
 
 

GHID PRACTIC  
pentru înfiinţarea şi modificarea societăţilor  

cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni 



URDA, OLGA-ANDREEA, asistent universitar dr. Facultatea de Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, avocat în Baroul Iaşi.    S-a născut la 14 iunie 1983, în Iaşi.   
 Studii: Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept, Specializarea Drept, cursuri de zi (2003-2007); Doctor în Drept, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi, 2014, tema tezei Raportul dintre 

dreptul penal european şi dreptul penal naţional.   
 Activitate profesională: preparator universitar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2007-2015); asistent universitar Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2015-prezent); avocat în cadrul Baroului Iaşi (2008-prezent).  
 Activitate ştiinţifică: 10 comunicări ştiinţifice la simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; 10 articole în materie comercială, în materia dreptului european şi a dreptului penal european în Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Al.I. Cuza”, Iaşi, revista Buletin Ştiinţific, revista „Journal of Law and Social Sciences”. 
 
 Citări: 10 citări ale lucrărilor menţionate în cărţi de specialitate, în articole din reviste şi în volume ale editurilor de prestigiu în domeniul ştiinţelor juridice.     
 Activitate didactică: preparator universitar, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2007-2015); asistent universitar Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2015-prezent), specializările Drept comercial, Drept penal european, Drept instituţional al Uniunii Europene, Jurisprudenţă CEDO (2008-prezent). 
 
 Alte activităţi: Coordonator Instituţional Erasmus, Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaşi – Facultatea de Drept (2013-prezent).  
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Abrevieri 

 alin. alineat art. articol dec. decizia Ed. Editura ed. ediţia ICCJ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie lit. litera M. Of. Monitorul Oficial al României, Partea I nr. numărul O.G. Ordonanţa Guvernului O.U.G. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului op. cit.  opera citată p.  pagina par.  paragraf pct. punctul pp. paginile S.A.  societatea pe acţiuni S.R.L. societatea cu răspundere limitată urm.  următoarele vol. volumul 
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CAPITOLUL I 
Consideraţii generale 

I.1. Cadrul socioeconomic  Prezentul ghid a fost elaborat cu scopul precis de a veni atât în sprijinul mediului antreprenorial, ca unealtă pentru formarea bazelor unei afaceri, cât şi al practicienilor, ca instrument util în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 31/1990. Se doreşte a fi folosit ca o pârghie în realizarea acestui scop, cu atât mai mult cu cât contextul economico-social – în special în ţara noastră, şi nu doar pe teritoriul Uniunii Europene – este unul de creştere, iar întreprinderile s-au dovedit rezistente la tulburările economice survenite pe fondul crizei economice şi financiare a ultimilor ani, din perspectiva sustenabilităţii obiectivelor sociale generale privind coeziunea economică în dezideratul creării unui mediu stabil de afaceri, al incluziunii sociale, al creării locurilor de muncă şi al bunăstării sociale, în general. Toate acestea constituie o platformă a modelului de creştere economică şi socială care ar permite unei societăţi să îşi realizeze fără obstacole majore obiectul de activitate şi să aducă profit pentru proprietarii sau acţionarii acesteia, prin prisma inovării, dar şi a responsabilităţii sociale.  
I.2. Cadrul legislativ  Societăţile, indiferent de forma acestora, sunt guvernate de legislaţia în vigoare prin principiile următoarelor acte legislative: - Legea societăţilor nr. 31/1990, modificată şi republicată; - Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, ce cuprinde reglementări referitoare la înfiinţarea şi organizarea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi a oficiilor registrului comerţului 



8 Ghid practic pentru înfiinţarea şi modificarea societăţilor… din fiecare judeţ, înmatricularea comercianţilor în registrul comer-ţului şi înregistrarea altor menţiuni, regimul firmelor şi emble-melor, precum şi sancţiuni în caz de nerespectare a dispozi- ţiilor sale; - Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, publicată în M. Of. nr. 466 din 25 iunie 2014. Incidenţă pentru procesul de constituire, în spiritul prezen-tului ghid, au reglementările acestor două legi, ce statuează criteriile de bază privind constituirea, funcţionarea, modificarea şi desfiinţarea societăţilor cu personalitate juridică.  
I.3. Definiţia societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 Art. 1 din Legea nr. 31/1990 prevede: „în vederea desfăşurării de activităţi cu scop lucrativ, persoanele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi cu personalitate juridică (...)”. În absenţa unei definiţii care să fie oferită clar de Legea  nr. 31/1990, aceasta poate să fie desprinsă din interpretarea dispoziţiilor art. 1.881 alin. (1) C. civ. Astfel, societatea regle-mentată de Legea nr. 31/1990 reprezintă contractul în temeiul 

căruia două sau mai multe persoane convin să pună în comun 
aporturi băneşti, anumite bunuri şi cunoştinţe specifice sau prestaţii 
pentru a desfăşura unele activităţi cu scop lucrativ în vederea 
realizării şi împărţirii profitului rezultat1. 

