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Legea nr. 31/1990
a societăţilor[1]

republicată[2] în
M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004
cu modificările şi completările aduse prin:
Ø 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 ulterior
prin Legea nr. 516/2006 (M. Of. nr. 14 din 9 ianuarie 2007);
Ø Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei (M. Of. nr. 359 din 21 aprilie 2006);
Ø 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);
Ø Legea nr. 441/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile
comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată
(M. Of. nr. 955 din 28 noiembrie 2006);
Titlul legii este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 1 din Legea nr. 76/2012.
Republicată în temeiul art. XII din titlul II al cărţii a II‑a din Legea nr. 161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările ulterioare, dându‑se textelor o nouă numerotare.
Legea nr. 31/1990 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din
29 ianuarie 1998, iar ulterior a fost modificată şi completată prin:
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/1998 pentru prorogarea termenului prevăzut la
art. VI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/1997 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 359 din 22 septembrie 1998, aprobată prin Legea nr. 237/1998, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 477 din 11 decembrie 1998;
– Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 mai 1999, cu modificările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 127/2000 pentru modificarea şi completarea art. 156 din Legea nr. 31/1990 privind
societăţile comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 iulie 2000;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalităţi administrative
pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării comercianţilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situaţiei unor societăţi comerciale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii
de atribuire a folosinţei gratuite şi a investiţiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate
creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 11 septembrie 2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 78/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 194 din 26 martie 2003, cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei,
cu modificările ulterioare;
– Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 571 din 29 iunie 2004.
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Ø 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), aprobată,
cu modificări, prin Legea nr. 88/2009 (M. Of. nr. 246 din 14 aprilie 2009);
Ø 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 comerţului (M. Of. nr. 333
din 30 aprilie 2008), aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 284/2008 (M. Of. nr. 778 din
20 noiembrie 2008);
Ø 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 măsurilor asumate de
Guvernul României în cadrul Planului de simplificare 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), aprobată prin Legea nr. 99/2011 (M. Of. nr. 443
din 24 iunie 2011);
Ø O.U.G. nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale (M. Of. nr. 421
din 23 iunie 2010);
Ø 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), aprobată prin Legea nr. 34/2011
(M. Of. nr. 205 din 24 martie 2011);
Ø Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor
(M. Of. nr. 714 din 26 octombrie 2010);
Ø 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),
aprobată prin Legea nr. 32/2012 (M. Of. nr. 181 din 21 martie 2012);
Ø Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil
(M. Of. nr. 409 din 10 iunie 2011);
Ø 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), aprobată prin Legea nr. 193/2012 (M. Of. nr. 736
din 31 octombrie 2012);
Ø 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 15 februarie 2013;
Ø 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), aprobată prin Legea
nr. 98/2013 (M. Of. nr. 213 din 15 aprilie 2013);
Ø Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
(M. Of. nr. 757 din 12 noiembrie 2012), în vigoare de la 1 februarie 2014;
Ø Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind
dispoziţii procesual penale (M. Of. nr. 515 din 14 august 2013), în vigoare de la 1 februarie
2014;
Ø 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).

Nota redacţiei
Denumirile marginale ale articolelor din Legea nr. 31/1990 nu fac parte din textul oficial. Ele
au fost introduse de redacţie, pentru a se facilita căutarea în cuprinsul acesteia.
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