urmand a se 
face mentiune in proiectul de fuziune.

(4) In situatia prevazuta la alin. (3), grupul special de negociere poate decide cu o majoritate de 
doua treimi din numarul membrilor sai care reprezinta cel putin doua treimi dintre angajati, inclusiv 
voturile membrilor care reprezinta angajatii din cel putin doua state membre diferite, sa nu 
declanseze negocieri sau sa inceteze negocierile deja initiate si sa admita aplicarea dispozitiilor de 
referinta din Hotararea Guvernului nr. 187/2007.

(5) Atunci cand in cadrul societatii persoana juridica romana, care rezulta din fuziunea 
transfrontaliera, va functiona un sistem de implicare a angajatilor, administratorii sau, dupa caz, 
membrii directoratului au obligatia sa asigure protectia drepturilor angajatilor rezultand din acest 
mecanism in cazul unei fuziuni de drept intern ulterioare, pentru o perioada de 3 ani de la data la 
care fuziunea transfrontaliera a produs efecte.

(6) In cazul in care, dupa negocieri prealabile, se aplica normele-standard de participare, adunarea 
generala a asociatilor/actionarilor poate decide limitarea proportiei de reprezentanti ai angajatilor in 
cadrul consiliului de administratie/directoratului societatii care rezulta in urma fuziunii 
transfrontaliere. Cu toate acestea, in cazul in care in una dintre societatile care fuzioneaza 
reprezentantii angajatilor au constituit cel putin o treime din consiliul de administratie sau de 
supraveghere, limitarea decisa de adunarea generala a asociatilor/actionarilor nu poate avea ca efect 
reducerea proportiei de participare a angajatilor la mai putin de o treime.

Art. 251^11

(1) In termen de cel mult doua luni de la expirarea termenului de opozitie prevazut la art. 62 sau, 
dupa caz, de la data la care fuziunea poate fi efectuata in conformitate cu prevederile art. 251^9 
alin. (2), adunarea generala a fiecareia dintre societati hotaraste asupra proiectului comun de 
fuziune, in conditiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv.

(2) Cand actiunile sunt de mai multe categorii, hotararea asupra fuziunii este subordonata 
rezultatului votului pe categorii, dat in conditiile art. 115.

(3) In cazurile prevazute la art. 251^10, adunarea generala a actionarilor/asociatilor poate 



conditiona aprobarea fuziunii de ratificarea expresa de catre adunarea generala a mecanismelor de 
implicare a angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-infiintate.

(4) Atunci cand fuziunea are ca efect marirea obligatiilor actionarilor/asociatilor uneia dintre 
societatile participante - persoane juridice romane -, hotararea adunarii actionarilor/asociatilor se ia 
cu unanimitate de voturi.

Art. 251^12

(1) Actionarii/asociatii care nu au votat in favoarea hotararii adunarii generale prin care a fost 
aprobata fuziunea au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor 
lor/partilor sociale de catre societate.

(2) In cazul societatilor pe actiuni sau in comandita pe actiuni, dreptul de retragere va fi exercitat in 
conformitate cu prevederile art. 134.

(3) Prin exceptie de prevederile art. 226, in cazul societatilor cu raspundere limitata, dreptul de 
retragere se va exercita prin aplicarea corespunzatoare a dispozitiilor art. 134.

(4) Actionarii/asociatii pot face aplicarea dreptului de retragere reglementat de prezentul articol, 
doar daca:
a) legislatia tuturor statelor membre, a caror nationalitate o detin societatile participante la fuziune, 
prevede un sistem de protectie a asociatilor similar celui prevazut de alin. (1)-(3);
b) societatile participante la fuziune, guvernate de legislatia altui stat membru care nu confera 
asociatilor un drept de retragere din societate, au acceptat in mod expres ca asociatii societatii - 
persoana juridica romana - sa faca uz de acest drept, facandu-se mentiune in acest sens in hotararea 
adunarii generale de aprobare a fuziunii.

Art. 251^13

(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, judecatorul-delegat dispune inregistrarea in registrul comertului 
a actului modificator al actului constitutiv al societatii absorbante - persoana juridica romana sau 
societate europeana cu sediul social in Romania - dupa verificarea existentei certificatelor sau a 
documentelor similare care atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege, emise de autoritatile 
competente din celelalte state membre in care au sediul social ori, dupa caz, administratia centrala 
sau sediul principal celelalte societati participante la fuziune, si a termenului in care acestea au fost 
depuse la oficiul registrului comertului, termen ce nu poate depasi 6 luni de la emitere.

