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2512-2511eCapitolul lll. Fuziunea transfrontalierd

Secliunea 1. Domeniul de aplicare. Competenla
jurisdiclionald

Secliunea a 2-a. Etape. Efecte. Nulitate

2512-2513
Titlul l. Dispozilii generale

Art. l.l1r[Gonstituirea societelii. Na]ionatitatel (1) in vederea desf5gurdrii de
activitdli cu scop lucrativ, persoanele fizice gi persoanele juridice se pot asocia gi pot
constitui societdli cu personalitate juridicd, cu respectarea dispoziliilor prezentei legi.

(2) Societdlile prevdzute la alin. (1) crl sediul in Romania sunt persoane juridice
romAne.

Noti. 1. Potrivit art. 18 pct. 31 din Legea nr.76/2012,,,in tot cuprinsd legii, sintagma

"societate comerciald" sau, dupd caz, *societdli comerciale" se inlocuiegte cu termenul

"societate" sau, dupd caz, "societd!i,;' . ln aceastd versiune actualizatd a Legii nr. 31 /1 990,
a fost inlocuitd aceaste sintagmd, acolo unde a fost cazul.
2. Potrivit Legii nr. 7112011 ) art. 6: ,,(1) in cuprinsul actelor normative apticabile la data
intrdii in vigoare a Codului civil, refeirile la comercianli se considerd a fi fdcute la persoanele
fizice sau, dupd caz, Ia persoanele juridice supuse inregistrdrii in registrul comerlului,
potrivit prevederilor art. 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul come\ului, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum gi cu cele aduse prin prezenta lege.
(2) Dispoziliile alin. (1) nu se aplicd termenului "comercianb, prevdzut in: a) Legea nr. 84n998
privind mdrcile gi indicaliile geografice, republicatd; b) Legea pomiculturii nr. 348/2003,
republicatd, cu modificdrile ulterioare; c) Legea nr. 321/2009 privind comercializarea
produselor alimentare, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; d) orice alte acte normative
in care termenul ucom'erciant> are .tn inleles specific dispoziliilor cuprinse in aceste din
urmd acte normative. (3) In legislalia privind proteclia drepturilor consumatorilor, termenul

"comerciant" se inlocuiegte cu cel de "profesionist""; > art. 8: ,,(1) Noliunea "profesionist"
prevdzutd la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant, intrepinzdtor, opetator
economic, precum gi oice alte persoane autorizate sd desfdgoare activitdli economice sau
profesionale, astfel qum aceste noliuni sunt prevdzute de lege, Ia data intrdrii in vigoare
a Codutui civit. (2) in toate actele normative in vigoare, expresiile "acte de comert,,
respectiv ufapte de comert> se inlocuiesc cu expresia "activitdli de produclie, comer!
sau prestdri de servicii"".
3, A se vedea gi Directiva (UE) 2017/1132 aParlamentului European gi a Consiliului din
14 iunie 2017 privind anumite aspecte ale dreptului societdlilor comerciale (codificare)
(J.O. L 169 din 30 iunie 2017).

Arl. 2. [Forme juridice] Dacd prin lege nu se prevede altfel, societdlile cu
personalitate juridicd se constituie in una dintre urmdtoarele formel2l:

a) societate in nume colectiv;
b) societate in comanditd simpla;
c) societate pe acliuni;
d) societate in comanditd pe acliuni gi

e) societate cu raspundere limitatd.

Art. 3. [Garantarea obliga!iilor sociale. Rdspunderea asocialilor] (1) Obligaliile
sociale sunt garantate cu patrimoniul social.

tlr Art. 1 este reprodus astfel cum a fosl modiflcat prin art. l8 pct. 2 din Legea nr. 7612012.
I2l Partea introductive de la art. 2 este reprodusd astfel cum a fost moditicate prin art. 18 pct. 3

din Legea ff.76/2012.

2514-2511s

252-2702Titlul Vll. Lichidarea societdlilor

Capitolul l. Dispozilii generale

Capitolul ll. Lichidarea societelilor in nume colectiv,

in comanditd simpla sau cu respundere limitata

Capitolul lll. Lichidarea societef lor pe acliuni 9i in

comandite Pe acliuni

Titlul Vlll. Societatea europeana

Titlul Vlll. Contravenlii 9i infracliuni

Titlul lX. Dispoziliifinale gi tranzitorii

252-261

262-263

27O2al-2702e1

2703-2821

264-2702

283-294
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(2) Asocialii in societatea in nume colectiv gi asocialii comanditali in societatea

in comanditd simpld sau in comanditd pe acliuni rdspund-nelimitat 9i solidar pentru

obligaliile sociale. Creditorii societdlii se vor indrepta mai intAi impotriva acesteia

peniru obligaliile ei gi, numai dacd societatea nu le pldtegte in termen de cel mult

i S zile de laOata punerii in intArziere, se vor putea indrepta impotriva acestor asociali.

