
CAPITOLUL I - Dispozitii comune

Art. 65

(1) In lipsa de stipulatie contrara, bunurile constituite ca aport in societate devin proprietatea acesteia 
din momentul inmatricularii ei in registrul comertului.

(2) Asociatul care intarzie sa depuna aportul social este raspunzator de daunele pricinuite, iar daca 
aportul a fost stipulat in numerar este obligat si la plata dobanzilor legale din ziua in care trebuia sa 
faca varsamantul.

Art. 66

(1) Pe durata societatii, creditorii asociatului pot sa-si exercite drepturile lor numai asupra partii din 
beneficiile cuvenite asociatului dupa bilantul contabil, iar dupa dizolvarea societatii, asupra partii ce i 
s-ar cuveni prin lichidare.

(2) Creditorii prevazuti la alin. (1) pot totusi popri, in timpul duratei societatii, partile ce s-ar cuveni 
asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.

Art. 67

(1) Cota-parte din profit ce se plateste fiecarui asociat constituie dividend.

(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, 
daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea 
generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data 
aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. In caz contrar, societatea 
comerciala va plati daune-interese pentru perioada de intarziere, la nivelul dobanzii legale, daca prin 
actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara 
aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare.

(3) Nu se vor putea distribui dividende decat din profituri determinate potrivit legii.

(4) Dividendele platite contrar dispozitiilor alin. (2) si (3) se restituie, daca societatea dovedeste ca 
asociatii au cunoscut neregularitatea distribuirii sau, in imprejurarile existente, trebuiau sa o cunoasca.

(5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor, platite contrar prevederilor alin. (2) si (3), se 
prescrie in termen de 3 ani de la data distribuirii lor.

(6) Dividendele care se cuvin dupa data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, in afara de cazul in 
care partile au convenit altfel.
__________
Alineatele (2) si (5) au fost modificate prin art. I pct. 36 din Legea nr. 441/2006.

Art. 68

Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Art. 69

Daca se constata o pierdere a activului net, capitalul social subscris va trebui reintregit sau redus 
inainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de profit.
__________



Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 70

(1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectului de 
activitate al societatii, afara de restrictiile aratate in actul constitutiv.

(2) Ei sunt obligati sa ia parte la toate adunarile societatii, la consiliile de administratie si la organele de 
conducere similare acestora.

Art. 70^1

Actele de dispozitie asupra bunurilor unei societati comerciale pot fi incheiate in temeiul puterilor 
conferite reprezentantilor legali ai societatii, dupa caz, prin lege, actul constitutiv sau hotararile 
organelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului 
constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar 
daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 71

(1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu il pot transmite decat daca aceasta 
facultate li s-a acordat in mod expres.

(2) In cazul incalcarii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile 
rezultate din operatiune.

(3) Administratorul care, fara drept, isi substituie alta persoana raspunde solidar cu aceasta pentru 
eventualele pagube produse societatii.

Art. 72

Obligatiile si raspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de 
cele special prevazute in aceasta lege.

Art. 73

(1) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:
a) realitatea varsamintelor efectuate de asociati;
b) existenta reala a dividendelor platite;
c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;
e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.

(2) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care o vor 
putea exercita numai in caz de deschidere a procedurii reglementate de Legea nr. 64/1995 privind 
procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.

Art. 73^1

Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, 
membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au 
fost alese, sunt decazute din drepturi.



__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 441/2006.
- Articolul a fost modificat prin art. I pct. 6 din O.U.G. nr. 82/2007.

Art. 74

(1) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand 
de la o societate, trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din 
registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de 
marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.

(2) Daca societatea pe actiuni opteaza pentru un sistem dualist de administrare, in conformitate cu 
prevederile art. 153, documentele prevazute la alin. (1) vor contine si mentiunea «societate 
administrata in sistem dualist».

(3) In documentele prevazute la alin. (1), daca acestea provin de la o societate cu raspundere limitata, 
se va mentiona si capitalul social, iar daca ele provin de la o societate pe actiuni sau in comandita pe 
actiuni, se vor mentiona atat capitalul social subscris, cat si cel varsat.

(4) In situatia in care documentele prevazute la alin. (1) sunt emise de o sucursala, acestea trebuie sa 
mentioneze si oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata sucursala si numarul ei de 
inregistrare.

(5) Daca societatea detine o pagina de internet proprie, informatiile prevazute la alin. (1) si (3) vor fi 
publicate si pe pagina de internet a societatii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 441/2006.


