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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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Jurisprudenţă generală. 1. În cazul în care părţile unui contract de finanţare 
au înţeles să prevadă două posibilităţi de recuperare a sumei finanţate de către 
creditor – fie prin obligarea la restituirea sumei împrumutate şi neachitate la 
scadenţă, cu obligarea la plata de penalităţi de întârziere, fie prin exprimarea 
dreptului de preferinţă al creditorului, în sensul conversiei datoriilor debitoru-
lui în acţiuni – iar creditorul a optat pentru conversia datoriei în acţiuni, acesta 
nu‑şi mai poate rezerva dreptul la penalităţi de întârziere, întrucât, la momen-
tul exprimării dreptului de preferinţă, dreptul de creanţă iniţial, care dădea 
dreptul la restituirea sumei finanţate, s‑a stins împreună cu toate accesoriile 
sale, inclusiv, penalităţile de întârziere, acestea fiind înlocuite cu dreptul la 
dividende. (ÎCCJ, s. a II‑a civ., dec. nr. 4193 din 27 noiembrie 2013) 

2. Funcţionarea unei societăţi comerciale care a fost înfiinţată ca societa-
te pe acţiuni având ca unic acţionar Consiliul Local, precum şi desemnarea 
organelor sale de conducere sau înlocuirea lor se face în temeiul dispoziţii-
lor legii societăţilor comerciale.

Aşa fiind, faptul că plenul Consiliului Local ţine loc de adunare generală a 
acţionarilor unei astfel de societăţi nu poate conduce la concluzia că hotărârea 
luată de Consiliul Local în ce priveşte funcţionarea acestei societăţi are natura 
unui act administrativ care poate fi atacat în contencios administrativ, con-
form Legii nr. 554/2004. (ÎCCJ, s. a II‑a civ., dec. nr. 1287 din 8 martie 2012)

3. Reclamanta, care a avut un drept de proprietate asupra imobilului situ-
at în oraşul B., drept consolidat în procesul de privatizare, a solicitat obliga-
rea pârâtei la plata unor despăgubiri rezultând din pierderea acestui drept ca 
urmare a retrocedării imobilului către foştii proprietari […].

Instanţele de judecată care au soluţionat cauza în fond, respectiv în apel, 
au apreciat că repararea integrală a prejudiciului nu poate fi realizată decât 
prin plata valorii de circulaţie a imobilelor şi au admis acţiunea în temeiul 
art. 324 din O.U.G. nr. 88/1997, constatând că dispoziţiile legale enunţate nu 
limitează nivelul maxim al despăgubirilor.

Prin decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 pronunţată de instanţa su-
premă, în recurs în interesul legii, s‑a stabilit că „în aplicarea dispoziţiilor 
art. 324 din O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, 
aprobata prin Legea nr. 44/1998, modificată şi completată prin Legea nr. 
99/1999, despăgubirile acordate societăţilor comerciale de instituţiile publi-
ce implicate în procesul de privatizare, ca urmare a retrocedării unor imobi-
le, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este 
reflectată în bilanţ la momentul ieşirii efective a bunului din patrimoniul 
societăţii, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflaţie de la momen-
tul plăţii despăgubirii”.

S‑a apreciat că societatea comercială prejudiciată prin restituirea unor 
imobile către foştii proprietari trebuie despăgubită cu valoarea cu care aceste 
imobile figurau în bilanţul societăţii, în condiţiile în care, respectând dezide-
ratul fixităţii capitalului social, în locul imobilului retrocedat trebuie înscrisă 
valoarea acestuia rezultată în urma procesului obligatoriu de reevaluare.

Această valoare acoperă însă doar paguba efectiv suferită (damnum 
emergens). În baza principiului reparării integrale a prejudiciului, la valoa-
rea imobilului evidenţiată în bilanţ trebuie adăugată rata inflaţiei, calculată 
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prin raportare la momentul plăţii despăgubirii (aceasta acoperind şi benefi-
ciul nerealizat – lucruum cesans).

S‑a mai reţinut că, în măsura în care despăgubirile ar fi achitate la ni-
velul valorii de piaţă a activului retrocedat, societatea nu ar putea înscrie 
în capitalul său social decât valoarea de înlocuire a imobilului, respectiv 
valoarea sa contabilă, pentru a menţine în acest fel capitalul social. Pentru 
suma ce excede acestei valori contabile societatea ar trebui să declanşeze 
procedura de majorare a capitalului social, cu consecinţa legală a emiterii 
de noi acţiuni, iar scopul legiuitorului în reglementarea posibilităţii de plată 
a despăgubirilor nu a fost acela de determinare a majorării capitalului soci-
al, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ci acela de a păstra neschimbată valoarea capitalu-
lui social, astfel cum aceasta este reflectată în activele societăţii.

S‑a apreciat de instanţa supremă şi că stabilirea despăgubirilor ce pot fi 
acordate societăţilor comerciale prejudiciate prin retrocedarea unor imobile 
la nivelul valorii contabile răspunde şi dezideratului de respectare a accepţi-
unii noţiunii de „bun”, reglementat de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conven-
ţia Europeană a Drepturilor Omului.

