
CAPITOLUL I - Actul constitutiv al societatii

Art. 5

(1) Societatea in nume colectiv sau in comandita simpla se constituie prin contract de societate, iar 
societatea pe actiuni, in comandita pe actiuni sau cu raspundere limitata se constituie prin contract de 
societate si statut.

(2) Societatea cu raspundere limitata se poate constitui si prin actul de vointa al unei singure persoane. 
In acest caz se intocmeste numai statutul.

(3) Contractul de societate si statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic, denumit act 
constitutiv.

(4) Cand se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, 
act constitutiv. In cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneaza atat inscrisul unic, cat 
si contractul de societate si/sau statutul societatii.

(5) In cazurile in care contractul de societate si statutul constituie acte distincte, acesta din urma va 
cuprinde datele de identificare a asociatilor si clauze reglementand organizarea, functionarea si 
desfasurarea activitatii societatii.

(6) Actul constitutiv se incheie sub semnatura privata, se semneaza de toti asociatii sau, in caz de 
subscriptie publica, de fondatori. Forma autentica a actului constitutiv este obligatorie atunci cand:
a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren;
b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comandita simpla;
c) societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publica.

(7) Actul constitutiv dobandeste data certa si prin depunerea la oficiul registrului comertului.

Art. 6

(1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea 
societatii sunt considerati fondatori.

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate 
pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie 
mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si 
combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru 
cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 7

Actul constitutiv al societatii in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata va 
cuprinde:
a) datele de identificare a asociatilor; la societatea in comandita simpla se vor arata si asociatii 
comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea 



aportului in natura si modul evaluarii. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si 
valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru 
aportul sau;
e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, datele lor de 
identificare, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
e^1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele 
de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;
f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;
g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate 
juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, 
daca se are in vedere o atare infiintare;
h) durata societatii;
i) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
__________
Literele a), b), d) si e) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 441/2006.
- Litera e^1) a fost introdusa prin art. I pct. 3 din Legea nr. 441/2006.
- Litera e^1) a fost modificata prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 8

Actul constitutiv al societatii pe actiuni sau in comandita pe actiuni va cuprinde:
a) datele de identificare a fondatorilor; la societatea in comandita pe actiuni vor fi mentionati si 
asociatii comanditati;
b) forma, denumirea si sediul social;
c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;
d) capitalul social subscris si cel varsat si, in cazul in care societatea are un capital autorizat, cuantumul 
acestuia;
e) natura si valoarea bunurilor constituite ca aport in natura, numarul de actiuni acordate pentru acestea 
si numele sau, dupa caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport;
f) numarul si valoarea nominala a actiunilor, cu specificarea daca sunt nominative sau la purtator;
f^1) daca sunt mai multe categorii de actiuni, numarul, valoarea nominala si drepturile conferite 
fiecarei categorii de actiuni;
f^2) orice restrictie cu privire la transferul de actiuni;
g) datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administratie, respectiv a primilor membri 
ai consiliului de supraveghere;
g^1) puterile conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor directoratului, si 
daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
h) datele de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea si controlul gestiunii societatii de catre 
organele statutare, numarul membrilor consiliului de administratie sau modul de stabilire a acestui 
numar;
i^1) puterile de reprezentare conferite administratorilor si, dupa caz, directorilor, respectiv membrilor 
directoratului, si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;
j) durata societatii;
k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate 
juridica -, atunci cand se infiinteaza o data cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, 
daca se are in vedere o atare infiintare;
m) orice avantaj special acordat, in momentul infiintarii societatii sau pana in momentul in care 
societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea 
societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea 
beneficiarilor unor astfel de avantaje;
n) numarul actiunilor comanditarilor in societatea in comandita pe actiuni;
o) cuantumul total sau cel putin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;



p) modul de dizolvare si de lichidare a societatii.
__________
Literele a), b), d)-i), m), n) si o) au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea nr. 441/2006.
- Literele f^1) si f^2) au fost introduse prin art. I pct. 5 din Legea nr. 441/2006.
- Litera g^1) a fost introdusa prin art. I pct. 6 din Legea nr. 441/2006, modificata prin Legea 88/2009;
- Litera i^1) a fost introdusa prin art. I pct. 7 din Legea nr. 441/2006 si apoi abrogata prin Legea 
88/2009;.

Art. 8^1

Datele de identificare prevazute la art. 7 lit. a), e) si e^1), respectiv la art. 8 lit. a), g) si h), includ:
a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal si, daca este cazul, 
echivalentul acestuia, potrivit legislatiei nationale aplicabile, locul si data nasterii, domiciliul si 
cetatenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nationalitatea, numarul de inregistrare in registrul 
comertului sau codul unic de inregistrare, potrivit legii nationale aplicabile.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 441/2006.

Art. 9

(1) Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integrala si simultana a capitalului social de catre 
semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publica.
 (2) In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului social de catre toti semnatarii actului 
constitutiv, capitalul social varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris. 
Diferenta de capital social subscris va fi varsata:
a) pentru actiunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la data inmatricularii 
societatii;
b) pentru actiunile emise pentru un aport in natura, in termen de cel mult 2 ani de la data inmatricularii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 441/2006.

Art. 9^1

Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt 
obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 441/2006.

