
CAPITOLUL V - Unele dispozitii procedurale

Art. 60

(1) Incheierile judecatorului delegat privitoare la inmatriculare sau la orice alte inregistrari in registrul 
comertului sunt executorii de drept si sunt supuse numai recursului.

(2) Termenul de recurs este de 15 zile si curge de la data pronuntarii incheierii pentru parti si de la data 
publicarii incheierii sau a actului modificator al actului constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, 
Partea a IV-a, pentru orice alte persoane interesate.

(3) Recursul se depune si se mentioneaza in registrul comertului unde s-a facut inregistrarea. In termen 
de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului inainteaza recursul curtii de apel in a carei 
raza teritoriala se afla sediul societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, curtii de apel in a 
carei raza teritoriala se afla sediul sucursalei.

(4) Motivele recursului se pot depune la instanta, cu cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.

(5) In cazul admiterii recursului, decizia instantei de recurs va fi mentionata in registrul comertului, 
fiind aplicabile dispozitiile art. 48-49 si 56-59.

Art. 61

(1) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotararile asociatilor privitoare la 
modificarea actului constitutiv pot formula o cerere de opozitie prin care sa solicite instantei 
judecatoresti sa oblige, dupa caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, prevederile 
art. 57 fiind aplicabile.

(2) In sensul prezentei legi, prin hotararea asociatilor se intelege si hotararea organelor statutare ale 
societatii, iar termenul asociati include si actionarii, in afara de cazul in care din context rezulta altfel.

Art. 62

(1) Opozitia se face in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii asociatilor sau a actului 
aditional modificator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, daca prezenta lege nu prevede 
un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, in termen de 3 zile de la data 
depunerii, o va mentiona in registru si o va inainta instantei judecatoresti competente.

(2) Dispozitiile art. 133 referitoare la suspendare se aplica in mod corespunzator. Opozitia se judeca in 
camera de consiliu, cu citarea partilor, fiind aplicabile dispozitiile art. 114 alin. 5 din Codul de 
procedura civila.

(3) Hotararea pronuntata asupra opozitiei este supusa numai recursului.

Art. 63

Cererile si caile de atac prevazute de prezenta lege, de competenta instantelor judecatoresti, se 
solutioneaza de instanta locului unde societatea isi are sediul principal.

Art. 64

Citarea partilor in fata judecatorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de catre oficiul 
registrului comertului, prin posta, cu scrisoare recomandata, atasandu-se recipisa la dosar, sau prin 
agenti ai oficiului registrului comertului, ori in conditiile Codului de procedura civila.