(3) Aclionarii, asociatii comanditari, precum 9i asocialii in societatea cu rdspundere

limitatd rdspund numai pand la concurenla capitalului social subscris.

Art. 4.111 [Numdrul minim de asocia]il Societatea cu personalitate juridicS va

avea cel pulin 2 asociali, in afard de cazul in care legea prevede altfel.

Titlul ll. Constituirea societitilor

Capitolul l. Actul constitutiv al societifii

Art. 5. [Actele constitutive] (1) Societatea in nume colectiv sau in comanditd
simpld se constituie prin contract de societate, iar societatea pe acliuni, in comanditd
pe acliuni sau cu rdspundere limitatd se constituie prin contract de societate gi statut.

(2) Societatea cu rdspundere limitatd se poate constitui 9i prin actul de voinld al
unei singure persoane. in acest caz se intocmegte numai statutul.

(3) Contractul de societate gi statutul pot fi incheiate sub forma unui inscris unic,
denumit act constitutiv.

(4) CAnd se incheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot
fl denumite, de asemenea, act constitutiv. in cuprinsul prezentei legi, denumirea
act constitutiv desemneazd atAt inscrisul unic, cdt gi contractul de societate gi/sau
etatutul societdlii.

(5) ln cazurile in care contractul de societate gi statutul constituie acte distincte,
acesta din urmd va cuprinde datele de identificare a asocialilor gi clauze reglementAnd
organizarea, functionarea gi desfdgurarea activitdtii societdlii.

(6) Actul constitutiv se incheie sub semndturd privatd, se semneazd de toti
asocialii sau, in caz de subscriptie publicd, de fondatori. Forma autenticd a actului
constitutiv este obligatorie atunci cAnd:

s)l1l printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afld un imobil;
b) se constituie o societate in nume colectiv sau in comanditd simpld;
c) societatea pe acliuni se constituie prin subscriplie publicd.
(7) Actulconstitutiv dobAndegte datd certd gi prin depunerea la oficiul registrului

comertului.

Art. 6. [Fondatorii] (1) Semnatarii actului constitutiv, precum gi persoanele care
au un rol determinant in constituirea societdlii sunt considerati fondatori.

(Z1tzt 1,, pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cdrora
ll s-a interzis prin hotdrAre judecdtoreasci definitiva dreptul de a exercita calitatea
de fondator ca pedeapsd complementard a condamndrii pentru infractiuni contra
patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruplie, delapidare, infractiuni
de fals in inscrisuri, evaziune fiscal5, infracliuni prevdzute de Legea nr. 656/2002t3t
pentru prevenirea 9i sanctionarea spdldrii banilor, precum gi pentru instituirea unor
mdsuri de prevenire gi combatere a finanldrii terorismului, republicatd, cu modificd-
rlle 9i completdrile ulterioare, sau pentru infractiunile prevdzute de prezenta lege.

l1l Lit. a) de la art. 5 alin. (6) este reprodush astfel cum a fost modificatd prin art. 10 pct. 2 din
Legea nr. 71/2011.

r'?r Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic din Legea n r. 16212019.
r31 Legea nr.65612002 afost abrogatd prin Legea N.129/2019 pentru prevenirea gi combaterea

apAldrii banilor gi finanlarii terorismului (M. Of. nr. 589 din 18 iulie 2019).
t1r Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 4 din Legea nr. 7612012.
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Art. 7. [societate in nume colectiv, in comanditd simpld sau cu rdspundere

limitati. Conlinutul actului constitutivl Actul constitutiv al societSlii in nume colectiv,

in comanditd simpld sau cu rdspundere limitatd va cuprinde:

a)lrl 6","'" de identificare a asocialilor; la societatea in comanditd simpld se vor

ardta gi asocialii comanditali;
b) forma, denumirea gi sediul social;
cj obiectul de activitite al societdlii, cu precizarea domeniului 9i a activitdfii

principale;
d;tzt capitalul social, cu menlionarea aportului fiecdrui asociat, in numerar sau in

naturd, valoarea aportului in naturd 9i modul evaludrii. La societSlile cu rdspundere

