
O R D O N A N fi √  D E  U R G E N fi √
pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990 

privind societ„˛ile comerciale ∫i a altor acte normative incidente

Av‚nd Ón vedere amploarea ∫i complexitatea reformei legislative Ón domeniul societ„˛ilor comerciale, realizat„ prin
Legea nr. 441/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i a
Legii nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„,

av‚nd Ón aten˛ie necesitatea preg„tirii mediului de afaceri pentru aplicarea standardelor europene Ón materia
administr„rii societ„˛ilor pe ac˛iuni,

urm„rind completarea, Ón termen c‚t mai scurt, a normelor susceptibile de a fi interpretate diferit de c„tre
societ„˛ile comerciale ∫i, deci, de natur„ a produce distorsiuni Ón func˛ionarea operatorilor economici ∫i deficien˛e de
aplicare a legii,

av‚nd Ón vedere recomand„rile formulate de Grupul de state Ómpotriva corup˛iei (GRECO) Ón ultimul s„u Raport
de evaluare asupra Rom‚niei, recomand„ri ce vizeaz„ stabilirea de noi incompatibilit„˛i Ón exercitarea func˛iilor de
administrator, director, cenzor, auditor ∫i Ón dob‚ndirea calit„˛ii de fondator, incompatibilit„˛i raportate la condamnarea
pentru s„v‚r∫irea unor fapte incriminate de legisla˛ia pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii banilor,

Ón temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta ordonan˛„ de urgen˛„.

Art. I. — Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare, se modific„ ∫i se completeaz„
dup„ cum urmeaz„:

1. Alineatul (2) al articolului 6 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii,
sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru
gestiune frauduloas„, abuz de Óncredere, fals, uz de fals,
Ón∫el„ciune, delapidare, m„rturie mincinoas„, dare sau luare
de mit„, pentru infrac˛iunile prev„zute de Legea
nr. 656/2002 pentru prevenirea ∫i sanc˛ionarea sp„l„rii
banilor, precum ∫i pentru instituirea unor m„suri de
prevenire ∫i combatere a finan˛„rii actelor de terorism, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, pentru infrac˛iunile
prev„zute de art. 143—145 din Legea nr. 85/2006 privind
procedura insolven˛ei sau pentru cele prev„zute de
prezenta lege, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare.“

2. La articolul 7, litera e1) se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

îe1) Ón cazul societ„˛ilor cu r„spundere limitat„, dac„
sunt numi˛i cenzori sau auditor financiar, datele de
identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului
auditor financiar;“.

3. La articolul 36 alineatul (2), litera f) se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

îf) declara˛ia pe propria r„spundere a fondatorilor, a
primilor administratori ∫i, dup„ caz, a primilor directori,
respectiv a primilor membri ai directoratului ∫i ai consiliului
de supraveghere ∫i, dac„ este cazul, a primilor cenzori, c„
Óndeplinesc condi˛iile prev„zute de prezenta lege;“.

4. Alineatul (3) al articolului 37 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(3) Judec„torul delegat va putea dispune, prin Óncheiere
motivat„, efectuarea unei expertize, Ón contul p„r˛ilor,
precum ∫i administrarea altor dovezi.“

5. Dup„ alineatul (1) al articolului 52 se introduce un

nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:

î(2) Œn cazul Ón care neconcordan˛a prev„zut„ la
alin. (1) intervine din motive ce nu Ói sunt imputabile
societ„˛ii, oficiul registrului comer˛ului sau, dup„ caz, Regia
Autonom„ îMonitorul Oficial“, la cererea societ„˛ii, va
corecta men˛iunea din registru, respectiv va republica textul,
pe cheltuiala sa.“

6. Articolul 731 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 731. — Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu
pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri
ai consiliului de supraveghere ∫i ai directoratului, cenzori
sau auditori financiari, iar dac„ au fost alese, sunt
dec„zute din drepturi.“

7. Alineatul (2) al articolului 86 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Formalit„˛ile de publicitate cu privire la situa˛iile
financiare anuale se vor efectua Ón conformitate cu
prevederile art. 185.“

8. Alineatul (1) al articolului 100 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

îArt. 100. — (1) C‚nd ac˛ionarii nu au efectuat plata
v„rs„mintelor pe care le datoreaz„ Ón termenele prev„zute
la art. 9 alin. (2) lit. a) ∫i b) ∫i la art. 21 alin. (1),
societatea Ói va invita s„-∫i Óndeplineasc„ aceast„ obliga˛ie,
printr-o soma˛ie colectiv„, publicat„ de dou„ ori, la un
interval de 15 zile, Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea
a IV-a, ∫i Óntr-un ziar de larg„ r„sp‚ndire.“

