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Art. 154. Interzicerea dispensei de a da socoteală. Dispensa de a da socoteală 
acordată de părinţi sau de o persoană care ar fi făcut minorului o liberalitate este 
consi derată ca nescrisă.

Art. 155. Plângerea împotriva tutorelui. (1) Minorul care a împlinit vârsta de 
14 ani, consiliul de familie, oricare membru al acestuia, precum şi toţi cei prevăzuţi 
la art. 111 pot face plângere la instanţa de tutelă cu privire la actele sau faptele 
tutorelui păgubitoare pentru minor.

(2) Plângerea se soluţionează de urgenţă, prin încheiere executorie, de către 
instanţa de tutelă, cu citarea părţilor şi a membrilor consiliului de familie. Minorul 
care a împlinit vârsta de 10 ani va fi ascultat, dacă instanţa de tutelă consideră că 
este necesar. [R.A.: art. 138 C. fam.]

Secţiunea a 6‑a. Încetarea tutelei

Art. 156. Cazurile de încetare. (1) Tutela încetează în cazul în care nu se mai 
menţine situaţia care a dus la instituirea tutelei, precum şi în cazul morţii minorului.

(2) Funcţia tutorelui încetează prin moartea acestuia, prin îndepărtarea de la 
sarcina tutelei sau prin înlocuirea tutorelui.

Art. 157. Moartea tutorelui. (1) În cazul morţii tutorelui, moştenitorii săi sau 
orice altă persoană dintre cele prevăzute la art. 111 au datoria de a înştiinţa, de 
îndată, instanţa de tutelă.

(2) Până la numirea unui nou tutore, moştenitorii vor prelua sarcinile tu  t e lei. Dacă 
sunt  mai mulţi moştenitori, aceştia pot desemna, prin procură spe cială, pe unul 
dintre ei să îndeplinească în mod provizoriu sarcinile tutelei.

(3) Dacă moştenitorii sunt minori, înştiinţarea instanţei de tutelă se poate face 
de orice persoană interesată, precum şi de cele prevăzute la art. 111. În acest caz, 
moştenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instanţa de tutelă va numi de 
urgenţă un curator special, care poate fi executorul testamentar.

Art. 158. Îndepărtarea tutorelui. În afară de alte cazuri prevăzute de lege, 
tutorele este îndepărtat dacă săvârşeşte un abuz, o neglijenţă gravă sau alte 
fapte care îl fac ne demn de a fi tutore, precum şi dacă nu îşi îndeplineşte în mod 
corespunzător sarcina. [R.A.: art. 117 alin. (2) şi art. 138 alin. (2) C. fam.] 

Art. 159. Numirea curatorului special. Până la preluarea funcţiei de către 
noul tutore, în cazurile prevăzute la art. 157 şi 158, instanţa de tutelă poate numi 
un curator special. [R.A.: art. 139 C. fam.]

Art. 160. Darea de seamă generală. (1) La încetarea din orice cauză a tutelei, 
tutorele sau, după caz, moştenitorii acestuia sunt datori ca, în termen de cel mult 
30 de zile, să pre zinte instanţei de tutelă o dare de seamă generală. Tutorele are 
aceeaşi îndatorire şi în caz de îndepărtare de la tutelă.

(2) Dacă funcţia tutorelui încetează prin moartea acestuia, darea de seamă 
generală va fi întocmită de moştenitorii săi majori sau, în caz de incapacitate a 
tuturor moştenitorilor, de reprezentantul lor legal, în termen de cel mult 30 de zile 
de la data acceptării moştenirii sau, după caz, de la data solicitării de către instanţa 
de tutelă. În cazul în care nu există moş  tenitori ori aceştia sunt în imposibilitate de 
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a acţiona, darea de seamă generală va fi întoc mită de către un curator special, 
numit de instanţa de tutelă, în termenul stabilit de aceasta.

(3) Darea de seamă generală va trebui să cuprindă situaţiile veniturilor şi 
cheltuielilor pe ultimii ani, să indice activul şi pasivul, precum şi stadiul în care se 
află procesele minorului.

(4) Instanţa de tutelă îl poate constrânge pe cel obligat să facă darea de seamă 
generală, potrivit dispoziţiilor art. 163. [R.A.: art. 140 alin. (1) C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 171. Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile 
prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil. 

Art. 161. Predarea bunurilor. Bunurile care au fost în administrarea tutorelui 
vor fi predate, după caz, fostului minor, moştenitorilor acestuia sau noului tutore 
de către tutore, moştenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, în lipsă, de 
curatorul special numit potrivit dispoziţiilor art. 160 alin. (2). [R.A.: art. 140 alin. (2) C. fam.]

Art. 162. Descărcarea de gestiune. (1) După predarea bunurilor, verifi‑
carea soco telilor şi aprobarea lor, instanţa de tutelă va da tutorelui des cărcare de 
gestiunea sa.

(2) Chiar dacă instanţa de tutelă a dat tutorelui descărcare de gestiune, acesta 
răspunde pentru prejudiciul cauzat din culpa sa.

(3) Tutorele care înlocuieşte un alt tutore are obligaţia să ceară acestuia, chiar şi 
după descărcarea de gestiune, repararea prejudiciilor pe care le‑a cauzat minorului 
din culpa sa, sub sancţiunea de a fi obligat el însuşi de a repara aceste prejudicii. 
[R.A.: art. 141 C. fam.]

Art. 163. Amenda civilă. (1) În cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, în 
alte cazuri decât cele prevăzute la art. 120 alin. (2), tutorele poate fi sancţionat cu 
amendă civilă, în folosul statului, care nu poate depăşi valoarea unui salariu minim 
pe economie. Amenda poate fi repetată de cel mult 3 ori, la interval de câte 7 zile, 
după care se va numi un alt tutore.