Faţă de decizia pronunţată în recurs în interesul legii, obligatorie potrivit 
dispoziţiilor Codului de procedură civilă, Înalta Curte apreciază că despă-
gubirile datorate nu pot depăşi valoarea contabilă actualizată a bunurilor, 
valoare care nu a fost însă stabilită nici în primul ciclu procesual şi nici în 
apel. (ÎCCJ, s. a II‑a civ., dec. nr. 1235 din 7 martie 2012)

4. […] nici o dispoziţie din cuprinsul Legii nr. 31/1990 nu impune o con-
diţie de formă a hotărârii AGA ad validitatem, şi nici cerinţa existenţei unei 
hotărârii AGA distinctă de procesul verbal de şedinţă. (ÎCCJ, s.com., dec. 
nr. 504 din 3 februarie 2011) 

5. a) Articolele 49 TFUE și 54 TFUE trebuie interpretate în sensul că se 
opun unei reglementări naționale care, deși prevede posibilitatea societăților 
de drept intern de a se transforma, nu permite, în general, transformarea 
unei societăți care intră sub incidența dreptului unui alt stat membru în so-
cietate de drept național prin constituirea acesteia din urmă.

b) Articolele 49 TFUE și 54 TFUE trebuie interpretate, în contextul unei 
transformări transfrontaliere a unei societăți, în sensul că statul membru gaz-
dă este îndreptățit să stabilească dreptul intern relevant pentru o asemenea 
operațiune și să aplice astfel dispozițiile dreptului său național referitoare la 
transformările interne care reglementează constituirea și funcționarea unei 
societăți, precum cerințele privind întocmirea unui bilanț și a unui inventar 
al activelor. Cu toate acestea, principiile echivalenței și efectivității se opun 
ca statul membru gazdă :

– să refuze, în cazul transformărilor transfrontaliere, menționarea ca 
„predecesor în drept” a societății care a solicitat transformarea dacă o 
astfel de menționare a societății predecesoare în Registrul Comerțului este 
prevăzută pentru transformările interne și, respectiv,

– să refuze să țină seama în mod adecvat, în cadrul procedurii de înregistrare 
a societății, de documentele emise de autoritățile statului membru de origine. 
(CJUE, Hotărârea Curţii Camera a treia din 12 iulie 2012, cauza C‑378/10) 
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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 termenul „societate” sau, după caz, „societăţi”.
[1]Art. 1. (1) În vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, per-

soanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui socie-
tăţi cu personalitate juridică, cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.

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

Legislaţie conexă: art. 192‑193 din NCC.
Curtea Constituţională. Curtea reţine că în jurisprudenţa sa constan-
tă a statuat că principiul libertăţii de asociere[2] nu are în vedere consti-
tuirea de «asociaţii» care au ca obiect desfăşurarea de activităţi cu scop 
patrimonial, ceea ce legea califică drept societăţi comerciale, ci, aşa 
cum rezultă din formula redacţională a textului, se referă la constitu-
irea unor subiecte colective de o altă natură juridică şi cu altă finalitate, 
cum sunt asociaţiile fără scop patrimonial, partidele politice sau sindi-
catele. Sub acest aspect, prin sintagma «[...] şi în alte forme de asocie‑
re» legiuitorul constituţional a avut în vedere entităţi colective cu naturi 
juridice şi finalităţi similare celor menţionate, iar nu societăţi comerciale.  
(Dec. nr. 1.424 din 25 octombrie 2011, M. Of. nr. 68 din 27 ianuarie 2012, 
dec. nr. 437 din 3 mai 2012, M. Of. nr. 467 din 10 iulie 2012)
Jurisprudenţă. 1. Curtea constată că în mod eronat instanţa de fond a apre-
ciat că reclamanta este o persoană juridică neimpozabilă, fiind asimilată 
instituţiilor publice.

Intimata reclamantă este o societate comercială, cu răspundere limitată, 
cu acţionar unic Serviciul Judeţean de Pază Olt, care la rândul său se află în 
subordonarea Consiliului Judeţean Olt, cu scopul de a presta activitate de 
pază şi gardă.

Activitatea de pază desfăşurată de SC x SRL este operaţiune impozabilă 
din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată, chiar dacă activitatea este 
efectuată în calitate de autoritate publică, în sens contrar creând distorsiuni 
concurenţiale dacă intimata reclamanta ar beneficia de un tratament prefe-
renţial din punct de vedere al taxei pe valoare adăugată. (C. Ap. Craiova, 
s. cont. adm. şi fisc., dec. nr. 4527 din 1 iulie 2014)

2. Societatea radiată din evidenţele O.R.C., încetează să mai existe ca 
persoană juridică, nemaiavând nici capacitate de folosinţă şi de exerciţiu, şi 
nici capacitate procesuală.

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

[2] Principiul libertăţii de asociere este consacrat din Constituţia României art. 40 
alin. (1): „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate 
şi în alte forme de asociere.”

Art. 1


