
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.
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