(2) De asemenea, dacă tutorele, din culpa sa, îndeplineşte defectuos sarcina 
tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, în folosul statului, care nu poate 
depăşi 3 salarii medii pe economie.

(3) Amenda civilă se aplică de către instanţa de tutelă, prin încheiere executorie.

Capitolul III. Ocrotirea interzisului judecătoresc

Art. 164. Condiţii. (1) Persoana care nu are discernământul necesar pentru 
a se îngriji de interesele sale, din cauza alienaţiei ori debilităţii mintale, va fi pusă 
sub interdicţie judecătorească.

(2) Pot fi puşi sub interdicţie judecătorească şi minorii cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă. [R.A.: art. 142 C. fam.]

Constituţionalitate. Prin Decizia nr. 601/2020 (M. Of. nr. 88 din 27 ianuarie 2021), Curtea 
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că dispoziţiile 
art. 164 alin. (1) din Codul civil sunt neconstituţionale, deoarece încalcă prevederile 
consti tuţionale ale art. 1 alin. (3), art. 16 şi art. 50, astfel cum se interpretează potrivit 
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art. 20 din Constituţie şi prin prisma art. 12 din Convenţia privind drepturile persoanelor 
cu dizabilităţi.

Art. 165. Persoanele care pot cere punerea sub interdicţie. Inter dicţia poate 
fi cerută de persoanele prevăzute la art. 111, care este aplicabil în mod cores‑
punzător. [R.A.: art. 115 şi art. 143 C. fam.]

Art. 166. Desemnarea tutorelui. Orice persoană care are capacitatea deplină 
de exerciţiu poate desemna prin act unilateral sau contract de mandat, încheiate 
în formă autentică, persoana care urmează a fi numită tutore pentru a se îngriji de 
persoana şi bunurile sale în cazul în care ar fi pusă sub interdicţie judecătoreas
că. Dispoziţiile art. 114 alin. (3)‑(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 167. Numirea unui curator special. În caz de nevoie şi până la soluţionarea 
cererii de punere sub interdicţie judecătorească, instanţa de tutelă poate numi un 
curator special pentru îngrijirea şi reprezentarea celui a cărui interdicţie a fost cerută, 
precum şi pentru administrarea bunurilor acestuia. [R.A.: art. 146 C. fam.]

Legea de aplicare: Art. 229. (1) Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile instanţei de tutelă 
şi de familie se stabilesc prin legea privind organizarea judiciară. (...) (32) Până la intrarea 
în vigoare a reglementării prevăzute la alin. (1), numirea curatorului special care îl asistă 
sau îl reprezintă pe minor la încheierea actelor de dispoziţie sau la dezbaterea procedurii 
succesorale se face, de îndată, de autoritatea tutelară, la cererea notarului public, în acest 
din urmă caz nefiind ne cesară validarea sau confirmarea de către instanţă. (33) Dispoziţiile 
alin. (32) se aplică în mod corespunzător şi în cazul numirii curatorului special prevăzut 
la art. 167 din Codul civil. 

Art. 168. Procedura. Soluţionarea cererii de punere sub interdicţie judecăto
rească se face potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.

Legislaţie conexă: art. 936‑943 CPC.

Art. 169. Opozabilitatea interdicţiei. (1) Interdicţia îşi produce efectele de la 
data când hotărârea judecătorească a rămas definitivă.

(2) Cu toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opusă unei 
terţe persoane decât de la data îndeplinirii formalităţilor de publicitate prevăzute de 
Codul de procedură civilă, afară numai dacă cel de‑al treilea a cunoscut punerea 
sub interdicţie pe altă cale. [R.A.: art. 144 alin. (1) şi (4) C. fam.]

Art. 170. Numirea tutorelui. Prin hotărârea de punere sub interdicţie, instanţa 
de tutelă numeşte, de îndată, un tutore pentru ocrotirea celui pus sub interdicţie 
judecătorească. Dispoziţiile art. 114‑120 se aplică în mod corespunzător. [R.A.: art. 145 
alin. (1) C. fam.]

Art. 171. Aplicarea regulilor de la tutelă. Regulile privitoare la tutela minorului 
care nu a împlinit vârsta de 14 ani se aplică şi în cazul tutelei celui pus sub interdicţie 
judecătorească, în măsura în care legea nu dispune altfel. [R.A.: art. 147 C. fam.]

Art. 172. Actele încheiate de cel pus sub interdicţie judecătorească. Actele 
juridice încheiate de persoana pusă sub interdicţie judecătorească, altele decât 
cele pre vă zute la art. 43 alin. (3), sunt anulabile, chiar dacă la data încheierii lor 
aceasta ar fi avut discernământ.
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Art. 173. Înlocuirea tutorelui. (1) Tutorele celui pus sub interdicţie judecă‑
torească este în drept să ceară înlocuirea sa după 3 ani de la numire.

(2) Pentru motive temeinice tutorele poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii 
termenului de 3 ani. [R.A.: art. 148 C. fam.]

Art. 174. Obligaţiile tutorelui. (1) Tutorele este dator să îngrijească de cel pus 
sub interdicţie judecătorească, spre a‑i grăbi vindecarea şi a‑i îmbunătăţi condiţiile 
de viaţă. În acest scop, se vor întrebuinţa veniturile şi, la nevoie, toate bunurile celui 
pus sub interdicţie judecătorească.

(2) Instanţa de tutelă, luând avizul consiliului de familie şi consultând un medic 
de spe cialitate, va hotărî, ţinând seama de împrejurări, dacă cel pus sub interdicţie 
judecătorească va fi îngrijit la locuinţa lui sau într‑o instituţie sanitară.

(3) Când cel pus sub interdicţie judecătorească este căsătorit, va fi ascultat şi 
soţul acestuia. [R.A.: art. 149 alin. (1) şi (2) C. fam.]