 

I.4. Formele societăţilor reglementate de Legea nr. 31/1990 Art. 2 din Legea nr. 31/1990 reglementează formele în care se pot constitui şi funcţiona societăţile în România: 
                                                            1 A se vedea: S. Angheni, Drept comercial. Profesioniştii-comercianţi, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 67; St.D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român,  ed. a 4-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 123.  



Capitolul I. Consideraţii generale 9 a. societatea în nume colectiv – este forma de societate la care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund nelimitat şi solidar pentru obligaţiile sociale; b. societatea în comandită simplă – este forma de societate la care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru obli-gaţiile sociale, în timp ce asociaţii comanditari vor răspunde în limita aportului lor; c. societatea pe acţiuni – este forma de societate al cărei capital social este împărţit în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate în limita patrimoniului social, iar acţionarii vor răspunde în limita aportului lor. d. societatea în comandită pe acţiuni – este forma de societate la care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar răspunderea asociaţilor comanditaţi pentru obligaţiile sociale este nelimitată şi solidară, în timp ce asociaţii comanditari vor răspunde în limita aportului lor; e. societatea cu răspundere limitată – este forma de societate la care obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaţii răspund numai până la limita capitalului social subscris.  
I.5. Clasificarea societăţilor  Societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990 se clasifică după mai multe criterii utilizate în doctrina dreptului comercial. Cele mai des întâlnite sunt: 
A. După natura lor: 
 societăţile de persoane; 
 societăţile de capitaluri. Societăţile de persoane: 
sunt cele în care încrederea între asociaţi este o condiţie primordială, consideraţia persoanei asociatului sau calităţile sale fiind clar determinante. Sunt înfiinţate, de obicei, de un număr redus de asociaţi, şi condiţia încrederii se menţine pe toată durata societăţii, aspect evidenţiat în special de dificultatea cesiunii părţilor de interes. 



10 Ghid practic pentru înfiinţarea şi modificarea societăţilor… Sunt societăţi de persoane: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă. Societăţile de capitaluri: - societatea pe acţiuni;  - societatea în comandită pe acţiuni. 
sunt cele în care prioritate are capitalul social, calităţile personale ale asociatului neavând o semnificaţie majoră în viaţa societăţii. Au, în genere, un număr mare de asociaţi, iar transmi-terea acţiunilor este facilă şi lipsită de un formalism excesiv.  Societatea cu răspundere limitată este o formă mixtă în care se regăsesc elemente atât de la societăţile de persoane, cum ar fi numărul mic de asociaţi, modul de cesiune a părţilor sociale, cazurile de dizolvare referitoare la buna înţelegere dintre asociaţi, cât şi de la societăţile de capitaluri, de la care cea mai importantă caracteristică adoptată este cea reprezentată de răspunderea limitată a asociaţilor la aportul efectuat. 
B. După întinderea răspunderii lor: 
 societăţi cu răspundere limitată; 
 societăţi cu răspundere nelimitată. Sunt societăţi cu răspundere nelimitată: societatea în nume colectiv, societatea în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni, la care asociaţii comanditaţi răspund nelimitat şi solidar pentru acoperirea obligaţiilor societăţii. Sunt societăţi cu răspundere limitată: societatea pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni şi societatea cu răspundere limitată, societăţi în care asociaţii răspund pentru obligaţiile societăţii în limita aportului lor la capitalul social. 
C. După posibilitatea emiterii sau nu de titluri de valoare: 
 societăţi care pot să emită titluri de valoare; 
 societăţi care nu pot emite astfel de titluri de valoare. Au posibilitatea de a emite titluri de valoare: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. Sunt societăţi care nu pot emite titluri de valori: societatea în nume colectiv, societatea cu răspundere limitată şi societatea în nume colectiv.  
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D. După modul de împărţire a capitalului social: 
 societăţi cu capitalul social împărţit în părţi de interes/părţi sociale; 
 societăţi cu capitalul social împărţit în acţiuni. Au capitalul social împărţit în părţi de interes: societatea în nume colectiv şi societatea în comandită simplă. Societatea cu răspundere limitată are capitalul social împărţit în părţi sociale. Au capitalul social împărţit în acţiuni: societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni. 