9. Articolul 108 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 108 — Ac˛ionarii care ofer„ spre v‚nzare ac˛iunile
lor prin ofert„ public„ vor proceda conform legisla˛iei pie˛ei
de capital.“

10. La articolul 111 alineatul (2), litera b1) se modific„ ∫i

va avea urm„torul cuprins:

îb1) Ón cazul societ„˛ilor ale c„ror situa˛ii financiare sunt
auditate, s„ numeasc„ sau s„ demit„ auditorul financiar ∫i
s„ fixeze durata minim„ a contractului de audit financiar;“.

11. La articolul 114, alineatele (1) ∫i (3) se modific„ ∫i

vor avea urm„torul cuprins:



îArt. 114. — (1) Exerci˛iul atribu˛iilor prev„zute la
art. 113 lit. b), c) ∫i f) va putea fi delegat consiliului de
administra˛ie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv
sau prin hot„r‚re a adun„rii generale extraordinare a
ac˛ionarilor. Delegarea atribu˛iilor prev„zute la art. 113
lit. c) nu poate privi domeniul ∫i activitatea principal„ a
societ„˛ii.

..............................................................................................
(3) Œn cazul Ón care consiliul de administra˛ie, respectiv

directoratul este mandatat s„ Óndeplineasc„ m„surile
prev„zute de art. 113 lit. b) ∫i c), dispozi˛iile art. 131
alin. (4) ∫i (5), ale art. 132, cu excep˛ia alin. (6) ∫i (7),
precum ∫i prevederile art. 133 se aplic„ deciziilor consiliului
de administra˛ie, respectiv celor ale directoratului, Ón mod
corespunz„tor. Societatea va fi reprezentat„ Ón instan˛„ de
c„tre persoana desemnat„ de pre∫edintele instan˛ei dintre
ac˛ionarii ei, care va Óndeplini mandatul cu care a fost
Óns„rcinat„, p‚n„ ce adunarea general„, convocat„ Ón
acest scop, va alege o alt„ persoan„.“

12. Alineatul (3) al articolului 117 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(3) Convocarea se public„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a, ∫i Ón unul dintre ziarele de larg„
r„sp‚ndire din localitatea Ón care se afl„ sediul societ„˛ii
sau din cea mai apropiat„ localitate.“

13. Dup„ alineatul (7) al articolului 117 se introduce un

nou alineat, alineatul (8), cu urm„torul cuprins:
î(8) Pentru societ„˛ile listate se aplic„ dispozi˛iile

relevante din legisla˛ia specific„ pie˛ei de capital.“
14. Alineatul (1) al articolului 123 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

îArt. 123. — (1) La adun„rile generale, ac˛ionarii care
posed„ ac˛iuni la purt„tor au drept de vot numai dac„
le-au depus la locurile ar„tate prin actul constitutiv sau prin
Ón∫tiin˛area de convocare, cu cel pu˛in 5 zile Ónainte de
adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129
alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la
timp a ac˛iunilor. Ac˛iunile vor r„m‚ne depuse p‚n„ dup„
adunarea general„, dar nu vor putea fi re˛inute mai mult
de 5 zile de la data acesteia.“

15. Alineatul (2) al articolului 130 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau
revocarea membrilor consiliului de administra˛ie, respectiv a
membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea,
revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari
∫i pentru luarea hot„r‚rilor referitoare la r„spunderea
membrilor organelor de administrare, de conducere ∫i de
control ale societ„˛ii.“

16. Alineatul (6) al articolului 132 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(6) Dac„ hot„r‚rea este atacat„ de to˛i membrii
consiliului de administra˛ie, societatea va fi reprezentat„ Ón
justi˛ie de c„tre persoana desemnat„ de pre∫edintele
instan˛ei dintre ac˛ionarii ei, care va Óndeplini mandatul cu
care a fost Óns„rcinat„, p‚n„ ce adunarea general„,
convocat„ Ón acest scop, va numi un reprezentant.“