Art. 175. Liberalităţile primite de descendenţii interzisului judecă toresc. Din 
bunurile celui pus sub interdicţie judecătorească, descendenţii acestuia pot fi 
gratificaţi de către tutore, cu avizul consiliului de familie şi cu autorizarea instanţei 
de tutelă, fără însă să se poată da scutire de raport.

Art. 176. Minorul pus sub interdicţie judecătorească. (1) Minorul care, la 
data punerii sub interdicţie judecătorească, se afla sub ocrotirea părinţilor rămâne 
sub această ocrotire până la data când devine major, fără a i se numi un tutore. Dis
poziţiile art. 174 sunt aplicabile şi situaţiei prevăzute în prezentul alineat.

(2) Dacă la data când minorul devine major acesta se află încă sub interdicţie 
jude cătorească, instanţa de tutelă numeşte un tutore.

(3) În cazul în care, la data punerii sub interdicţie judecătorească, mino rul se 
afla sub tutelă, instanţa de tutelă va hotărî dacă fostul tutore al mino rului păstrează 
sarcina tutelei sau dacă trebuie numit un nou tutore. [R.A.: art. 150 C. fam.]

Art. 177. Ridicarea interdicţiei judecătoreşti. (1) Dacă au încetat cauzele 
care au provocat interdicţia, instanţa judecătorească va pronunţa ridicarea ei.

(2) Cererea se poate introduce de cel pus sub interdicţie judecătorească, de 
tutore, precum şi de persoanele sau instituţiile prevăzute la art. 111.

(3) Hotărârea prin care se pronunţă ridicarea interdicţiei judecătoreşti îşi produce 
efectele de la data când a rămas definitivă.

(4) Cu toate acestea, încetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va 
putea fi opusă decât în condiţiile prevăzute la art. 169 alin. (2), care se aplică în 
mod corespunzător. [R.A.: art. 151 C. fam.]

Capitolul IV. Curatela

Art. 178. Cazuri de instituire. În afară de cazurile prevăzute de lege, instanţa 
de tutelă poate institui curatela:

a) dacă, din cauza bătrâneţii, a bolii sau a unei infirmităţi fizice, o per soană, 
deşi capabilă, nu poate, personal, să îşi administreze bunurile sau să îşi apere 
interesele în condiţii corespunzătoare şi, din motive temeinice, nu îşi poate numi 
un reprezentant sau un administrator;
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b) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deşi capabilă, nu 
poate, nici personal, nici prin reprezentant, să ia măsurile necesare în cazuri a 
căror rezolvare nu suferă amânare;

c) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, 
nu a lăsat un mandatar sau un administrator general;

d) dacă o persoană a dispărut fără a exista informaţii despre ea şi nu a lăsat 
un mandatar sau un administrator general. [R.A.: art. 152 C. fam. şi art. 16 alin. (1) din 
Decretul nr. 31/1954]

Art. 179. Competenţa instanţei de tutelă. Instanţa de tutelă com pe tentă este:
a) în cazul prevăzut la art. 178 lit. a), instanţa de la domiciliul persoanei 

reprezentate;
b) în cazul prevăzut la art. 178 lit. b), fie instanţa de la domiciliul per soanei 

reprezentate, fie instanţa de la locul unde trebuie luate măsurile urgente;
c) în cazurile prevăzute la art. 178 lit. c) sau d), instanţa de la ultimul domiciliu 

din ţară al celui lipsă ori al celui dispărut.

Art. 180. Persoana care poate fi numită curator. (1) Poate fi numită curator 
orice persoană fizică având deplină capacitate de exerciţiu şi care este în măsură 
să înde plinească această sarcină.

(2) Când cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin con tract de mandat, 
încheiate în formă autentică, o persoană care să fie numită curator, aceasta va fi 
numită cu prioritate. Numirea poate fi înlăturată numai pentru motive temeinice, 
dispoziţiile art. 114‑120 aplicându‑se în mod corespunzător.

Art. 181. Efectele curatelei. În cazurile prevăzute la art. 178, instituirea 
curate lei nu aduce nicio atingere capacităţii celui pe care curatorul îl reprezintă. 
[R.A.: art. 153 C. fam.]

Art. 182. Procedura de instituire. (1) Curatela se poate institui la cererea 
celui care urmează a fi reprezentat, a soţului său, a rudelor sau a celor prevăzuţi 
la art. 111.

(2) Curatela nu se poate institui decât cu consimţământul celui repre zentat, în 
afară de cazurile în care consimţământul nu poate fi dat.

(3) Numirea curatorului se face de instanţa de tutelă, cu acordul celui desemnat, 
printr‑o încheiere care se comunică în scris curatorului şi se afişează la sediul instanţei 
de tutelă, precum şi la primăria de la domiciliul celui reprezentat. [R.A.: art. 154 C. fam.]

Art. 183. Conţinutul curatelei. (1) În cazurile în care se instituie curatela, se 
aplică regulile de la mandat, cu excepţia cazului în care, la ce re  rea persoanei intere‑
sate ori din oficiu, instanţa de tutelă va hotărî că se impune învestirea curatorului 
cu drepturile şi obligaţiile unui administrator însărcinat cu simpla administrare a 
bunurilor altuia.

(2) Dacă sunt aplicabile regulile de la mandat, instanţa de tutelă poate stabili 
limitele mandatului şi poate da instrucţiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în 
toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. [R.A.: art. 155 
C. fam.]

Art. 184. Înlocuirea curatorului. (1) Curatorul este în drept să ceară înlocuirea 
sa după 3 ani de la numire.
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(2) Pentru motive temeinice curatorul poate cere înlocuirea sa şi înaintea împlinirii 
termenului de 3 ani. [R.A.: art. 156 C. fam.]