limitatd se vor preciza numdrul gi valoarea nominald a pdrlilor sociale, precum 9i

numdrul pdrlilor sociale atribuite fiecdrui asociat pentru aportul sdu;

e) asocialii care reprezintd gi adminislreazl, societatea sau administratorii

neasociali, datele lor de identificare, puterile ce li s-au conferit 9i dacd ei urmeazd

sd le exercite impreund sau separat;
el)l3l in cazul societdlilor cu rdspundere limitatd, daci sunt numili cenzori sau

auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului

auditor financiar;
f) partea fiecdrui asociat la beneficii 9i la pierderi;

g) sediile secundare - sucursale, agenlii, reprezentanle sau alte asemenea

unitdli fdrd personalitate juridicd -, atunci cAnd se infiinleazd odatd cu societatea,

sau condiliile pentru infiinlarea lor ulterioard, dacd se are in vedere o atare infiinlare;

h) durata societdlii;
i) modul de dizolvare 9i de lichidare a societdlii.

Art. B. [Societatea pe acliuni sau in comanditd pe acliuni. conlinutul actului

constitutivl Actul constitutiv al societdlii pe acliuni sau in comanditd pe acliuni va

cuprinde:
a)trt 6u,"'" de identificare a fondatorilor; la societatea in comanditd pe acliuni

vor fi menlionali gi asocialii comanditali;
b) forma, denumirea gi sediul social;

c) obiectul de activitate al societdlii, cu precizarea domeniului 9i a activitdlii

principale;
d)u 

""p',u,r, 
social subscris gi cel vdrsat 9i, in cazul in care societatea are un

capital autorizat, cuantumul acestuia;

ru Lit. a) gi b) de la art. 7 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct.2 din Legea

N.44112006.
lr) Lit. d) gi e) de la art.7 sunt reproduse astfel cum au fost modificate priri art. I pct. 2 din Legea

nr.44112O06.
ts: Lit. el) de la art. 7 a fost introdusd prin art. I pct: 3 din Legea nr. 441/2006 9i este reprodusa

astfel cum a fost modificdtd prin art. I pct. 2 din O.U.G' nr. 82/2Oo7.

rr Lit. a) $i b) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au lost modificate prin art. I pct.4 din Legea

nr.441/20O6.
Fr Lit. d)-e) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea

il.44112006.

1 1 . LEGEA NF. 31/r990 Art. Bt

e) natura gi valoarea bunurilor constituite ca aport in naturd, numdrul de acliuni
acordate pentru acestea gi numele sau, dupd caz, denumirea persoanei care le.a
adus ca aport;

f)t1l num"rul gi valoarea nominald a acliunilor;
f1;tzt 6u"t sunt mai multe categorii de aCliuni, numdrul, valoarea nominald gi

drepturile conlerite fiecdrei categorii de acliuni;
f2) orice restriclie cu privire la transferul de acliuni;
g)t3r datele de identificare a primilor membri ai consiliului de administralie, respectiv

a primilor membri ai consiliului de supraveghere;
gl)l4l puterile conferite administratorilor gi, dupd caz, directorilor, respectiv membrilor

directoratului, gi dacd ei urmeazd sd le exercite impreund sau separat;
h)tst 6"r"," de identificare a primilor cenzori sau a primului auditor financiar;
i) clauze privind conducerea, administrarea, functionarea gi controlul gestiunii

societdlii de cdtre organele statutare, numdrul membrilor consiliului de administralie
sau modul de stabilire a acestui numdr;

i11tat 
"O,on",-'j) durata societdlii;

k) modul de distribuire a beneJiciilor gi de supodare a pierderilor;
l) sediile secundare - sucursale, agenlii, reprezentanle sau alte asemenea unitdti

fdrd personalitate juridicd -, atunci cdnd se lnfiinleazd odatd cu societatea, sau
condiliile pentru infiintarea lor ulterioard, dacd se are in vedere o atare infiintare;

m){71 orice avantaj special acordat, in momentul infiinldrii societdlii sau pdnd in
momentulin care societatea este autorizatd sd igi inceapd activitatea, oricdrei persoane
care a participat la constituirea societdlii ori la tranzactii conducdnd la acordarea
autorizaliei in cauzd, precum gi identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje;

n) numdrul acliunilor comanditarilor in societatea in comanditd pe acliuni;
o) cuantumul total sau cel pulin estimativ al tuturor cheltuielilor pentru constituire;
p) modul de dizolvare gi de lichidare a societdlii.