Art. 10

(1) Capitalul social al societatii pe actiuni sau al societatii in comandita pe actiuni nu poate fi mai mic 
de 90.000 lei. Guvernul va putea modifica, cel mult o data la 2 ani, valoarea minima a capitalului 
social, tinand seama de rata de schimb, astfel incat acest cuantum sa reprezinte echivalentul in lei al 
sumei de 25.000 euro.

(2) Cu exceptia cazului in care societatea este transformata intr-o societate de alta forma, capitalul 
social al societatilor prevazute la alin. (1) nu poate fi redus sub minimul legal decat daca valoarea sa 
este adusa la un nivel cel putin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotarari de majorare de 
capital in acelasi timp cu hotararea de reducere a capitalului. In cazul incalcarii acestor dispozitii, orice 
persoana interesata se poate adresa instantei pentru a cere dizolvarea societatii. Societatea nu va fi 
dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este 
adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege.



(3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea 
are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 luni, orice persoana interesata poate solicita 
instantei dizolvarea societatii. Societatea nu va fi dizolvata daca, pana la ramanerea irevocabila a 
hotararii judecatoresti de dizolvare, numarul minim de actionari prevazut de prezenta lege este 
reconstituit.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 441/2006.

- A se vedea art. II din Legea nr. 302/2005, astfel cum a fost modificata prin Legea nr. 516/2006, care 
prevede:
"Art. II

(1) In termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, societatile pe actiuni si societatile 
in comandita pe actiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevazute la pct. 1 al art. I 
au obligatia majorarii, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, in 
echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data 
subscrierii.

(2) De la data expirarii termenului prevazut la alin. (1), Oficiul National al Registrului Comertului va 
solicita tribunalelor dizolvarea societatilor pe actiuni si a societatilor in comandita pe actiuni care nu si-
au indeplinit obligatia de majorare a capitalului social in limita prevazuta de lege.

(2^1) Majorarea capitalului social se va putea face pana la data de 31 ianuarie 2007 si prin utilizarea 
rezervelor, cu exceptia rezervelor legale, precum si a beneficiilor si a primelor legate de capital, 
inclusiv a diferentei favorabile din reevaluarea patrimoniului social ori in alte modalitati permise de 
lege."
__________
Alineatul (2^1) a fost introdus prin art. unic din Legea nr. 516/2006.

Art. 11

(1) Capitalul social al unei societati cu raspundere limitata nu poate fi mai mic de 200 lei si se divide in 
parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

(2) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 12 din Legea nr. 441/2006.

Art. 12

In societatea cu raspundere limitata, numarul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13

(1) In cazul in care, intr-o societate cu raspundere limitata, partile sociale sunt ale unei singure 
persoane, aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, 
adunarii generale a asociatilor.

(2) Daca asociatul unic este administrator, ii revin si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta 
calitate.

(3) In societatea care se infiinteaza de catre un asociat unic, valoarea aportului in natura va fi stabilita 
pe baza unei expertize de specialitate.



Art. 14

(1) O persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura societate cu 
raspundere limitata.

(2) O societate cu raspundere limitata nu poate avea ca asociat unic o alta societate cu raspundere 
limitata, alcatuita dintr-o singura persoana.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor Publice, precum 
si orice persoana interesata poate cere dizolvarea pe cale judecatoreasca a unei societati astfel 
constituita.

(4) Pe baza hotararii de dizolvare, lichidarea se va face in conditiile prevazute de prezenta lege pentru 
societatile cu raspundere limitata.

Art. 15

Contractele intre societatea cu raspundere limitata si persoana fizica sau persoana juridica, asociat unic 
al celei dintai, se incheie in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Art. 16

(1) Aporturile in numerar sunt obligatorii la constituirea oricarei forme de societate.

(2) Aporturile in natura trebuie sa fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele sunt admise la toate 
formele de societate si sunt varsate prin transferarea drepturilor corespunzatoare si prin predarea 
efectiva catre societate a bunurilor aflate in stare de utilizare.

(3) Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la societatile pe 
actiuni care se constituie prin subscriptie publica si nici la societatile in comandita pe actiuni si 
societatile cu raspundere limitata. Aporturile in creante sunt liberate, potrivit art. 84.

(4) Prestatiile in munca sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la majorarea capitalului 
social.

(5) Asociatii in societatea in nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii in munca 
cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. In 
schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sa participe, potrivit actului constitutiv, la impartirea 
beneficiilor si a activului social, ramanand, totodata, obligati sa participe la pierderi.
__________
Alineatele (2), (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 441/2006.

Art. 17

(1) La autentificarea actului constitutiv in cazurile prevazute la art. 5 sau, dupa caz, la darea de data 
certa a acestuia, se va prezenta dovada eliberata de oficiul registrului comertului privind 
disponibilitatea firmei si declaratia pe propria raspundere privind detinerea calitatii de asociat unic intr-
o singura societate cu raspundere limitata.

(2) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societati, daca este indeplinita cel putin una dintre 
urmatoarele conditii:
a) imobilul, prin structura lui, permite functionarea mai multor societati in incaperi diferite;
b) cel putin o persoana este, in conditiile legii, asociat in fiecare dintre societati;
c) daca cel putin unul dintre asociati este proprietar al imobilului ce urmeaza a fi sediul societatii.



(3) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupa caz, persoana care da data certa 
va refuza operatiunile solicitate, daca din documentatia prezentata rezulta ca nu sunt indeplinite 
conditiile prevazute la alin. (1).
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 441/2006.