Art. 185. Încetarea curatelei. Dacă au încetat cauzele care au provocat insti‑
tuirea curatelei, aceasta va fi ridicată de instanţa de tutelă la cererea curatorului, a 
celui repre zentat sau a celor prevăzuţi la art. 111. [R.A.: art. 157 C. fam.]

Art. 186. Dispoziţii speciale. Dispoziţiile prezentului capitol nu se apli că 
şi curatorului special prevăzut la art. 150, 159 şi 167. În aceste din urmă cazuri, 
drepturile şi obligaţiile stabilite de lege în sarcina tutorelui se aplică, în mod cores
punzător, şi curatorului special.

Legea de aplicare: Art. 171. Dispoziţiile art. 186 din Codul civil se aplică şi în cazurile 
prevăzute la art. 119 alin. (6), art. 142 alin. (2) şi art. 160 alin. (2) din Codul civil.

Titlul IV. Persoana juridică

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 187. Elementele constitutive. Orice persoană juridică trebuie să aibă o 
orga nizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit 
scop licit şi moral, în acord cu interesul general.

Art. 188. Calitatea de persoană juridică. Sunt persoane juridice entităţile 
prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate care, deşi nu sunt 
declarate de lege persoane juridice, îndeplinesc toate condiţiile prevăzute la art. 187.

Art. 189. Categorii de persoane juridice. Persoanele juridice sunt de drept 
public sau de drept privat.

Art. 190. Persoana juridică de drept privat. Persoanele juridice de drept privat 
se pot constitui, în mod liber, în una dintre formele prevăzute de lege.

Art. 191. Persoana juridică de drept public. (1) Persoanele juridice de drept 
public se înfiinţează prin lege.

(2) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (1), în cazurile anume prevăzute de 
lege, per soanele juridice de drept public se pot înfiinţa prin acte ale autorităţilor 
administraţiei pu blice centrale sau locale ori prin alte moduri prevăzute de lege.

Legislaţie conexă: O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (M. Of. nr. 555 din 
5 iulie 2019).

Art. 192. Regimul juridic aplicabil. Persoanele juridice legal înfiinţate se 
supun dis po ziţiilor aplicabile categoriei din care fac parte, precum şi celor cuprinse 
în prezentul cod, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Legea de aplicare: Art. 18. Dispoziţiile Codului civil privitoare la regimul juridic general 
aplicabil persoanelor juridice se aplică şi persoanelor juridice în fiinţă la data intrării sale 
în vigoare, însă numai în măsura în care prin legile aplicabile fiecărei persoane juridice 
nu se prevede altfel.

Art. 193. Efectele personalităţii juridice. (1) Persoana juridică parti cipă în 
nume propriu la circuitul civil şi răspunde pentru obligaţiile asumate cu bunurile 
proprii, afară de cazul în care prin lege s‑ar dispune altfel.
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(2) Nimeni nu poate invoca împotriva unei persoane de bună‑credinţă calitatea de 
subiect de drept a unei persoane juridice, dacă prin aceasta se urmăreşte ascunderea 
unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.

Capitolul II. Înfiinţarea persoanei juridice

Secţiunea 1. Dispoziţii comune

Art. 194. Modurile de înfiinţare. (1) Persoana juridică se înfiinţează:
a) prin actul de înfiinţare al organului competent, în cazul autorităţilor şi al 

instituţiilor publice, al unităţilor administrativ‑teritoriale, precum şi al ope  ra torilor 
economici care se constituie de către stat sau de către unităţile administrativ‑teri
toriale. În toate cazurile, actul de înfiinţare trebuie să pre vadă în mod expres dacă 
autoritatea publică sau instituţia publică este persoană juridică;

b) prin actul de înfiinţare al celor care o constituie, autorizat, în condiţiile legii;
c) în orice alt mod prevăzut de lege.
(2) Dacă prin lege nu se dispune altfel, prin act de înfiinţare se înţelege actul 

de consti tuire a persoanei juridice şi, după caz, statutul acesteia. [R.A.: art. 28 din 
Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 14 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţio narea 
cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

Art. 195. Durata persoanei juridice. Persoana juridică se înfiinţează pe durată 
nede terminată, dacă prin lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.

Secţiunea a 2‑a. Nulitatea persoanei juridice

Art. 196. Cauzele de nulitate. (1) Nulitatea unei persoane juridice poate fi 
constatată sau, după caz, declarată de instanţa judecătorească numai atunci când:

a) lipseşte actul de înfiinţare sau nu a fost încheiat în forma autentică în situaţiile 
anume prevăzute de lege;

b) toţi fondatorii sau asociaţii au fost, potrivit legii, incapabili, la data înfiinţării 
persoanei juridice;

c) obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor moravuri;
d) lipseşte autorizaţia administrativă necesară pentru înfiinţarea acesteia;
e) actul de înfiinţare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de activitate;
f) actul de înfiinţare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociaţilor ori 

capitalul social subscris şi vărsat;
g) s‑au încălcat dispoziţiile legale privind patrimoniul iniţial sau capitalul social 

minim, subscris şi vărsat;
h) nu s‑a respectat numărul minim de fondatori sau asociaţi prevăzut de lege;
i) au fost nesocotite alte dispoziţii legale imperative prevăzute sub sanc ţiu nea 

nulităţii actului de înfiinţare a persoanei juridice.
(2) Nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) lit. a), c)‑g) se sancţionează cu nulitatea 

abso lută.

Legislaţie conexă: art. 56 şi urm. LSC.
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Art. 197. Aspectele speciale privind regimul nulităţii. (1) Nulitatea relativă 
a per soanei juridice poate fi invocată în termen de un an de la data înregistrării sau 
înfiinţării acesteia, după caz.