Art. 8r.r8r lDatele de identificare] Datele de identificare prevdzute laarl.7 lil. a),
e) 9i e1), respectiv la art. 8 lit. a), g) 9i h), includ;

t1r Lit. f) de la art. 8 este reprodusa asffel cum a fost modificata prin art. 54 pct. 1 din Legea
N. 129/2019.

r'?r Lit. f1) gi f'z) de la art. 8 au fost introduse prin ad. I pct. 5 din Legea nr. 441/2006.
Fr Lit. g) de la art. 8 este reprodusd astfel cum a fost modificate prin art. I pct. 4 din Legea

nr.441/2006.
rr Lit. g1) de la art. 8 a fost introdusa prin art. I pct. 6 din Legea nr. 441/2006 gi este reprodusd

astfel cum a fost modificatd prin arl. unic pct. 1 din Legea nr. 88/2009.
Fr Lit. h) $i i) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct.4 din Legea

N.441/2006.
Ior Lit. i1) de la art. 8 a fost introdusd prin art. I pct. 7 din Legea nr. 44112006 9i a fost abrogate

prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 88/2009.
tzt Lit. m)-o) de la art. 8 sunt reproduse astfel cum au fost modificato prin art. I pct. 4 din Legea

N.441/2006.
ter Art. 81 a fost introdus prin art. I pct. 8 din Legea nr. 441/2006.
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a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, codul numeric personal 9i, dac6

este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaliei nalionale aplicabile, locul 9i data

nagterii, domiciliul gi cetdlenia;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, nalionalitatea, numerul de

inregistrare in registrul come4ului sau codul unic de inregistrare, pptrivit'legii nalionale

aplicabile.

Art. g.lll[societate pe acliuni. Modalitdli de constituire. capitalsocialvdrsal]
(1) Societatea pe acliuni se constituie prin subscriere integralS gi simultand a capitalului

social de catre semnatarii actului constitutiv sau prin subscriplie publicd.

(Zlin cazul unei subscrieri integrale gi simultane a capitalului social de cdtre

toli semnatarii actului constitutiv, capitalul social vdrsat Ia constituire nu va putea fi

mai mic de 30% din cel subscris. Diferenla de capital social subscris va fi vdrsatd:

a) pentru acliunile emise pentru un aport in numerar, in termen de 12 luni de la

data inmatriculSrii societd!ii;
b) pentru acliunile emise pentru un aport in naturd, in termen de cel mult 2 ani

de la data inmairiculdrii

Art. gr.lzt [Societatea in nume colectiv, societatea in comanditd simpld
gi societatea cu rdspundere limitate. Vdrsarea integrald a capitalului sociall
Societatea in nume colectiv, societatea in comanditd simpld 9i societatea cu rdspundere

limitatd sunt obligate sd verse integral la data constituirii capitalul social subscris.

Art. lO.l3llsocietatea pe acliuni. Societateain comanditd pe acliuni. Capital

social minim. Numdr minim de aclionaril (1) Capitalul social al societdlii pe acliuni

sau al societdlii in comanditd pe acliuni nu poate fi mai mic de 90.000 lei. Guvernul va

putea modifica, cel mult o datd la 2 ani, valoarea minimd a capitalului social, !inAnd
seama de rata de schimb, astfel incdt acest cuantum sd reprezinte echivalentul in

lei al sumei de 25.000 euro.
(Z;r+l 6, exceplia cazuluiin care societatea este transformatd intr-o societate de

altd formd, capitalul social al societdlllor prevdzute la alin. (1 ) nu poate fi redus sub

minimul legal decAt dacd valoarea sa este adusd la un nivel cel pulin egal cu minimul

legal prin adoptarea unei hotdr6ri de majorare de capital in acelagi timp cu hotdrArea

de reducefe a capitalului. in cazul incdlcdrii acestor dispozilii, orice persoand interesatd

se poate adresa instanlei pentru a cere dizolvarea societdtii. Societatea nu va fi

dizolvatd dacd, pdnd la rdmAnerea definitivd a hotdrAriijudecdtoregti de dizolvare,

capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevdzut de prezenta^lege.

(3) Numdrul aclionarilor in societatea pe acliuni nu poate f i mai mic de 2.in cazul

in care societatea are mai pulin de 2 aclionari pe o perioadd mai lungd de 9 luni,

orice persoand interesatd poate solicita instanlei dizolvarea societdlii. Societatea

nu va fi dizolvatd dacd, pAnd la rdmdnerea definitivd a hotdrArii judecdtoregti de

dizolvare, numdrul minim de aclionari prevdzut de prezenta lege este reconstituit.

