
CAPITOLUL III - Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe actiuni

Art. 264

(1) Numirea lichidatorilor in societatile pe actiuni si in comandita pe actiuni se face de adunarea 
generala, care hotaraste lichidarea, daca, prin actul constitutiv, nu se prevede altfel.

(2) Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta pentru modificarea actului constitutiv.

(3) In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia 
dintre administratori, respectiv dintre membrii directoratului, sau dintre asociati, cu citarea societatii si 
a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 
zile de la pronuntare.
__________
Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 180 din Legea nr. 441/2006.

Art. 265

(1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra 
gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii.

(2) Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu 
privire la aceasta.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 181 din Legea nr. 441/2006.

Art. 266

(1) In cazul in care unul sau mai multi administratori, respectiv membri ai directoratului, sunt numiti 
lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, se va depune la 
oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, 
impreuna cu bilantul final de lichidare.

(2) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la prima 
situatie financiara pe care lichidatorii o prezinta adunarii generale.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62, in termen de 15 zile de la publicare.

(4) Toate opozitiile facute vor fi conexate, pentru a fi solutionate printr-o singura sentinta.

(5) Orice actionar are dreptul sa intervina in instanta, iar hotararea va fi opozabila si actionarilor 
neintervenienti.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 182 din Legea nr. 441/2006.

Art. 267

Abrogat.
__________
Articolul a fost abrogat prin art. I pct. 11 din O.U.G. nr. 52/2008.

Art. 268

(1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea ce se 



cuvine fiecarei actiuni din repartizarea activului societatii, insotita de raportul cenzorilor sau, dupa caz, 
raportul auditorilor financiari.

(2) Situatia financiara, semnata de lichidatori, se va depune, pentru a fi mentionata, la oficiul 
registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

(3) Orice actionar poate face opozitie, in conditiile art. 62.

Art. 269

(1) Daca termenul prevazut la art. 266 alin. (3) a expirat fara a se face opozitie, situatia financiara se 
considera aprobata de toti actionarii, iar lichidatorii sunt liberati, sub rezerva repartizarii activului 
societatii.

(2) Independent de expirarea termenului, chitanta de primire a celei din urma repartitii tine loc de 
aprobare a contului si a repartitiei facute fiecarui actionar.

Art. 270

(1) Sumele cuvenite actionarilor, neincasate in termen de doua luni de la publicarea situatiei financiare, 
vor fi depuse la o banca sau la una dintre unitatile acesteia, cu aratarea numelui si prenumelui 
actionarului, daca actiunile sunt nominative, sau a numerelor actiunilor, daca ele sunt la purtator.

(2) Plata se va face persoanei aratate sau posesorului actiunilor, retinandu-se titlul.

Art. 270^1

In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa 
ceara deschiderea procedurii insolventei. In conditiile legislatiei insolventei, creditorii vor putea cere 
deschiderea procedurii insolventei fata de societatea aflata in curs de lichidare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 183 din Legea nr. 441/2006.

Art. 270^2

Constatand indeplinirea conditiilor prevazute de legea insolventei, judecatorul-sindic va dispune 
deschiderea procedurii simplificate a insolventei.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 183 din Legea nr. 441/2006.