17. Alineatul (2) al articolului 1382 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(2) La desemnarea administratorului independent,
adunarea general„ a ac˛ionarilor va avea Ón vedere
urm„toarele criterii:

a) s„ nu fie director al societ„˛ii sau al unei societ„˛i
controlate de c„tre aceasta ∫i s„ nu fi Óndeplinit o astfel
de func˛ie Ón ultimii 5 ani;

b) s„ nu fi fost salariat al societ„˛ii sau al unei societ„˛i
controlate de c„tre aceasta ori s„ fi avut un astfel de
raport de munc„ Ón ultimii 5 ani;

c) s„ nu primeasc„ sau s„ fi primit de la societate ori
de la o societate controlat„ de aceasta o remunera˛ie
suplimentar„ sau alte avantaje, altele dec‚t cele
corespunz‚nd calit„˛ii sale de administrator neexecutiv;

d) s„ nu fie ac˛ionar semnificativ al societ„˛ii;
e) s„ nu aib„ sau s„ fi avut Ón ultimul an rela˛ii de

afaceri cu societatea ori cu o societate controlat„ de
aceasta, fie personal, fie ca asociat, ac˛ionar, administrator,
director sau salariat al unei societ„˛i care are astfel de
rela˛ii cu societatea, dac„, prin caracterul lor substan˛ial,
acestea sunt de natur„ a-i afecta obiectivitatea;

f) s„ nu fie sau s„ fi fost Ón ultimii 3 ani auditor
financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al
societ„˛ii sau al unei societ„˛i controlate de aceasta;

g) s„ fie director Óntr-o alt„ societate Ón care un director
al societ„˛ii este administrator neexecutiv;

h) s„ nu fi fost administrator neexecutiv al societ„˛ii mai
mult de 3 mandate;

i) s„ nu aib„ rela˛ii de familie cu o persoan„ aflat„ Ón
una dintre situa˛iile prev„zute la lit. a) ∫i d).“

18. Alineatul (1) al articolului 1402 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

îArt. 1402. — (1) Consiliul de administra˛ie poate crea
comitete consultative formate din cel pu˛in 2 membri ai
consiliului ∫i Óns„rcinate cu desf„∫urarea de investiga˛ii ∫i
cu elaborarea de recomand„ri pentru consiliu, Ón domenii
precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor,
cenzorilor ∫i personalului sau nominalizarea de candida˛i
pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor
Ónainta consiliului, Ón mod regulat, rapoarte asupra activit„˛ii
lor.“

19. Alineatul (3) al articolului 1402 se abrog„.

20. Alineatul (3) al articolului 1431 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(3) Orice administrator poate solicita directorilor
informa˛ii cu privire la conducerea operativ„ a societ„˛ii.
Directorii vor informa consiliul de administra˛ie, Ón mod
regulat ∫i cuprinz„tor, asupra opera˛iunilor Óntreprinse ∫i
asupra celor avute Ón vedere.“

21. Articolul 1441 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 1441 — (1) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i
vor exercita mandatul cu pruden˛a ∫i diligen˛a unui bun
administrator.

(2) Administratorul nu Óncalc„ obliga˛ia prev„zut„ la
alin. (1), dac„ Ón momentul lu„rii unei decizii de afaceri el
este Ón mod rezonabil Óndrept„˛it s„ considere c„
ac˛ioneaz„ Ón interesul societ„˛ii ∫i pe baza unor informa˛ii
adecvate.

(3) Decizie de afaceri, Ón sensul prezentei legi, este orice
decizie de a lua sau de a nu lua anumite m„suri cu
privire la administrarea societ„˛ii.
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(4) Membrii consiliului de administra˛ie Ó∫i vor exercita
mandatul cu loialitate, Ón interesul societ„˛ii.

(5) Membrii consiliului de administra˛ie nu vor divulga
informa˛iile confiden˛iale ∫i secretele comerciale ale
societ„˛ii, la care au acces Ón calitatea lor de
administratori. Aceast„ obliga˛ie le revine ∫i dup„ Óncetarea
mandatului de administrator.

(6) Con˛inutul ∫i durata obliga˛iilor prev„zute la alin. (5)
sunt stipulate Ón contractul de administra˛ie.“

22. Alineatul (11) al articolului 150 se abrog„.

23. Articolul 152 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 152. — (1) Directorii sunt r„spunz„tori pentru
neÓndeplinirea Óndatoririlor lor. Prevederile art. 1371 alin. (3),
ale art. 1441, 1443, 1444, 150 ∫i ale art. 15312 alin. (4) se
aplic„ directorilor Ón acelea∫i condi˛ii ca ∫i administratorilor.

(2) Remunera˛ia directorilor, ob˛inut„ Ón temeiul
contractului de mandat, este asimilat„ din punct de vedere
fiscal veniturilor din salarii ∫i se impoziteaz„ potrivit
legisla˛iei Ón materie.