I1r Art. 9 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. I din Legea nr. 44112006.

t'?r Art. 91 a fost introdus prin art. I pct. I 0 din Legea nr. 44112006.
r3r Art. 10 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 44112006.

I4r Alin. (2) 9i (3) ale art. 10 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. 18 pct.5 din

Legea nr.7612012.

13. LEGEA NR. 31/1990 Art. ll.IO

Art. I l. [Societate cu rdspundere limitatd. Capital social minim] (1)l': Cap'talul
social al unei societdli cu rdspundere limitatd nu poate fi mai mic de 200 lei gi se
divide in pdrli sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei.

(2) Pdrlile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

Arl.12. [Societate cu rdspundere limitatd. Numdr maxim de asociall] in
societatea cu rdspundere limitatd, numdrul asocialilor nu poate fi mai mare de 50.

Art. 13. [Societate cu rdspundere limitatd. Asociat unic] (1) in cazul in care,
intr-o societate cu rdspundere limitatd, pdrlile sociale sunt ale unei singure persoane,
aceasta, in calitate de asociat unic, are drepturile gi obligaliile ce revin, potrivit
prezentei legi, adundrii generale a asocialilor.

(2) Dacd asociatul unic este administrator, ii revin gi obligaliile prevdzute de lege
pentru aceastd calitate.

(3) in societatea care se infiinleazd de cdtre un asociat unic, valoarea aportului
in naturd va fi stabilitd pe baza unei expertize de specialitate.

Art. 14. [Societate cu rdspundere limitatd cu asociat unic. Limitiri] (1) O
persoand fizicd sau o persoand juridicd nu poate fi asociat unic decdt intr-o singurd
societate cu rdspundere limitatd.

(2) O societate cu rdspundere limitatd nu poate avea ca asociat unic o altd
societate cu rdspundere limitatd, alcdtuiti dintr-o singurd persoand.

(3) in caz de incdlcare a prevederilor alin. (1) gi (2), statul, prin Ministerul
Flnanlelor Publice, precum gi orice persoand interesatd poate cere dizolvarea pe

cale judecdtoreascd a unei societdli astfel constituitd.
(4) Pe baza hotdrdrii de dizolvare, lichidarea se va face in condiliile prevdzute

de prezenta lege pentru soci_etdlile cu rdspundere limitatd.

Art. 15. [Forma contractelor dinlre societatea cu rdspundere limitatd gi
asociatul unicl Contractele intre societatea cu rdspundere limitatd $ persoana
flzicd sau persoana juridicd, asociat unic al celei dintAi, se incheie in formd scrisd,
sub sancliunea nulitilii absolute.

Art. 16. [Aporturile la capitalul social] (1) Aporturile in numerar sunt obligatorii
la constituirea oricdrei forme de societate.

(2)tzl 4ponur'," in naturd lrebuie sd fie evaluabile din punct de vedere economic. Ele
sunt admise la toate formele de societate gi sunt vdrsate prin transferarea drepturilor
corespunzdtoare gi prin predarea efectivd cdtre societate a bunurilor aflate in stare
de utilizare.

(3) Aporturile in creanle au regimul juridic al aporturilor in naturd, nefiind admise
la societSlile pe acliunicare se constituie prin subscriplie publicd gi nici la societdlile
in comanditd pe acliuni gi societSlile cu rdspundere limitatd, Aporturile in creante
sunt liberate, potrivit art.84.

(4) Prestaliile in muncd sau servicii nu pot constitui aport la formarea ori la
majorarea capitalului social.

l1r Alin. (1) al art. 11 este reprodus astfel cum a fost modificat prln art. I pct. 12 din Legea
nr.441/2006.

tz: Alin. (2)-(4) ale art. 16 sunt reproduse astfel cum au fost modlflcate prln art. lpct, 13 din
Legea nr. 44112006.
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(5) Asocialii in societatea in nume colectiv 9i asociatii comanditali se pot obliga la

prestalii in muncd cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea

sau la majorarea capitalului social. in schimbul acestui aport, asocialii au dreptul

sd participe, potrivit actului constitutiv, la impdrtirea beneficiilor 9i a activului social,

rdmAnAnd, totodatd, obligalise participe la pierderi.

