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Art. 190-194

(2)[1] Adunarea generală, cu aceeaşi majoritate, alege altă persoană în locul
administratorului revocat, decedat sau care a încetat exercitarea mandatului său.
(3) Numirea trebuie aprobată şi de ceilalţi administratori, dacă sunt mai mulţi.
(4) Noul administrator devine asociat comanditat.
(5) Administratorul revocat rămâne răspunzător nelimitat faţă de terţi pentru
obligaţiile pe care le‑a contractat în timpul administraţiei sale, putând însă exercita
acţiune în regres împotriva societăţii.
Art. 190.[2] [Asociaţi‑administratori. Limitări ale dreptului de vot] Asociaţii
comanditaţi, care sunt administratori, nu pot lua parte la deliberările adunărilor generale
pentru alegerea cenzorilor sau, după caz, a auditorului financiar, chiar dacă posedă
acţiuni ale societăţii.

Capitolul VI. Societăţile cu răspundere limitată
Art. 191. [Adunarea generală. Votul direct sau prin corespondenţă] (1)
Hotărârile asociaţilor se iau în adunarea generală.
(2) Prin actul constitutiv se va putea stabili că votarea se poate face şi prin
corespondenţă.
Art. 192. [Hotărârile adunării asociaţilor. Reguli privind majoritatea] (1)
Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor
şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.
(2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar
votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel.
Art. 193. [Dreptul de vot. Limitări. Adunare generală nelegal constituită. A
doua adunare generală] (1) Fiecare parte socială dă dreptul la un vot.
(2) Un asociat nu poate exercita dreptul său de vot în deliberările adunărilor
asociaţilor referitoare la aporturile sale în natură sau la actele juridice încheiate
între ele şi societate.
(3) Dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza
neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii
de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de
asociaţii prezenţi.
Art. 194. [Adunarea asociaţilor. Atribuţii] (1) Adunarea generală a asociaţilor
are următoarele obligaţii principale[3]:
a) să aprobe situaţia financiară anuală şi să stabilească repartizarea profitului net;

[1]
Alin. (2) al art. 189 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 42 din O.U.G.
nr. 82/2007.
[2]
Art. 190 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 136 din Legea nr. 441/2006.
[3]
Partea introductivă şi lit. a) de la art. 194 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin
art. I pct. 137 din Legea nr. 441/2006.
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b)[1] să desemneze administratorii şi cenzorii, să îi revoce/demită şi să le dea
descărcare de activitate, precum şi să decidă contractarea auditului financiar, atunci
când acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite
societăţii, desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;
d) să modifice actul constitutiv.
(2) În acest din urmă caz, dacă în actul constitutiv se prevede dreptul de retragere
a asociatului pentru că nu este de acord cu modificările aduse acestuia, se aplică
dispoziţiile art. 224 şi 225.
Art. 195. [Reguli privind convocarea adunării asociaţilor] (1) Administratorii
sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe
an sau de câte ori este necesar.
(2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din
capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei
convocări.
(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în
lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte
de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându‑se ordinea de zi.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 55/2020 (M. Of. nr. 969 din 21 octombrie
2020), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie civilă, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi,
în interpretarea dispoziţiilor art. 195 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, a stabilit:
„Termenul de 10 zile începe să curgă de la data la care convocarea adunării generale prin
scrisoare recomandată a ajuns la destinatari, dacă în actul constitutiv sau în baza unei
dispoziţii speciale a legii nu se prevede o altă modalitate de comunicare”.

Art. 196. [Procedura atacării hotărârilor adunării generale] Dispoziţiile
prevăzute pentru societăţile pe acţiuni, în ce priveşte dreptul de a ataca hotărârile
adunării generale, se aplică şi societăţilor cu răspundere limitată, termenul de 15 zile
prevăzut la art. 132 alin. (2) urmând să curgă de la data la care asociatul a luat
cunoştinţă de hotărârea adunării generale pe care o atacă.
Art. 1961.[2] [Asociat unic. Exercitarea atribuţiilor adunării generale. Calitatea
de salariat] (1) În cazul societăţilor cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta
va exercita atribuţiile adunării generale a asociaţilor societăţii.
(2) Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în
conformitate cu alin. (1).
(3)[3] Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societăţii cu răspundere
limitată al cărui asociat unic este.
(4)[4] Abrogat.
[1]
Lit. b) şi c) de la art. 194 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 43 din
O.U.G. nr. 82/2007.
[2]
Art. 1961 a fost introdus prin art. I pct. 138 din Legea nr. 441/2006.
[3]
Alin. (3) al art. 1961 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 44 din O.U.G.
nr. 82/2007.
[4]
Alin. (4) al art. 1961 a fost introdus prin art. unic pct. 6 din Legea nr. 88/2009.
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Art. 197-201