(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii ∫i alte drepturi de asigur„ri
sociale, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
remunera˛ia directorilor ob˛inut„ Ón temeiul contractului de
mandat este asimilat„ salariului, din punctul de vedere al
obliga˛iilor decurg‚nd pentru director ∫i societatea
comercial„ din legisla˛ia privind sistemul public de pensii ∫i
alte drepturi de asigur„ri sociale, inclusiv dreptul de
asigurare pentru accidente de munc„ ∫i boli profesionale,
legisla˛ia privind sistemul asigur„rilor pentru ∫omaj ∫i
stimularea ocup„rii for˛ei de munc„, precum ∫i din legisla˛ia
privind asigur„rile de s„n„tate.“

24. Articolul 1521 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 1521. — MicroÓntreprinderile ∫i Óntreprinderile mici,
Ón sensul art. 4 alin. (1) lit. a) ∫i b) din Legea
nr. 346/2004 privind stimularea Ónfiin˛„rii ∫i dezvolt„rii
Óntreprinderilor mici ∫i mijlocii, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2),
art. 1381 alin. (1), art. 1402 alin. (2) ∫i ale art. 143
alin. (4).“

25. Alineatul (6) al articolului 1532 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:
î(6) Cu privire la drepturile ∫i obliga˛iile membrilor

directoratului, art. 1371 alin. (3), art. 1441, art. 1442

alin. (1), (4) ∫i (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 ∫i art. 152
se aplic„ Ón mod corespunz„tor.“

26. Alineatul (5) al articolului 1533 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(5) Directoratul Ónregistreaz„ la registrul comer˛ului
numele membrilor s„i, men˛ion‚nd dac„ ei ac˛ioneaz„
Ómpreun„ sau separat. Ace∫tia vor depune la registrul
comer˛ului specimene de semn„tur„.“

27. Alineatul (2) al articolului 15311 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(2) Consiliul de supraveghere este convocat Ón orice
moment la cererea motivat„ a cel pu˛in 2 dintre membrii
consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va
Óntruni Ón cel mult 15 zile de la convocare.“

28. Alineatul (4) al articolului 15312 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(4) Persoana numit„ Ón una dintre func˛iile prev„zute la
alin. (3) trebuie s„ fie asigurat„ pentru r„spundere
profesional„.“

29. Articolul 15314 se abrog„.

30. Articolul 15317 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 15317. — Œnainte de a fi numit„ director sau
administrator, respectiv membru al directoratului sau al
consiliului de supraveghere Óntr-o societate pe ac˛iuni,
persoana nominalizat„ va informa organul societ„˛ii
Óns„rcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte
relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 ∫i 15316.“

31. Articolul 159 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 159. — (1) Societatea pe ac˛iuni va avea 3
cenzori ∫i un supleant, dac„ prin actul constitutiv nu se
prevede un num„r mai mare. Œn toate cazurile, num„rul
cenzorilor trebuie s„ fie impar.

(2) Cenzorii sunt ale∫i de adunarea general„ a
ac˛ionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani ∫i pot fi
reale∫i.

(3) Cenzorii trebuie s„ Ó∫i exercite personal mandatul.
(4) La societ„˛ile pe ac˛iuni cu capital majoritar de stat,

unul dintre cenzori este, Ón mod obligatoriu, reprezentant al
Ministerului Economiei ∫i Finan˛elor.“

32. Alineatul (12) al articolului 160 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(12) Societ„˛ile pe ac˛iuni ale c„ror situa˛ii financiare
sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau op˛iunii, Ón
acest sens, a ac˛ionarilor pot s„ nu aplice prevederile
art. 159 alin. (1), hot„r‚rea Ón acest sens fiind luat„ de
adunarea general„ a ac˛ionarilor.“

33. Alineatul (2) al articolului 160 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Societ„˛ile comerciale ale c„ror situa˛ii financiare
anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau
hot„r‚rii ac˛ionarilor, vor organiza auditul intern potrivit
normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din
Rom‚nia.“

34. Articolul 1601 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 1601. — Consiliul de administra˛ie, respectiv
directoratul, Ónregistreaz„ la registrul comer˛ului orice
schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.“

35. Alineatul (1) al articolului 161 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

îArt. 161. — (1) Cenzorii pot fi ac˛ionari, cu excep˛ia
cenzorului expert contabil, care poate fi ter˛ ce exercit„
profesia individual ori Ón forme asociative.“

36. Articolul 162 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 162. — (1) Œn caz de deces, Ómpiedicare fizic„ sau
legal„, Óncetare ori renun˛are la mandat a unui cenzor,
acesta va fi Ónlocuit de supleant.

