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Legea societăţilor nr. 31/1990[1]

(Republicată în M. Of. nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004)

[1] Legea nr. 31/1990  fost: publicată în M. of. nr. 126-127 din 17 noiembrie 1990; 
republicată în M. of. nr. 33 din 29 ianuarie 1998; republicată în M. of. nr. 1.066 
din 17 noiembrie 2004. După a doua republicare, Legea societăţilor nr. 31/1990 a 
fost modificată şi completată prin:

 – Legea nr. 302/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale (M. of. nr. 953 din 27 octombrie 2005), astfel cum a fost 
completată prin Legea nr. 516/2006 privind completarea Legii nr. 302/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale (M. of. 
nr. 14 din 9 ianuarie 2007);

 – Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M. of. nr. 359 din 21 aprilie 
2006);

 – Legea nr. 164/2006 pentru modificarea art. 17 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale (M. of. nr. 430 din 18 mai 2006);

 – Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţu-
lui, republicată (M. of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006);

 – O.U.G. nr. 82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi a altor acte normative incidente (M. of. nr. 446 din 29 
iunie 2007);

 – O.U.G. nr. 52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul co-
merţului (M. of. nr. 333 din 30 aprilie 2008);

 – Legea nr. 284/2008 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
52/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului 
(M. of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008); 
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– Legea nr. 88/2009 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
82/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale şi a altor acte normative incidente (M. of. nr. 246 din 14 aprilie 2009);

 – O.U.G. nr. 43/2010 pentru modificarea unor acte normative în vederea reducerii 
sau simplificării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare a mă-
surilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simplificare aferent 
Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi România, sem-
nat la Bucureşti şi la Bruxelles la 23 iunie 2009 (M. of. nr. 316 din 13 mai 2010);

 – O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale 
(M. of. nr. 421 din 23 iunie 2010); 

 – O.U.G. nr. 90/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale (M. of. nr. 674 din 4 octombrie 2010);

 – Lege nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării procese-
lor (M. of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

 – O.U.G. nr. 37/2011 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 
82/1991 şi pentru modificarea altor acte normative incidente (M. of. nr. 285 din 22 
aprilie 2011);

 – Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil (M. of. nr. 409 din 10 iunie 2011);

 – O.U.G. nr. 2/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale (M. of. nr. 143 din 2 martie 2012);

 – Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă (M. of. nr. 365 din 30 mai 2012);

 – O.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M. of. nr. 635 din 6 septembrie 2012);

 – Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal (M. of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012);

 – Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Co-
dul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
care cuprind dispoziţii procesual penale (M. of. nr. 515 din 14 august 2013);

 – Legea nr. 152/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul înregistrării în registrul comerţului (M. of. nr. 519 din 13 iulie 2015).

 Titlul legii este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 1 din Legea 
nr. 76/2012.
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Titlul I  
Dispoziţii generale

Notă: Conform art. 18 pct. 31 din Legea nr. 76/2012, în tot cuprinsul legii, sintagma 
„societate comercială” sau, după caz, „societăţi comerciale” se înlocuieşte cu terme-
nul „societate” sau, după caz, „societăţi”.
[1]Art. 1. (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoa-

nele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu 
personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

(2) Societăţile prevăzute la alin. (1) cu sediul în România sunt persoane 
juridice române.

Legislaţie conexă: art. 192‑193 din NCC.

Art. 2. Dacă prin lege nu se prevede altfel, societăţile cu personalitate 
juridică se constituie în una dintre următoarele forme:[2] 

a) societate în nume colectiv; 
b) societate în comandită simplă; 
c) societate pe acţiuni; 
d) societate în comandită pe acţiuni şi 
e) societate cu răspundere limitată.
Legislaţie conexă: art. 1888 din NCC.

Art. 3. (1) obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi în so-

cietatea în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni răspund nelimitat 
şi solidar pentru obligaţiile sociale. Creditorii societăţii se vor îndrepta mai 
întâi împotriva acesteia pentru obligaţiile ei şi, numai dacă societatea nu le 
plăteşte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor 
putea îndrepta împotriva acestor asociaţi.

(3) Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu 
răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social 
subscris.

Legislaţie conexă: art. 193 din NCC.
[3]Art. 4. Societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, 

în afară de cazul în care legea prevede altfel.

[1] Art. 1 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 2 din Legea 
nr. 76/2012.

[2] Partea introdusctivă a art. 2 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin 
art. 18 pct. 3 din Legea nr. 76/2012.

[3] Art. 4 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 4 din Legea 
nr. 76/2012.

Art. 1‑4
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Titlul II  
Constituirea societăţilor

Capitolul I  
Actul constitutiv al societăţii

Art. 5. (1) Societatea în nume colectiv sau în comandită simplă se con-
stituie prin contract de societate, iar societatea pe acţiuni, în comandită pe 
acţiuni sau cu răspundere limitată se constituie prin contract de societate 
şi statut.

(2) Societatea cu răspundere limitată se poate constitui şi prin actul de 
voinţă al unei singure persoane. În acest caz se întocmeşte numai statutul.

(3) Contractul de societate şi statutul pot fi încheiate sub forma unui 
înscris unic, denumit act constitutiv.

(4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, aces-
tea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei 
legi, denumirea act constitutiv desemnează atât înscrisul unic, cât şi con-
tractul de societate şi/sau statutul societăţii.

(5) În cazurile în care contractul de societate şi statutul constituie acte 
distincte, acesta din urmă va cuprinde datele de identificare a asociaţilor şi 
clauze reglementând organizarea, funcţionarea şi desfăşurarea activităţii 
societăţii.

(6) Actul constitutiv se încheie sub semnătură privată, se semnează de 
toţi asociaţii sau, în caz de subscripţie publică, de fondatori. Forma auten-
tică a actului constitutiv este obligatorie atunci când:

a) printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un imobil;[1]

b) se constituie o societate în nume colectiv sau în comandită simplă;
c) societatea pe acţiuni se constituie prin subscripţie publică.
(7) Actul constitutiv dobândeşte dată certă şi prin depunerea la oficiul 

registrului comerţului.
Legislaţie conexă: art. 194 din NCC.

Art. 6. (1) Semnatarii actului constitutiv, precum şi persoanele care au 
un rol determinant în constituirea societăţii sunt consideraţi fondatori.

(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori 
care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin neso-
cotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în 
înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 
pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru institu-
irea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, 
republicată, sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege.[2]

[1] Lit. a) a alin. (6) de la art. 5 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 10 
pct. 2 din Legea nr. 71/2011.

[2] Alin. (2) al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 33 pct. 1 din 
Legea nr. 187/2012, cu aplicare de la 1 februarie 2014. În vechea reglementa-
re, alin. (2) al art. 6 avea următorul cuprins: „(2) Nu pot fi fondatori persoanele 

Art. 5‑6


