
CAPITOLUL II - Societatile in nume colectiv

Art. 75

Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de stipulatie contrara in actul 
constitutiv.

Art. 76

(1) Daca actul constitutiv dispune ca administratorii sa lucreze impreuna, decizia trebuie luata in 
unanimitate; in caz de divergenta intre administratori, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea 
absoluta a capitalului social.

(2) Pentru actele urgente, a caror neindeplinire ar cauza o paguba mare societatii, poate decide un 
singur administrator in lipsa celorlalti, care se gasesc in imposibilitate, chiar momentana, de a lua parte 
la administratie.

Art. 77

(1) Asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a capitalului social pot alege unul sau mai multi 
administratori dintre ei, fixandu-le puterile, durata insarcinarii si eventuala lor remuneratie, afara 
numai daca prin actul constitutiv nu se dispune altfel.

(2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocarii administratorilor sau asupra limitarii 
puterilor lor, afara de cazul in care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.

Art. 78

(1) Daca un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depaseste limitele operatiunilor obisnuite 
comertului pe care il exercita societatea, acesta trebuie sa instiinteze pe ceilalti administratori, inainte 
de a o incheia, sub sanctiunea suportarii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.

(2) In caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezinta majoritatea absoluta a 
capitalului social.

(3) Operatiunea incheiata in contra opozitiei facute este valabila fata de tertii carora nu li se va fi 
comunicat aceasta opozitie.

Art. 79

(1) Asociatul care, intr-o operatiune determinata, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese 
contrare acelora ale societatii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceasta 
operatiune.

(2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate societatii, daca, 
fara votul sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.

Art. 80

Asociatul care, fara consimtamantul scris al celorlalti asociati, intrebuinteaza capitalul, bunurile sau 
creditul societatii in folosul sau sau in acela al unei alte persoane este obligat sa restituie societatii 
beneficiile ce au rezultat si sa plateasca despagubiri pentru daunele cauzate.

Art. 81



(1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societatii mai mult decat i s-a fixat pentru cheltuielile 
facute sau pentru cele ce urmeaza sa le faca in interesul societatii.

(2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de sumele luate si de daune.

(3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, ca asociatii pot lua din casa societatii anumite sume 
pentru cheltuielile lor particulare.

Art. 82

(1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociati cu raspundere nelimitata, in alte societati concurente sau 
avand acelasi obiect de activitate, nici sa faca operatiuni in contul lor sau al altora, in acelasi fel de 
comert sau intr-unul asemanator, fara consimtamantul celorlalti asociati.

(2) Consimtamantul se socoteste dat daca participarea sau operatiunile fiind anterioare actului 
constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.

(3) In caz de incalcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, in afara de dreptul de a exclude pe 
asociat, poate sa decida ca acesta a lucrat in contul ei sau sa ceara despagubiri.

(4) Acest drept se stinge dupa trecerea a 3 luni din ziua cand societatea a avut cunostinta, fara sa fi luat 
vreo hotarare.

Art. 83

Cand aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fata de 
societate si trebuie sa desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgand din 
acest aport.

Art. 84

(1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cat timp societatea nu a 
obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.

(2) Daca plata nu s-a putut obtine prin urmarirea debitorului cedat, asociatul, in afara de daune, 
raspunde de suma datorata, cu dobanda legala din ziua scadentei creantelor.

Art. 85

(1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de 
persoanele care o reprezinta.

(2) Hotararea judecatoreasca obtinuta impotriva societatii este opozabila fiecarui asociat.

Art. 86

(1) Pentru aprobarea situatiei financiare anuale si pentru deciziile referitoare la introducerea actiunii in 
raspunderea administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentand majoritatea capitalului social.

(2) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate 
cu prevederile art. 185.
__________
Alineatul (2) a fost introdus prin art. I pct. 39 din Legea nr. 441/2006.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 82/2007.



Art. 87

(1) Cesiunea aportului de capital social este posibila daca a fost permisa prin actul constitutiv.

(2) Cesiunea nu libereaza pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreaza societatii din aportul sau de 
capital.

(3) Fata de terti, cedentul ramane raspunzator potrivit art. 225.

(4) Cand actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 225 
si 229.