(2) Œn situa˛ia prev„zut„ la alin. (1), precum ∫i Ón
situa˛ia Ón care num„rul cenzorilor nu se poate completa
prin Ónlocuirea cu suplean˛i ori nu mai r„m‚ne Ón func˛ie
niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgen˛„
adunarea general„ Ón vederea desemn„rii unui nou
cenzor.“



37. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 163 se modific„ ∫i

vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 163. — (1) Cenzorii sunt obliga˛i s„ supravegheze
gestiunea societ„˛ii, s„ verifice dac„ situa˛iile financiare
sunt legal Óntocmite ∫i Ón concordan˛„ cu registrele, dac„
acestea din urm„ sunt ˛inute regulat ∫i dac„ evaluarea
elementelor patrimoniale s-a f„cut conform regulilor stabilite
pentru Óntocmirea ∫i prezentarea situa˛iilor financiare.

(2) Despre toate acestea, precum ∫i asupra propunerilor
pe care le vor considera necesare cu privire la situa˛iile
financiare ∫i repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta
adun„rii generale un raport am„nun˛it. Modalitatea ∫i
procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc
potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari
din Rom‚nia.“

38. Alineatul (3) al articolului 166 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(3) Dispozi˛iile art. 73, art. 15316 ∫i art. 155 se aplic„
∫i cenzorilor.“

39. Alineatul (1) al articolului 178 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

îArt. 178. — (1) Administratorii, respectiv membrii
directoratului, sau, dup„ caz, entit„˛ile care ˛in eviden˛a
ac˛ionariatului conform prevederilor legale au obliga˛ia s„
pun„ la dispozi˛ia ac˛ionarilor ∫i a oric„ror al˛i solicitan˛i
informa˛ii privind structura ac˛ionariatului respectivei societ„˛i
∫i s„ le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate
privind aceste date.“

40. Dup„ alineatul (4) al articolului 185 se introduce un

nou alineat, alineatul (5), cu urm„torul cuprins:

î(5) Consiliul de administra˛ie, respectiv directoratul
societ„˛ii-mam„, definite astfel de reglement„rile contabile
aplicabile, este obligat ca, Ón termen de 15 zile de la data
aprob„rii acestora, s„ depun„ la oficiul registrului
comer˛ului copii ale situa˛iilor financiare anuale consolidate.“

41. Articolul 187 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 187. — Dispozi˛iile prezentului capitol se
completeaz„ cu normele privind societ„˛ile pe ac˛iuni, cu
excep˛ia celor referitoare la sistemul dualist de
administrare.“

42. Alineatul (2) al articolului 189 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Adunarea general„, cu aceea∫i majoritate, alege
alt„ persoan„ Ón locul administratorului revocat, decedat
sau care a Óncetat exercitarea mandatului s„u.“

43. La articolul 194 alineatul (1), literele b) ∫i c) se

modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:

îb) s„ desemneze administratorii ∫i cenzorii, s„ Ói
revoce/demit„ ∫i s„ le dea desc„rcare de activitate,
precum ∫i s„ decid„ contractarea auditului financiar, atunci
c‚nd acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;

c) s„ decid„ urm„rirea administratorilor ∫i cenzorilor
pentru daunele pricinuite societ„˛ii, desemn‚nd ∫i persoana
Óns„rcinat„ s„ o exercite;“.

44. Alineatul (3) al articolului 1961 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al
societ„˛ii cu r„spundere limitat„ al c„rui asociat unic este.“

45. Dup„ alineatul (3) al articolului 1961 se introduce un

nou alineat, alineatul (4), cu urm„torul cuprins:

î(4) Dispozi˛iile privitoare la administrarea societ„˛ilor pe
ac˛iuni nu sunt aplicabile societ„˛ilor cu r„spundere limitat„,
indiferent dac„ sunt sau nu supuse obliga˛iei de auditare.“

46. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 199 se modific„ ∫i

vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 199. — (1) Dispozi˛iile art. 160 alin. (1), alin. (12)
∫i alin. (2), precum ∫i ale art. 1601 se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.

(2) La societ„˛ile comerciale care nu se Óncadreaz„ Ón
prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asocia˛ilor poate
numi unul sau mai mul˛i cenzori ori un auditor financiar.“

47. Alineatele (1) ∫i (4) ale articolului 204 se modific„ ∫i

vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 204. — (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin
hot„r‚re a adun„rii generale ori a Consiliului de
administra˛ie, respectiv directoratului, adoptat„ Ón temeiul
art. 114 alin. (1), sau prin hot„r‚rea instan˛ei judec„tore∫ti,
Ón condi˛iile art. 223 alin. (3) ∫i ale art. 226 alin. (2).