(2) Nulitatea absolută sau relativă a persoanei juridice se acoperă în toate 
cazurile, dacă, până la închiderea dezbaterilor în faţa primei instanţe de judecată, 
cauza de nulitate a fost înlăturată.

Art. 198. Efectele nulităţii. (1) De la data la care hotărârea judecăto rească de 
consta tare sau declarare a nulităţii a devenit definitivă, persoana juridică încetează 
fără efect retroactiv şi intră în lichidare.

(2) Prin hotărârea judecătorească de constatare sau declarare a nulităţii se 
numesc şi lichidatorii.

(3) Hotărârea judecătorească definitivă se comunică, din oficiu, spre a fi notată 
în toate registrele publice în care persoana juridică a fost înre gistrată sau, după 
caz, menţionată.

(4) În toate cazurile, fondatorii sau asociaţii răspund, în condiţiile legii, pentru 
obligaţiile persoanei juridice care s‑au născut în sarcina acesteia de la data înfiinţării 
ei şi până la data notării în registrele publice a hotărârii judecătoreşti prevăzute la 
alin. (3).

Legislaţie conexă: art. 58 LSC.

Art. 199. Regimul actelor juridice încheiate cu terţii. (1) Constatarea sau, 
după caz, declararea nulităţii nu aduce atingere actelor încheiate anterior în numele 
persoanei juridice de către organele de administrare, direct sau prin reprezentare, 
după caz.

(2) Nici persoana juridică şi nici fondatorii sau asociaţii nu pot opune terţilor 
nulitatea acesteia, în afară de cazul în care se dovedeşte că aceştia cunoşteau 
cauza de nulitate la momentul încheierii actului.

Legislaţie conexă: art. 59 LSC.

Secţiunea a 3‑a. Înregistrarea persoanei juridice

Art. 200. Înregistrarea persoanei juridice. (1) Persoanele juridice sunt supuse 
înregistrării, dacă legile care le sunt aplicabile prevăd această înregistrare.

(2) Prin înregistrare se înţelege înscrierea, înmatricularea sau, după caz, orice 
altă for malitate de publicitate prevăzută de lege, făcută în scopul dobândirii persona
lităţii juri dice sau al luării în evidenţă a persoanelor juridice legal înfiinţate, după caz.

(3) Înregistrarea se face la cerere sau, în cazurile anume prevăzute de lege, 
din oficiu. [R.A.: art. 32 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 201. Obligaţia de verificare a documentelor publicate. Persoana juridică 
este obligată să verifice identitatea dintre textul actului constitutiv sau al statutului 
şi textul depus la registrul public şi cel apărut într‑o publi caţie oficială. În caz de 
neconcordanţă, terţii pot opune persoanei juridice oricare dintre aceste texte, în 
afară de cazul în care se face dovada că ei cunoşteau textul depus la registru.

Legislaţie conexă: art. 52 LSC.
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Art. 202. Lipsa înregistrării. (1) Dacă înregistrarea persoanei juridice are 
caracter constitutiv, persoana juridică nu se consideră legal înfiinţată cât timp 
înregistrarea nu a fost efectuată.

(2) Dacă însă înregistrarea este cerută numai pentru opozabilitate faţă de 
terţi, actele sau faptele juridice făcute în numele sau în contul persoanei juridice, 
pentru care nu s‑a efectuat publicitatea prevăzută în acest scop de lege, nu pot fi 
opuse terţilor, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia cunoşteau că 
publicitatea nu a fost îndeplinită.

Legislaţie conexă: art. 50 LSC.

Art. 203. Răspunderea pentru neefectuarea formalităţilor de înre gistrare. Fon‑
datorii, reprezentanţii persoanei juridice supuse înregis trării, precum şi primii membri 
ai or ganelor de conducere, de administrare şi de control ale acesteia răspund 
nelimitat şi so lidar pentru prejudiciul cauzat prin neîndeplinirea formalităţilor de 
înregistrare a persoanei juridice, dacă aceste formalităţi trebuiau să fie cerute de 
aceste persoane.

Legislaţie conexă: art. 49 şi urm. LSC.

Art. 204. Înregistrarea modificărilor aduse actului de înfiinţare. Dispoziţiile 
art. 200‑203 sunt aplicabile şi în cazul înregistrării modificărilor aduse actului de 
înfiinţare a persoanei juridice, realizate cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege 
sau de actul de înfiinţare a acesteia, după caz.

Capitolul III. Capacitatea civilă a persoanei juridice

Secţiunea 1. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice

Art. 205. Data dobândirii capacităţii de folosinţă. (1) Persoanele juridice 
care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la 
data înregistrării lor.

(2) Celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, după 
caz, potrivit art. 194, de la data actului de înfiinţare, de la data autorizării constituirii 
lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege.

(3) Cu toate acestea, persoanele juridice prevăzute la alin. (1) pot, chiar de la 
data actului de înfiinţare, să dobândească drepturi şi să îşi asume obligaţii, însă 
numai în măsura necesară pentru ca persoana juridică să ia fiinţă în mod valabil.

(4) Fondatorii, asociaţii, reprezentanţii şi orice alte persoane care au lucrat în 
numele unei persoane juridice în curs de constituire răspund neli mitat şi solidar faţă 
de terţi pentru actele juridice încheiate în contul acesteia cu încălcarea dispoziţiilor 
alin. (3), în afară de cazul în care persoana juridică nou‑creată, după ce a dobândit 
personalitate juridică, le‑a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate 
a fi ale persoanei juridice încă de la data încheierii lor şi produc efecte depline. 
[R.A.: art. 33 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: u art. 41 LSC; u art. 5, art. 8, art. 17 din O.G. nr. 26/2000 cu privire 
la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).
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Art. 206. Conţinutul capacităţii de folosinţă. (1) Persoana juridică poate avea 
orice drepturi şi obligaţii civile, afară de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, 
nu pot aparţine decât persoanei fizice.