(2) Daca prin fuziune se infiinteaza o noua societate - persoana juridica romana -, controlul de 
legalitate va fi efectuat in conditiile prevazute de prezenta lege pentru forma de societate a carei 
constituire a fost convenita, cu verificarea in prealabil a certificatelor sau a documentelor similare 
prevazute la alin. (1).

(3) In cazul in care prin fuziune se infiinteaza o societate europeana cu sediul social in Romania, 
controlul de legalitate al fuziunii si al indeplinirii conditiilor de infiintare a societatii va fi efectuat 
potrivit Regulamentului (CE) nr. 2.157/2001 al Consiliului din 8 octombrie 2001 privind statutul 
societatii europene si de prezenta lege.

(4) Judecatorul-delegat verifica, daca este cazul, si caracteristicile mecanismelor de implicare a 
angajatilor in activitatea societatii absorbante sau nou-constituite.

(5) Daca societatea absorbanta sau societatea nou-infiintata este persoana juridica guvernata de 
legislatia altui stat membru, inclusiv o societate europeana cu sediul social intr-un alt stat membru, 
judecatorul-delegat verifica legalitatea hotararii de fuziune, depusa de catre administratorii/membrii 
directoratului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea - persoana juridica 
romana -, si pronunta o incheiere prin care se constata indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta 
lege de catre societatea comerciala - persoana juridica romana. Incheierea este comunicata societatii 
- persoana juridica romana - la sediul acesteia.

(6) Judecatorul-delegat poate pronunta incheierea prevazuta la alin. (5), chiar daca procedura 



declansata de cererile de retragere a actionarilor/asociatilor in conformitate cu art. 251^12 este in 
curs, in incheiere indicandu-se faptul ca rascumpararea actiunilor/partilor sociale nu este inca 
finalizata. Retragerile efectuate de actionari/asociati in conformitate cu art. 251^12 sunt opozabile 
societatii absorbante sau nou-infiintate si actionarilor/asociatilor acesteia.

Art. 251^14

(1) In cazul fuziunii prin absorbtie, actul modificator, vizat potrivit art. 251^13 alin. (1), se 
transmite, din oficiu, spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe cheltuiala 
societatii.

(2) Daca prin fuziune se constituie o noua societate - persoana juridica romana sau o societate 
europeana cu sediul in Romania -, aceasta este supusa formalitatilor de publicitate prevazute de 
prezenta lege pentru forma de societate convenita.

(3) Oficiul registrului comertului unde este inmatriculata societatea absorbanta sau societatea nou-
infiintata va notifica de indata, pe cheltuiala societatii, realizarea fuziunii autoritatilor similare din 
statele membre in care sunt inmatriculate societatile participante la fuziune, in vederea radierii 
acestora.

(4) Oficiul registrul comertului unde sunt inmatriculate societatile comerciale absorbite - persoane 
juridice romane - radiaza din registrul comertului aceste societati, in temeiul notificarii comunicate 
de autoritatea similara din statul membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta sau 
societatea nou-infiintata.

(5) In cazul in care prin fuziunea transfrontaliera este constituita o societate europeana cu sediul in 
Romania, Oficiul National al Registrului Comertului, pe cheltuiala partilor, comunica Jurnalului 
Oficial al Uniunii Europene, in vederea publicarii, un anunt care cuprinde: denumirea societatii, 
numarul de inmatriculare in registrul comertului in care este inmatriculata, data inmatricularii, 
numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicata incheierea judecatorului-delegat de 
inmatriculare a societatii.

Art. 251^15

(1) Fuziunea are urmatoarele consecinte:
a) transferul, atat in raporturile dintre societatea absorbita si societatea absorbanta/nou-infiintata, cat 
si in raporturile cu tertii, catre societatea absorbanta/nou-infiintata al tuturor activelor si pasivelor 
societatii absorbite;
b) actionarii sau asociatii societatii absorbite/participante la fuziune devin actionari, respectiv 
asociati ai societatii absorbante/nou-infiintate, in conformitate cu regulile de repartizare stabilite in 
proiectul de fuziune;
c) societatea absorbita, respectiv societatile care formeaza noua societate prin fuziune inceteaza sa 
existe.