...........................................................................................
(4) Dup„ fiecare modificare a actului constitutiv,

administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul
comer˛ului actul modificator ∫i textul complet al actului
constitutiv, actualizat cu toate modific„rile, care vor fi
Ónregistrate Ón temeiul hot„r‚rii judec„torului-delegat, cu
excep˛ia situa˛iilor stipulate la art. 223 alin. (3) ∫i la
art. 226 alin. (2), atunci c‚nd Ónregistrarea va fi efectuat„
pe baza hot„r‚rii irevocabile de excludere sau de
retragere.“

48. Alineatul (8) al articolului 204 se abrog„.

49. Articolul 211 se abrog„.

50. Partea dispozitiv„ a alineatului (2) al articolului 212

se modific„ ∫i va avea urm„torul cuprins:

î(2) Œn caz de subscrip˛ie public„, prospectul de
emisiune, purt‚nd semn„turile autentice a 2 dintre membrii
consiliului de administra˛ie, respectiv dintre membrii
directoratului, va fi depus la registrul comer˛ului pentru
Óndeplinirea formalit„˛ilor prev„zute la art. 18 ∫i va
cuprinde:“.

51. Articolul 214 se modific„ ∫i va avea urm„torul

cuprins:

îArt. 214. — Œn caz de majorare a capitalului social prin
ofert„ public„, administratorii, respectiv membrii
directoratului, sunt solidar r„spunz„tori pentru exactitatea
celor ar„tate Ón prospectul de emisiune, Ón publica˛iile
f„cute de societate sau Ón cererile adresate oficiului
registrului comer˛ului, Ón conformitate cu prevederile
legisla˛iei privind pia˛a de capital.“

52. Alineatul (2) al articolului 216 se modific„ ∫i va avea

urm„torul cuprins:

î(2) Exercitarea dreptului de preferin˛„ se va putea
realiza numai Ón interiorul termenului hot„r‚t de adunarea
general„ sau de consiliul de administra˛ie, respectiv
directorat, Ón condi˛iile art. 2201 alin. (4), dac„ actul
constitutiv nu prevede alt termen. Œn toate situa˛iile,
termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferin˛„
nu poate fi mai mic de o lun„ de la data public„rii
hot„r‚rii adun„rii generale, respectiv a deciziei consiliului
de administra˛ie/directoratului, Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea a IV-a. Dup„ expirarea acestui termen,
ac˛iunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.“
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53. Alineatul (4) al articolului 2201 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(4) Prin autorizarea acordat„ conform alin. (1)—(3),
consiliului de administra˛ie, respectiv directoratului, Ói poate
fi conferit„ ∫i competen˛a de a decide restr‚ngerea sau
ridicarea dreptului de preferin˛„ al ac˛ionarilor existen˛i.
Aceast„ autorizare se acord„ consiliului de administra˛ie,
respectiv directoratului, de c„tre adunarea general„, Ón
condi˛iile de cvorum ∫i majoritate prev„zute la art. 217
alin. (3). Decizia consiliului de administra˛ie, respectiv a
directoratului, cu privire la restr‚ngerea sau ridicarea
dreptului de preferin˛„ se depune la oficiul registrului
comer˛ului, spre men˛ionare Ón registrul comer˛ului ∫i
publicare Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a.“

54. Articolul 221 se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

îArt. 221. — Societatea cu r„spundere limitat„ Ó∫i poate
majora capitalul social, Ón modalit„˛ile ∫i din sursele
prev„zute de art. 210.“

55. Dup„ alineatul (1) al articolului 228 se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urm„torul cuprins:

î(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor ∫i societ„˛ii cu r„spundere limitat„.“

56. Alineatul (5) al articolului 237 se modific„ ∫i va avea
urm„torul cuprins:

î(5) Orice persoan„ interesat„ poate face recurs
Ómpotriva hot„r‚rii de dizolvare, Ón termen de 30 de zile de
la efectuarea publicit„˛ii, Ón condi˛iile alin. (3) ∫i alin. (4).
Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul
registrului comer˛ului Ón care este Ónregistrat„ societatea a
c„rei dizolvare a fost pronun˛at„.“

57. Dup„ alineatul (7) al articolului 237 se introduce un
nou alineat, alineatul (71), cu urm„torul cuprins:

î(71) Hot„r‚rile judec„tore∫ti pronun˛ate Ón condi˛iile
alin. (7) se comunic„ lichidatorului numit, se public„ pe
pagina de internet a Oficiului Na˛ional al Registrului
Comer˛ului ∫i se afi∫eaz„ la sediul oficiului registrului
comer˛ului Ón care este Ónmatriculat„ societatea comercial„
dizolvat„.“

58. Dup„ articolul 237 se introduce un nou articol,
articolul 2371, cu urm„torul cuprins:

îArt. 2371. — (1) Atunci c‚nd un asociat r„spunde
nelimitat pentru obliga˛iile societ„˛ii pe durata func˛ion„rii
acesteia, r„spunderea sa pentru aceste obliga˛ii va fi
nelimitat„ ∫i Ón faza dizolv„rii ∫i, dac„ este cazul, a
lichid„rii societ„˛ii.