(2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea doar acele drepturi şi obligaţii 
civile ca re sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de 
constituire sau statut.

(3) Actul juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) şi (2) este lovit de 
nulitate absolută. [R.A.: art. 34 din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: art. 8 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea co‑
operaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

Art. 207. Desfăşurarea activităţilor autorizate. (1) În cazul activităţilor care 
trebuie autorizate de organele competente, dreptul de a desfăşura asemenea 
activităţi se naşte numai din momentul obţinerii autorizaţiei res pective, dacă prin 
lege nu se prevede altfel.

(2) Actele şi operaţiunile săvârşite fără autorizaţiile prevăzute de lege sunt 
lovite de nulitate absolută, iar persoanele care le‑au făcut răspund nelimitat şi 
soli dar pentru toate prejudiciile cauzate, independent de apli carea altor sancţiuni 
prevăzute de lege.

Art. 208. Capacitatea de a primi liberalităţi. Prin excepţie de la preve de rile 
art. 205 alin. (3) şi dacă prin lege nu se dispune altfel, orice persoană juridică poate 
primi liberalităţi în condiţiile dreptului comun, de la data actu lui de înfiinţare sau, 
în cazul fundaţiilor tes tamentare, din momentul deschiderii moştenirii testatorului, 
chiar şi în cazul în care libe ralităţile nu sunt necesare pentru ca persoana juridică 
să ia fiinţă în mod legal.

Secţiunea a 2‑a. Capacitatea de exerciţiu  
şi funcţionarea persoanei juridice

§1. Capacitatea de exerciţiu

Art. 209. Data dobândirii capacităţii de exerciţiu. (1) Persoana juri dică îşi 
exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, 
de la data constituirii lor.

(2) Au calitatea de organe de administrare, în sensul alin. (1), persoanele 
fizice sau per soanele juridice care, prin lege, actul de constituire sau statut, sunt 
desemnate să acţio neze, în raporturile cu terţii, individual sau colectiv, în numele 
şi pe seama persoanei juri dice.

(3) Raporturile dintre persoana juridică şi cei care alcătuiesc organele sale de 
admi nistrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dacă nu s‑a prevăzut 
altfel prin lege, actul de constituire sau statut. [R.A.: art. 35 alin. (1) şi art. 36 din Decretul 
nr. 31/1954]

Art. 210. Lipsa organelor de administrare. (1) Până la data constituirii 
orga  nelor de administrare, exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor care 
privesc persoana juridică se fac de către fondatori ori de către per soanele fizice 
sau persoanele juridice desemnate în acest scop.
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(2) Actele juridice încheiate de către fondatori sau de către persoanele de sem‑
nate cu depăşirea puterilor conferite potrivit legii, actului de consti tuire ori statutului, 
pentru înfiin ţarea persoanei juridice, precum şi actele încheiate de alte persoane 
nedesemnate obligă persoana juridică în con diţiile gestiunii de afaceri.

(3) Cel care contractează pentru persoana juridică rămâne personal ţinut faţă 
de terţi dacă aceasta nu se înfiinţează ori dacă nu îşi asumă obli gaţia contractată, 
în afara cazului când prin contract a fost exonerat de această obligaţie.

Art. 211. Incapacităţi şi incompatibilităţi. (1) Nu pot face parte din organele 
de administrare şi de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacitate de 
exerciţiu restrânsă, cei decăzuţi din dreptul de a exercita o funcţie în cadrul acestor 
organe, precum şi cei declaraţi prin lege sau prin actul de constituire incompatibili 
să ocupe o astfel de funcţie.

(2) Actele încheiate cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt anulabile. Acestea 
nu pot fi anulate pentru simplul fapt că persoanele care fac parte din aceste organe 
sunt inca pabile ori incompatibile, după caz, sau pentru că acestea au fost numite 
cu încălcarea dispoziţiilor legale ori statutare, dacă nu s‑a produs o vătămare.

§2. Funcţionarea persoanei juridice

Art. 212. Actele emise de organele persoanei juridice. (1) Hotărârile şi 
deciziile luate de organele de conducere şi administrare în condiţiile legii, actului 
de constituire sau statutului sunt obligatorii chiar pentru cei care nu au luat parte 
la deliberare sau au votat împotrivă.

(2) Faţă de terţi hotărârile şi deciziile luate în condiţiile legii, ale actului de 
constituire sau ale statutului produc efecte numai de la data publicării lor, în cazurile 
şi condiţiile prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceştia 
le‑au cunoscut pe altă cale.

Legislaţie conexă: u art. 132 LSC; u art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi 
funcţionarea cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014); u art. 23 şi urm. din 
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 213. Obligaţiile membrilor organelor de administrare. Membrii organelor 
de administrare ale unei persoane juridice trebuie să acţioneze în interesul acesteia, 
cu prudenţa şi diligenţa cerute unui bun proprietar.

Art. 214. Separarea patrimoniilor. (1) Membrii organelor de adminis trare au 
obligaţia să asigure şi să menţină separaţia dintre patrimoniul persoanei juridice 
şi propriul lor patrimoniu.

(2) Ei nu pot folosi în profitul ori în interesul lor sau al unor terţi, după caz, bunurile 
persoanei juridice ori informaţiile pe care le obţin în virtutea funcţiei lor, afară de 
cazul în care ar fi autorizaţi în acest scop de către cei care i‑au numit.

Legislaţie conexă: art. 272 alin. (1) pct. 2 LSC.

Art. 215. Contrarietatea de interese. (1) Este anulabil actul juridic încheiat în 
frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, 
dacă acesta din urmă, soţul, ascendenţii sau descendenţii lui, rudele în linie colaterală 
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sau afinii săi, până la gradul al patrulea inclu siv, aveau vreun interes să se încheie 
acel act şi dacă partea cealaltă a cunoscut sau trebuia să cunoască acest lucru.