(2) Fuziunea produce efecte:
a) in cazul constituirii unei societati, de la data inmatricularii acesteia in registrul comertului;
b) in cazul fuziunii prin absorbtie, de la data inregistrarii in registrul comertului a actului 
modificator al actului constitutiv, cu exceptia cazului in care, prin acordul partilor, se stipuleaza ca 
operatiunea va avea efect la o alta data, care nu poate fi insa ulterioara incheierii exercitiului 
financiar curent al societatii absorbante sau societatilor beneficiare si nici anterioara incheierii 
ultimului exercitiu financiar incheiat al societatii sau societatilor care isi transfera patrimoniul, si 
controlul judecatorului-delegat prevazut de art. 251^13 alin. (1);
c) in cazul in care prin fuziune se constituie o societate europeana, de la data inmatricularii acesteia.

(3) Drepturile si obligatiile societatilor absorbite decurgand din raporturile de munca si care exista 
la data intrarii in vigoare a fuziunii transfrontaliere se transfera de la data prevazuta la alin. (2) 
societatii absorbante sau nou-infiintate.

(4) Niciuna dintre actiunile societatii absorbante nu poate fi schimbata cu actiuni la societatea 



absorbita, detinute:
a) fie de catre societatea absorbanta sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar 
pentru societatea respectiva;
b) fie de catre societatea absorbita sau de catre o persoana care actioneaza in nume propriu, dar 
pentru societatea respectiva.

Art. 251^16

(1) Administratorii societatii absorbite sau ai celor ce au format noua societate raspund civil fata de 
asociatii acelei/acelor societati pentru neregularitatile comise in pregatirea si realizarea fuziunii.

(2) Expertii care intocmesc raportul prevazut la art. 251^8, pe seama societatii absorbite sau a 
societatilor ce formeaza noua societate, raspund civil fata de asociatii acestor societati pentru 
neregularitatile comise in indeplinirea indatoririlor lor.

Art. 251^17

In cazul unei fuziuni prin absorbtie, prin care una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra 
in lichidare si transfera toate activele si pasivele lor unei alte societati care detine toate actiunile lor 
sau alte titluri conferind drepturi de vot in adunarea generala, nu se aplica prevederile art. 251^5 
alin. (1) lit. c), d) si e), art. 251^8, art. 251^1^5 alin. (1) lit. b) si ale art. 251^16.

Art. 251^18

(1) Daca societatea absorbanta este o persoana juridica avand nationalitatea altui stat membru si 
care detine 90% sau mai mult din capitalul social al societatii/societatilor absorbite, dar nu 
totalitatea acestuia, societatea participanta la fuziune - persoana juridica romana - nu este obligata 
sa solicite efectuarea raportului expertilor prevazut la art. 251^8, decat daca legislatia statului 
membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta obligatie.

(2) In cazul in care relatia dintre societatea absorbanta si cea absorbita este cea prevazuta la alin. 
(1), pronuntarea incheierii judecatorului-delegat, emiterea in temeiul acesteia si comunicarea 
certificatului sau a documentului similar prevazut de art. 251^13 alin. (5) nu sunt necesare decat 
daca legislatia statului membru a carui nationalitate o detine societatea absorbanta prevede aceasta 
obligatie.

Art. 251^19

(1) Nulitatea unei fuziuni poate fi declarata numai prin hotarare judecatoreasca.

(2) Nulitatea fuziunii nu poate interveni dupa data la care aceasta a produs efecte, data stabilita 
potrivit art. 251^15 alin. (2).

(3) Procedurile de anulare si de declarare a nulitatii nu pot fi initiate daca situatia a fost rectificata. 
Daca neregularitatea ce poate conduce la declararea nulitatii unei fuziuni poate fi remediata, 
instanta competenta acorda societatilor participante un termen pentru rectificarea acesteia.

(4) Hotararea definitiva de declarare a nulitatii fuziunii va fi inaintata din oficiu de catre instanta 
oficiilor registrului comertului de la sediile societatilor implicate in fuziune.