(2) Atunci c‚nd, pe durata func˛ion„rii societ„˛ii, un
asociat r„spunde pentru obliga˛iile acesteia Ón limitele
aportului la capitalul social, r„spunderea sa va fi limitat„ la
acest aport ∫i Ón situa˛ia dizolv„rii ∫i, dac„ este cazul, a
lichid„rii societ„˛ii.

(3) Asociatul care, Ón frauda creditorilor, abuzeaz„ de
caracterul limitat al r„spunderii sale ∫i de personalitatea
juridic„ distinct„ a societ„˛ii r„spunde nelimitat pentru
obliga˛iile neachitate ale societ„˛ii dizolvate, respectiv
lichidate.

(4) R„spunderea asociatului devine nelimitat„ Ón
condi˛iile alin. (3), Ón special atunci c‚nd acesta dispune de
bunurile societ„˛ii ca ∫i cum ar fi bunurile sale proprii sau
dac„ diminueaz„ activul societ„˛ii Ón beneficiul personal ori
al unor ter˛i, cunosc‚nd sau trebuind s„ cunoasc„ faptul
c„ Ón acest mod societatea nu va mai fi Ón m„sur„ s„ Ó∫i
execute obliga˛iile.“

59. Alineatele (1) ∫i (2) ale articolului 238 se modific„ ∫i

vor avea urm„torul cuprins:

îArt. 238. — (1) Fuziunea este opera˛iunea prin care:
a) una sau mai multe societ„˛i sunt dizolvate f„r„ a

intra Ón lichidare ∫i transfer„ totalitatea patrimoniului lor
unei alte societ„˛i Ón schimbul repartiz„rii c„tre ac˛ionarii
societ„˛ii sau societ„˛ilor absorbite de ac˛iuni la societatea
absorbant„ ∫i, eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de
maximum 10% din valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel
repartizate; sau

b) mai multe societ„˛i sunt dizolvate f„r„ a intra Ón
lichidare ∫i transfer„ totalitatea patrimoniului lor unei
societ„˛i pe care o constituie, Ón schimbul repartiz„rii c„tre
ac˛ionarii lor de ac˛iuni la societatea nou-constituit„ ∫i,
eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de maximum 10% din
valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel repartizate.

(2) Divizarea este opera˛iunea prin care:
a) o societate, dup„ ce este dizolvat„ f„r„ a intra Ón

lichidare, transfer„ mai multor societ„˛i totalitatea
patrimoniului s„u, Ón schimbul repartiz„rii c„tre ac˛ionarii
societ„˛ii divizate de ac˛iuni la societ„˛ile beneficiare ∫i,
eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de maximum 10% din
valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel repartizate;

b) o societate, dup„ ce este dizolvat„ f„r„ a intra Ón
lichidare, transfer„ totalitatea patrimoniului s„u mai multor
societ„˛i nou-constituite, Ón schimbul repartiz„rii c„tre
ac˛ionarii societ„˛ii divizate de ac˛iuni la societ„˛ile nou-
constituite ∫i, eventual, al unei pl„˛i Ón numerar de
maximum 10% din valoarea nominal„ a ac˛iunilor astfel
repartizate.“

60. Dup„ alineatul (2) al articolului 238 se introduce un

nou alineat, alineatul(21), cu urm„torul cuprins:

î(21) Divizarea poate avea loc ∫i prin transferul simultan
al patrimoniului societ„˛ii divizate c„tre una sau mai multe
societ„˛i existente ∫i una sau mai multe societ„˛i
nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplic„ Ón mod
corespunz„tor.“

61. Alineatul (3) al articolului 252 se abrog„.

62. Articolul 2521 se abrog„.

63. La alineatul (1) al articolului 255, literele a), c) ∫i e)

se modific„ ∫i vor avea urm„torul cuprins:

îa) s„ stea Ón judecat„ Ón numele societ„˛ii;
..........................................................................................
c) s„ v‚nd„, prin licita˛ie public„, imobilele ∫i orice

avere mobiliar„ a societ„˛ii;
..............................................................................................
e) s„ lichideze ∫i s„ Óncaseze crean˛ele societ„˛ii.“
64. Alineatul (12) al articolului 263 se abrog„.