(2) Atunci când cel care face parte din organele de administrare ale persoanei 
juridice ori una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) are interes într‑o problemă 
supusă hotărârii acestor organe, trebuie să înştiinţeze persoana juridică şi să nu 
ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. În caz contrar, el răspunde pentru 
daunele cauzate persoanei juridice, dacă fără votul lui nu s‑ar fi putut obţine 
majoritatea cerută.

Art. 216. Nulitatea actelor emise de organele persoanei juridice. (1) Hotă
rârile şi deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în 
justiţie de oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care 
nu au participat la deliberare ori care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze 
aceasta în procesul‑verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când li s‑a 
comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă ori de la data când a avut 
loc şedinţa, după caz.

(2) Administratorii nu pot însă ataca hotărârea privitoare la revocarea lor din 
funcţie. Ei au numai dreptul de a fi despăgubiţi, dacă revocarea a fost nejustificată 
sau intempestivă şi au suferit astfel un prejudiciu.

(3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către instanţa 
competentă în circumscripţia căreia persoana juridică îşi are sediul, în contradictoriu 
cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori. Hotărârea instanţei 
este su pusă numai apelului.

(4) Dacă hotărârea este atacată de toţi administratorii, persoana juridică este 
repre zentată în justiţie de persoana desemnată de preşedintele instan ţei dintre 
membrii per soanei juridice, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată 
până când organul de conducere competent, convocat în acest scop, va alege o 
altă persoană.

(5) Hotărârea definitivă de anulare va fi menţionată în registrul public în care 
este înregistrată persoana juridică, fiind opozabilă de la această dată faţă de orice 
persoană, inclusiv faţă de membrii acelei persoane juridice.

(6) Dacă se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acţiunea în constatarea 
nulităţii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată de orice persoană inte‑
resată. Dispoziţiile alin. (3)‑(5) rămân aplicabile.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică în măsura în care prin legi speciale 
nu se dispune altfel.

Legislaţie conexă: u art. 132 LSC; u art. 23, art. 25 şi art. 29 din O.G. nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii (M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000).

Art. 217. Suspendarea actelor atacate. (1) Odată cu intentarea acţiunii în 
anulare, reclamantul poate cere instanţei, pe cale de ordonanţă preşedinţială, 
suspendarea executării actelor atacate.

(2) Pentru a încuviinţa suspendarea, instanţa îl poate obliga pe recla mant să 
depună o cauţiune, în condiţiile legii.

Legislaţie conexă: art. 133 LSC.
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Art. 218. Participarea la circuitul civil. (1) Actele juridice făcute de organele 
de administrare ale persoanei juridice, în limitele puterilor ce le‑au fost conferite, 
sunt actele persoanei juridice înseşi.

(2) În raporturile cu terţii, persoana juridică este angajată prin actele orga nelor 
sale, chiar dacă aceste acte depăşesc puterea de reprezentare conferită prin actul 
de constituire sau statut, în afară de cazul în care ea dovedeşte că terţii o cunoşteau 
la data încheierii actului. Simpla publicare a actului de constituire sau a statutului 
persoanei juridice nu constituie dovada cunoaşterii acestui fapt.

(3) Clauzele sau dispoziţiile actului de constituire ori ale statutului, pre cum şi 
hotărârile organelor statutare ale persoanei juridice care limitează sau lărgesc 
puterile conferite exclusiv de lege acestor organe sunt consi derate nescrise, chiar 
dacă au fost publicate. [R.A.: art. 35 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954]

Art. 219. Răspunderea pentru fapte juridice. (1) Faptele licite sau ilicite 
săvârşite de organele persoanei juridice obligă însăşi persoana juri dică, însă numai 
dacă ele au legătură cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.

(2) Faptele ilicite atrag şi răspunderea personală şi solidară a celor care le‑au 
săvârşit, atât faţă de persoana juridică, cât şi faţă de terţi. [R.A.: art. 35 alin. (3) şi (4) 
din Decretul nr. 31/1954]

Art. 220. Răspunderea membrilor organelor persoanei juridice. (1) Acţiunea 
în răspundere împotriva administratorilor, cenzorilor, directorilor şi a altor persoane 
care au acţionat în calitate de membri ai organelor per soanei juridice, pentru 
prejudiciile cauzate persoanei juridice de către aceş tia prin încălcarea îndatoririlor 
stabilite în sarcina lor, aparţine, în numele persoanei juridice, organului de conducere 
competent, care va decide cu majoritatea cerută de lege, iar în lipsă, cu majo ritatea 
cerută de prevederile statutare.

(2) Hotărârea poate fi luată chiar dacă problema răspunderii persoanelor prevă‑
zute la alin. (1) nu figurează pe ordinea de zi.

(3) Organul de conducere competent desemnează cu aceeaşi majori tate per‑
soana însărcinată să exercite acţiunea în justiţie.

(4) Dacă s‑a hotărât introducerea acţiunii în răspundere împotriva admi nis‑
tratorilor, mandatul acestora încetează de drept şi organul de condu cere competent 
va proceda la înlocuirea lor.

(5) În cazul în care acţiunea se introduce împotriva directorilor angajaţi în baza 
unui alt contract decât a unui contract individual de muncă, aceştia sunt suspendaţi 
de drept din funcţie până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.

Legislaţie conexă: art. 155 LSC.