Art. l7.l1l [Cerin]e speciale pentru autentificarea sau darea de dati certd
actului constitutiv. 0nicitatea sediuluil (1 ) La autentificarea dctului constitutiv ?n

cazurile prevdzute la art. 5 sau, dupd caz, la darea de datd certd a acestuia se va

prezenta dovada eliberatd de oficiul registrului comerlului privind disponibilitalea 9i

rezevarea firmei gi declaralia pe propria rdspundere privind detinerea calitdlii de

asociat u.nic intr-o singurd societate cu rdspundere limitatd.
(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, dupd caz, persoana

care dd datd certd va refuza operatiunile solicitate, dacd din documentalia prezentatd

rezultd cd nu sunt indeplinite condiliile prevdzute la alin' (1).

(3) La inmatricularea societdlii 9i la schimbarea sediului social se va prezenta

la sediul oficiului registrului come4ului:
a) documentul care atestd dreptul de folosinld asupra spaliului cu destinalie de

sediu social inregistrat la organul fiscal din cadrul Agenliei Nalionale de Administrare

Fiscala in a cdrui circumscriptie se situeaza imobilul cu destinalie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevdzut la lit. a), care certificd faptul ca

pentru imobilul cu destinalie de sediu social nu a fost inregistrat un alt document

ce atestd cedarea dreptului de folosinld asupra aceluiagi imobil, cu titlu oneros sau

gratuit, ori existenla altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinld asupra

aceluiagi imobil, dupd caz;
c) in cazul in care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultd cd sunt deja inregistrate

la organul fiscal alte documente care atestd cedarea dreptului de folosinla asupra

aceluiagi imobil cu destinalie de sediu social, o declaratie pe propria rdspundere in

formd autenticd privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevdzute

la alin. (4).
(4) La acelagi sediu vor putea funcliona mai multe societdli numai dacd imobilul,

prin structura lui gi suprafala sa utild, permite function'area mai multor societdli in

incdperi diferite sau in spalii distinct partajate. Numdrul societdlilor ce funclioneazd

intr-un imobil nu poate depdqi numdrul de incdperi sau spalii distincte oblinute prin

partajare.
(5) lnformaliile privind calitatea de asociat unic ai indeplinirea condiliilor privind

sediul social se inregistreazd in registrul comerlului pe cheltuiala solicitantului.

Noti. 1. A se vedea, referitor la posibilitatea stabilirii temporare a sediului unei societdli

la sediul profesional al avocatului, gi art.3 alin. (1) lit. h) din Legea nr.51/1995 privind

organizarea gi exercitarea profesiei de avocat, republicatd (M. Of. nr.440 din24 mai 2018),

precum gi art. 104-107 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin HotdrArea Consiliului

uniunii Nalionale a Barourilor nr.6412011 (M. of. nr. 898 din 19 decembrie 201 1).

2. A se vedea gi Ordinul comun al ministrului justifiei gi al pregedintelui Agenliei Nalionale

de Administrare Fiscald nr.492lCl2O5l2012 pentru aprobarea Procedurii de solicitare 9i

1 5 . LEGEA NH, 31/1990 Art. l8-2t

emitere, in format electronic, a adeverin!ei privind inregistrarea documentului care atesta
dreptul de folosinld asupra spaliului cu destinalie de sediu social gi a certificatului pentru
spaliul cu destinalie de sediu social (M. Of. nr. 148 din 6 martie 2012).

Capitolul ll. Formalitdli specifice pentru constituirea
societdlii pe acliuni prin subseriplie publicd

Art. lB. [Prospectul de emisiune. Conlinut. Autorizarea publicirii. Nulitatea
prospectuluil (t;ttl 6UnO societatea pe acliuni se constituie prin subscriplie publicd,
fondatorii vor intocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevdzute
la art. 8, cu exceplia celor privind pe administratori gi directori, respectiv pe membrii
clirectoratului gi ai consiliului de supraveghere, precum gi pe cenzori sau, dupd caz,
pe auditorul financiar, gi in care se va stabili dala inchiderii subscriptiei.

(2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori in formd autenticd va trebui
depus, inainte de publicare, la oficiul registrului come(ului din judelul in care se va
stabili sediul societelii.

(3) Judecdtorul delegat la oficiul registrului comerJului, constatAnd indeplinirea
t;onditiilor de la alin. (t ) gi (Z), va auloriza publicarea prospectului de emisiune.

(4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate menliunile sunt nule. Subscriitorul
nu va putea invoca aceastd nulitate, dacd a luat parte la adunarea constitutivd sau
rlacd a exercitat drepturile gi indatoririle de aclionar.