65. Alineatul (2) al articolului 2703 se modific„ ∫i va

avea urm„torul cuprins:

î(2) Œnc„lcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie
contraven˛ie ∫i este sanc˛ionat„ cu amend„ de la 5.000 lei
la 10.000 lei.“

66. Dup„ alineatul (1) al articolului 272 se introduc

dou„ noi alineate, alineatele (2) ∫i (3), cu urm„torul

cuprins:

î(2) Nu constituie infrac˛iune fapta prev„zut„ la alin. (1)
pct. 2, dac„ a fost s„v‚r∫it„ de administratorul, directorul
sau reprezentantul legal al societ„˛ii Ón cadrul unor
opera˛iuni de trezorerie Óntre societate ∫i alte societ„˛i
controlate de aceasta sau care o controleaz„, direct ori
indirect.



(3) Nu constituie infrac˛iune fapta prev„zut„ la alin. (1)
pct. 3, dac„ este s„v‚r∫it„ de c„tre o societate comercial„
ce are calitatea de fondator, iar Ómprumutul este realizat de
la una dintre societ„˛ile controlate ori care o controleaz„
pe aceasta, direct sau indirect.“

67. La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modific„

∫i va avea urm„torul cuprins:

î1. Óncalc„, chiar prin persoane interpuse sau prin acte
simulate, dispozi˛iile art. 1443;“.

Art. II. — Legea nr. 26/1990 privind Registrul comer˛ului,
republicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr.
49 din 4 februarie 1998, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, se completeaz„ dup„ cum urmeaz„:

1. La articolul 23 alineatul (2), dup„ litera c) se

introduce o nou„ liter„, litera c1), cu urm„torul cuprins:

îc1) hot„r‚rea adun„rii generale, decizia consiliului de
administra˛ie, respectiv a directoratului, prin care a fost
Ónfiin˛at„ sucursala.“

2. Dup„ articolul 51 se introduce un nou articol,

articolul 511, cu urm„torul cuprins:

îArt. 511. — Œn exercitarea competen˛elor sale prev„zute
de lege, Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i oficiile
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale colecteaz„,
proceseaz„ ∫i prelucreaz„ date ∫i informa˛ii, inclusiv de
natura datelor cu caracter personal, c„rora le sunt
aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protec˛ia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal ∫i libera circula˛ie a acestor date, cu modific„rile
∫i complet„rile ulterioare.“

Art. III. — Alineatul (3) al articolului III din Legea
nr. 441/2006 pentru modificarea ∫i completarea Legii
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, ∫i a

Legii nr. 26/1990 privind Registrul comer˛ului, republicat„,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 955
din 28 noiembrie 2006, se modific„ ∫i va avea urm„torul
cuprins:

î(3) De la data de 1 ianuarie 2007, situa˛iile financiare
anuale ∫i documentele anexate acestora, prev„zute la
art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societ„˛ile
comerciale, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse
numai la oficiul registrului comer˛ului.“

Art. IV. — Societ„˛ile pe ac˛iuni Ónregistrate Ón registrul
comer˛ului la data intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e
de urgen˛„ sunt obligate a efectua demersurile necesare
Óndeplinirii obliga˛iilor prev„zute la art. 137 alin. (1) ∫i 2,
art. 1371 alin. (3), art. 1381, art. 143 din Legea
nr. 31/1990 privind societ„˛ile comerciale, republicat„, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, inclusiv cele
prev„zute Ón prezenta ordonan˛„ de urgen˛„, Ón termen de
6 luni de la intrarea Ón vigoare a acesteia. P‚n„ la
finalizarea acestor demersuri, societatea poate func˛iona cu
structura de administrare existent„ la data intr„rii Ón vigoare
a prezentei ordonan˛e de urgen˛„.

Art. V. — Prin derogare de la prevederile art. 56 din
Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, contractele de munc„ ale
administratorilor/directorilor, Óncheiate pentru Óndeplinirea
mandatului de administrator/director Ónainte de intrarea Ón
vigoare a prezentei ordonan˛e de urgen˛„, Ónceteaz„ de
drept la data intr„rii Ón vigoare a ordonan˛ei de urgen˛„
sau, Ón cazul Ón care mandatul a fost acceptat ulterior
intr„rii Ón vigoare a prezentei ordonan˛e, de la data
accept„rii mandatului.
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