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Legea nr. 31/1990  
privind societăţile comerciale[1]

republicată în 
M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004

cu modiicările şi completările aduse prin:
 Legea nr. 302/2005 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 

societăţile comerciale (M. Of. nr. 953 din 27 octombrie 2005) astfel cum a fost 
completată ulterior prin Legea nr. 516/2006 (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. 85/2006 a intrat în vigoare la 90 de zile de la data publicării în 
Monitorul Oicial;

 Legea nr. 164/2006 pentru modiicarea 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 modiicarea şi completarea Legii nr. 31/1990 pri vind 
societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul co-
merţului, republicată (M. Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006). Legea nr. 441/2006 
a intrat în vigoare la 1 decembrie 2006;

 O.U.G. nr. 82/2007 pentru modiicarea 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 modiicarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul 
comerţului (M. Of. nr. 333 din 30 aprilie 2008);

 Legea nr. 284/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guver  nului  
nr. 52/2008 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind socie-
tăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comer-
ţului (M. Of. nr. 778 din 20 noiembrie 2008);

 Legea nr. 88/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guver nului  
nr. 82/2007 pentru modiicarea 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 modiicarea unor acte normative în vederea reducerii 
sau simpliicării administrative a unor autorizaţii/avize/proceduri ca urmare 
a măsurilor asumate de Guvernul României în cadrul Planului de simpliicare 
aferent Memorandumului de înţelegere dintre Comunitatea Europeană şi 
România, semnat 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 iscale  
(M. Of. nr. 421 din 23 iunie 2010);

[1] De la 1 februarie 2013, potrivit art. 18 pct. 1 din Legea nr. 76/2012, titlul legii va 
avea următorul conţinut: „Legea societăţilor”.
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 O.U.G. nr. 90/2010 pentru modiicarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind 
societăţile comerciale (M. Of. nr. 674 din 4 octombrie 2010);

 Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proce-
selor (M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);

 O.U.G. nr. 37/2011 pentru modiicarea şi completarea Legii conta bilităţii  
nr. 82/1991 şi pentru modiicarea 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 modiicarea 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), în vigoare de la 1 februarie 
2013, conform art. 82 raportat la art. 81 alin. (1), astfel cum a fost modiicat prin 
O.U.G. nr. 44/2012 (M. Of. nr. 606 din 23 august 2012);

 O.U.G. nr. 47/2012 pentru modiicarea şi completarea unor acte normative şi 
reglementarea unor măsuri iscal-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).
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