Art. 19. [Subscrierea acliunilor. Drepturile rezervate fondatorilor] (1)
Subscrierile de acliuni se vorface pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului
rlr: emisiune al fondatorilor,vizate de judecdtorul delegat.

(2) Subscrierea va cuprinde: numele 9i prenumele sau denumirea, domiciliul
ori sediul subscriitorului; numdrul, in litere, al acliunilor subscrise; data subscrierii
gi declaratia expresd cd subscriitorul cunoagte gi accepta prospectul de emisiune.

(3) Participdrile la beneficiile societdlii, rezervale de fondatori in folosul lor,
degi acceptate de subscriitori, nu au efect decdt dacd vor fi aprobate de adunarea
r;onstitutivd.

Art. 2O. [Adunare constitutivd. Gonvocare] Cel mai tArziu in termen de 15 zile
rle la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivS, printr-o
irrgtiintare publicatd in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea a lV-a, gi in doud ziare
r;u largd rdspAndire, cu 15 zile inainte de data fixatd pentru adunare. ingtiintarea va
r:uprinde locul gi data adundrii, care nu poate depdgi doud luni de la data inchiderii
:;ubscrierii, gi precizarea problemelor care vor face obiectul disculiilor.

An. 21. [Condilii speciale privind constituirea] (1) Societatea se poate constitui
numai dacd intregul capital social a fost subscris 9i fiecare acceptant a vdrsat in numerar
jumdtate din valoarea acliunilor subscrise la Casa de Economii 9i Consemnaliuni -
C.E.C. - S.A. ori la o bancd sau la una dintre unitdlile acestora. Restul din capitalul
social subscris va trebui vdrsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.

(2) Acliunile ce reprezintd aporturi in naturd vor trebui acoperite integral.

t1l Alin. (1) al art.'18 este reprodus astfel cum a fosl
nr.441/2006.

I1r Art. 17 este reprodus astfel cum a lost modificat prin art. Xlll pct. 1 din O.U.G. nr. 54/2O1O'

modilicat prin art. I pct. 15 din Legea
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Art.2?,. [subscrieri superioare sau inferioare capitalului social menlionatin
prospectl Dacd subscrierile publice depdgesc capitalul social prevbzut in prospectul

de emisiune sau sunt mai mici decdt acesta, fondatorii sunt obligali sd supund
aprobdrii adundrii constitutive majorarea sau, dupd caz, reducerea capitalului social

la nivelul subscripliei.

Art. 23. [Lista subscriitorilor] (1) Fondatorii sunt obligali sa intocmeascd o listd

a celor care, acceptAnd subscriplia, au dreptul sd parlicipe la adunarea constitutivd,

cu menlionarea numdrului acliunilor fiecdruia.
(2) Aceastd listd va fi afigatd la locul unde se va line adunarea, cu cel pulin 5 zile

inainte de adunare.

Atl,z4.[Organizarea adundrii constitutive] (1) Adunarea alege un preqedinte

gi doi sau mai mulli secretari. Participarea acceptanlilor se va constata prin liste de

prezen!6, semnate de fiecare dintre ei gi vizate de pregedinte gi de unul dintre secretari.

(2) Oricare acceptant are dreptul sd facd observalii asupra listei afiqate de fondatori,

inainte de a se intra in ordinea de zi a adundrii, care va decide asupra observaliilor.

Art. 25. [Adunare constitutivd. Drept de vot. Reprezentare. Cvorum] (1) in
adunarea constitutivd, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de acliunile
subscrise. El poate fi reprezentat gi prin procurd speciald.

(2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanli.
(3) Acceptanlii care au constituit aporturi in naturd nu au drept de vot in deliberdrile

referitoare la aporturile lor, chiar dacd ei sunt gi subscriitori de acliuni in numerar ori

se prezintd ca mandatari ai altor acceptanli.
(4) Adunarea constitutivd este legald dac6 sunt prezenti jumdtate plus unu din

numdrul acceptanlilor gi ia hotdrAri cu votul majoritdlii simple a celor prezen,ti.

Art. 26.t1r [Aporturiin naturd. Alte avantaje. Evaluare prin expertizd] (1) Dacd

existd aporturi in naturd, avantaje acordate oricdrei persoane care a participat la
constituirea societd!ii sau la tranzaclii conducAnd la acordarea autoriza!iei, opera!iuni

incheiate de fondatori pe seama societelii ce se constituie gi pe care aceasta urmeazd

sd le ia asupra sa, fondatorii vor solicita judecdtorului-delegat numirea unuia sau

mai multor experli. Dispoziliile art. 38 9i 39 se aplicdL in mod corespunzdtor.
(2) Raportul expertului sau expe(ilor va fi pus la dispozilia subscriitorilor, la locul

unde urmeazd sd se{ntruneascd adunarea constitutivS.