§3. Dispoziţii speciale

Art. 221. Răspunderea persoanelor juridice de drept public. Dacă prin 
lege nu se dispune altfel, persoanele juridice de drept public sunt obli gate pentru 
faptele licite sau ilicite ale organele lor, în aceleaşi condiţii ca persoanele juridice 
de drept privat.
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Art. 222. Independenţa patrimonială. Persoana juridică având în subordine 
o altă persoană juridică nu răspunde pentru neexecutarea obli gaţiilor acesteia din 
urmă şi nici persoana juridică subordonată nu răspunde pentru persoana juridică 
faţă de care este subordonată, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Recurs în interesul legii. Prin Decizia nr. 13/2016 (M. Of. nr. 763 din 29 septembrie 2016), 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul 
legii, a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale art. 7 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările 
ulterioare, coroborate cu prevederileţ art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2002 privind 
executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu 
modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 222 din Codul civil, adoptat prin Legea 
nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a stabilit:
„Ministerul Afacerilor Interne, în calitatea sa de ordonator principal de credite, nu are calitate 
procesuală pasivă în litigiile dintre angajaţi şi instituţiile/unităţile cu personalitate juridică 
aflate în subordinea sa, având ca obiect solicitarea unor drepturi de natură salarială”.

Art. 223. Statul şi unităţile administrativ‑teritoriale. (1) În raporturile civile în 
care se prezintă nemijlocit, în nume propriu, ca titular de drepturi şi obligaţii, statul 
participă prin Ministerul Finanţelor Publice, afară de cazul în care legea stabileşte 
un alt organ în acest sens.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi unităţilor admi
nistrativ‑teritoriale care participă la raporturile civile în nume propriu, prin organele 
prevăzute de lege. [R.A.: art. 25 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 224. Răspunderea civilă a statului şi a unităţilor administrativ‑teritoriale. 
(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, statul nu răspunde decât în mod subsidiar 
pentru obligaţiile organelor, autorităţilor şi instituţiilor pu blice care sunt persoane 
juridice şi niciuna dintre aceste persoane juridice nu răspunde pentru obligaţiile statului.

(2) Dispoziţiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător şi unită ţilor adminis
trativ‑teritoriale care nu răspund decât în mod subsidiar pen tru obligaţiile organelor, 
instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea aces tora atunci când acestea au 
personalitate juridică. [R.A.: art. 37 din Decretul nr. 31/1954]

Capitolul IV. Identificarea persoanei juridice

Art. 225. Naţionalitatea persoanei juridice. Sunt de naţionalitate română 
toate persoanele juridice al căror sediu, potrivit actului de constituire sau statutului, 
este stabilit în România.

Art. 226. Denumirea persoanei juridice. (1) Persoana juridică poartă denu
mirea stabilită, în condiţiile legii, prin actul de constituire sau prin statut.

(2) Odată cu înregistrarea persoanei juridice se vor trece în registrul public 
denumirea ei şi celelalte atribute de identificare. [R.A.: art. 38 din Decretul nr. 31/1954]

Art. 227. Sediul persoanei juridice. (1) Sediul persoanei juridice se stabileşte 
potrivit actului de constituire sau statutului.
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(2) În funcţie de obiectul de activitate, persoana juridică poate avea mai multe 
sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanţele sale teritoriale şi 
punctele de lucru. Dispoziţiile art. 97 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 228. Schimbarea denumirii şi sediului. Persoana juridică poate să îşi 
schimbe denumirea sau sediul, în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 229. Dovada denumirii şi sediului. (1) În raporturile cu terţii, dovada 
denumirii şi a sediului persoanei juridice se face cu menţiunile înscrise în registrele 
de publicitate sau de evidenţă prevăzute de lege pentru persoana juridică respectivă.

(2) În lipsa acestor menţiuni, stabilirea sau schimbarea denumirii şi a sediului 
nu va putea fi opusă altor persoane.

Art. 230. Alte atribute de identificare. În funcţie de specificul obiec tului de 
activitate, persoana juridică mai poate avea şi alte atribute de identificare, cum sunt 
numărul de înregistrare în registrul comerţului sau într‑un alt registru public, codul 
unic de înregistrare şi alte elemente de identificare, în condiţiile legii.

Art. 231. Menţiuni obligatorii. Toate documentele, indiferent de formă, care 
emană de la persoana juridică trebuie să cuprindă denumirea şi sediul, precum şi 
alte atribute de identificare, în cazurile prevăzute de lege, sub sancţiunea plăţii de 
daune‑interese persoanei prejudiciate.

Capitolul V. Reorganizarea persoanei juridice

Art. 232. Noţiune. Reorganizarea persoanei juridice este operaţiunea juridică 
în care pot fi implicate una sau mai multe persoane juridice şi care are ca efecte 
înfiinţarea, modificarea ori încetarea acestora.

Art. 233. Modurile de reorganizare. (1) Reorganizarea persoanei juridice se 
reali zează prin fuziune, prin divizare sau prin transformare.

(2) Reorganizarea se face cu respectarea condiţiilor prevăzute pentru dobândi
rea personalităţii juridice, în afară de cazurile în care prin lege, actul de constituire 
sau statut se dispune altfel.

Art. 234. Fuziunea. Fuziunea se face prin absorbţia unei persoane juridice 
de către o altă persoană juridică sau prin contopirea mai multor persoane juridice 
pentru a alcătui o persoană juridică nouă. [R.A.: art. 41 alin. (1) din Decretul nr. 31/1954]

Legislaţie conexă: ► art. 238 şi urm. LSC; ► art. 76 şi urm. din Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată (M. Of. nr. 368 din 20 mai 2014).

Art. 235. Efectele fuziunii. (1) În cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile per  soanei 
juridice absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice care o absoarbe.

(2) În cazul contopirii persoanelor juridice, drepturile şi obligaţiile aces tora se 
transferă în patrimoniul persoanei juridice nou‑înfiinţate. [R.A.: art. 46 din Decretul 
nr. 31/1954]
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