Arl.27. [Aporturi in naturi. Valoare inferioard celei din prospect. Evaluare
de cdtre expert. Consecinlel (1|zt \rronur.

(2) Dacd valoarea aporturilor in naturd, stabilitd de expe4i, este inferioard cu o

cincime aceleia prevdzute de fondatori in prospectul de emisiune, oricare acceptant

se poate retrage, anuntAndu-i pe fondatori, pdnd la data fixatd pentru adunarea
constitutivd.

(3) Acliunile revenind acceptanlilor care s-au relras pot fi preluate de fondatori in
termen de 30 de zile sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriplie publicd.

0r Art. 26 este reprodus astlel cum a fost modilicat prin art. I pct. 16 din Legea nr. 44112006.
Pr Alin. (1 ) al arl. 27 a fost abrogat prin art. I pct. 1 7 din Legea nr. 44112006.

l7 . LEGEA NR. 31/1990 Art.2B-Bl

Art. 2B.rr [Adunare constitutivd. Obligalii] Adunarea constitutivd are urmdtoarele
obligalii:

a) verificd existenla vdrsdmintelor;
b) examineazd gi valideazd raporlul expe(ilor de evaluare a aporturilor in naturd;
c) aprobd participdrile la profit ale fondatorilor gi operaliunile incheiate in contul

societd!ii;
d) discutd gi aprobd actul constitutiv al societdtii, membrii prezenli reprezentdnd, in

acest scop, gi pe cei absenli, gi ii desemneazd,pe aceia care se vor prezenta pentru
autentificarea actului gi indeplinirea formalitd!ilor cerute pentru constituirea societd!ii;

e) numegte primii membri ai consiliului de administralie, respectiv ai consiliului
de supraveghere, gi primii cenzori sau, dupd caz, primul auditor financiar.

Art. 29. [Vdrsiminte. Predare. Restituire in cazul neconstitu irii societelii] (1 )ra

Vdrsdmintele efectuate potrivit aft.21 , pentru constituirea societdlii prin subscriptie
publlcd, vor fi predate persoanelor insdrcinate cu incasarea lor prin actul constitutiv,
iar in lipsa unei dispozilii, persoanelor desemnate prin decizie a consiliului de
administralie, respectiv a directoratului, dupd prezentarea certificatului la oficiul
registrului come(ului, din care rezultd inmatricularea societdlii.

(2) Dacd constituirea societdlii nu a avut loc, restituirea vdrsdmintelor se va face
direct acceptantilor.

Art. SO. [Gheltuielile de constituire. Predarea documentelor de constituire] (1)

Fondatorii iau asupra lor consecinlele actelor 9i ale cheltuielilor necesare constituirii
societdlii, iar dacd, din orice cauzl' aceasta nu se va constitui, ei nu se pot indrepta
impotriva acceptan!ilor.

(2;rsl pondu,orii sunt obligali sd predea consiliului de administralie, respectiv
directoratului, documentele gi corespondenla referitoare la constituirea societdlii,
in termen de 5 zile.

Art. 31. [Fondatori. Membri ai consiliului de administralie, respectiv ai
directoratului gi ai consiliului de supraveghere. Rdspundere] (1)t4r Fondatorii gi

primii membri ai consiliului de administralie, respectiv ai directoratului 9i ai consiliului
de supraveghere, sunt solidar rdspunzdtori, din momentul constituirii societdlii; fald
de societate 9i de terli pentru:

- subscrierea integrald a capitalului social gi efectuarea vdrsdmintelor stabilite
de lege sau de actul constitutiv;

- existenla aporturilor in naturd;

- veridicitatea publicaliilor fdcute in vederea constituirii societdlii.
(2) Fondatorii sunt rdspunzdtori, de asemenea, de valabilitatea operaliunilor

incheiate in contul societdtii inainte de constituire gi luate de aceasta asupra sa.

11r Art. 28 este reprodus astfel cum a lost modificat prin art. I pct. 18 din Legea nr. 441/2006.
tzr Alin. (1) al aft.29 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct, 19 din Legea

nr.441/2OO6.
i3r Alin. (2) al art. 30 este reprodus asttel cum a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea

nr.441/20O6.
trl Alin. (1) al art.31 este reprodus astfel cum a fost modilicat prln art. I pcl.21 din Legea

!r.441/2006,