Art. 197. [Reguli privind administrarea] (1) Societatea este administrată de
unul sau mai mulţi administratori, asociaţi sau neasociaţi, numiţi prin actul constitutiv
sau de adunarea generală.
(2) Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaţilor, mandatul de
administrator în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect de activitate, nici
să facă acelaşi fel de comerţ ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei
persoane fizice sau juridice, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.
(3) Dispoziţiile art. 75, 76, 77 alin. (1) şi 79 se aplică şi societăţilor cu răspundere
limitată.
(4)[1] Dispoziţiile privitoare la administrarea societăţilor pe acţiuni nu sunt aplicabile
societăţilor cu răspundere limitată, indiferent dacă sunt sau nu supuse obligaţiei de
auditare.
Art. 198. [Registrul asociaţilor. Răspunderea administratorilor] (1) Societatea
trebuie să ţină, prin grija administratorilor, un registru al asociaţilor, în care se vor
înscrie, după caz, numele şi prenumele, denumirea, domiciliul sau sediul fiecărui
asociat, partea acestuia din capitalul social, transferul părţilor sociale sau orice altă
modificare privitoare la acestea.
(2) Administratorii răspund personal şi solidar pentru orice daună pricinuită prin
nerespectarea prevederilor de la alin. (1).
(3) Registrul poate fi cercetat de asociaţi şi creditori.
Art. 199. [Auditarea situaţiilor financiare. Numirea cenzorilor şi auditorilor
financiari] (1)[2] Dispoziţiile art. 160 alin. (1), alin. (12) şi alin. (2), precum şi ale
art. 1601 se aplică în mod corespunzător.
(2) La societăţile care nu se încadrează în prevederile art. 160 alin. (1), adunarea
asociaţilor poate numi unul sau mai mulţi cenzori ori un auditor financiar.
(3) Dacă numărul asociaţilor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie.
(4) Dispoziţiile prevăzute pentru cenzorii societăţilor pe acţiuni se aplică şi cenzorilor
din societăţile cu răspundere limitată.
(5)[3] În lipsă de cenzori sau, după caz, de auditor financiar, fiecare dintre asociaţi,
care nu este administrator al societăţii, va exercita dreptul de control pe care asociaţii
îl au în societăţile în nume colectiv.
Art. 200. [Interdicţia de a emite obligaţiuni] Societatea cu răspundere limitată
nu poate emite obligaţiuni.
Art. 201. [Situaţiile financiare. Fondurile de rezervă. Reducerea capitalului
social] (1)[4] Situaţiile financiare se întocmesc potrivit normelor prevăzute pentru
societatea pe acţiuni, prevederile art. 185 aplicându‑se în mod corespunzător.
[1]
Alin. (4) al art. 197 a fost introdus prin art. I pct. 451 al O.U.G. nr. 82/2007, punct introdus prin
art. unic pct. 7 din Legea nr. 88/2009.
[2]
Alin. (1) şi (2) ale art. 199 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 46 din
O.U.G. nr. 82/2007.
[3]
Alin. (5) al art. 199 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 139 din Legea
nr. 441/2006.
[4]
Alin. (1) al art. 201 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 54 pct. 15 din Legea
nr. 129/2019.
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(2) Dispoziţiile prevăzute pentru fondurile de rezervă la societatea pe acţiuni,
ca şi acelea privitoare la reducerea capitalului social, se aplică şi societăţilor cu
răspundere limitată.
Art. 202. [Transmiterea părţilor sociale. Restricţii] (1) Părţile sociale pot fi
transmise între asociaţi.
(2)[1] Dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din
afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând
cel puţin trei pătrimi din capitalul social.
(21)‑(24)[2] Abrogate.
(3) În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2)
nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă
caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului
bilanţ contabil aprobat.
(4) În cazul în care s‑ar depăşi maximul legal de asociaţi din cauza numărului
succesorilor, aceştia vor fi obligaţi să desemneze un număr de titulari ce nu va
depăşi maximul legal.
(5)[3] Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazul ipotecii asupra părţilor sociale,
însă numai în ceea ce priveşte constituirea acesteia.
Art. 203. [Transmiterea părţilor sociale. Asigurarea opozabilităţii faţă de
terţi] (1) Transmiterea părţilor sociale trebuie înscrisă în registrul comerţului şi în
registrul de asociaţi al societăţii.
(2) Transmiterea are efect faţă de terţi numai din momentul înscrierii ei în registrul
comerţului.
(3)[4] Abrogat.

[1]
Alin. (2) al art. 202 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea
nr. 223/2020, astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 1028 din 4 noiembrie 2020.
[2]
Alin. (21)‑(24) ale art. 202 au fost introduse prin art. XIII pct. 2 din O.U.G. nr. 54/2010 şi au
fost abrogate prin art. I pct. 9 din Legea nr. 223/2020, astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 1028
din 4 noiembrie 2020.
[3]
Alin. (5) al art. 202 a fost introdus prin art. II pct. 4 din Legea nr. 152/2015.
[4]
Alin. (3) al art. 203 a fost introdus prin art. XIII pct. 3 din O.U.G. nr. 54/2010 şi a fost abrogat
prin art. I pct. 10 din Legea nr. 223/2020, astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 1028 din 4
noiembrie 2020.

Titlul IV. Modificarea actului constitutiv
Capitolul I. Dispoziţii generale
Art. 204. [Modificarea actului constitutiv. Modalităţi. Cerinţa formei autentice.
Reglementări procedurale] (1)[1] Actul constitutiv poate fi modificat prin hotărâre a
adunării generale ori a Consiliului de administraţie, respectiv directoratului, adoptată
în temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotărârea instanţei judecătoreşti, în condiţiile
art. 223 alin. (3) şi ale art. 226 alin. (2).
(2) Forma autentică a actului modificator adoptat de asociaţi este obligatorie
atunci când are ca obiect:
a)[2] majorarea capitalului social prin subscrierea ca aport în natură a unui imobil;
b) modificarea formei juridice a societăţii într‑o societate în nume colectiv sau
în comandită simplă;
c) majorarea capitalului social prin subscripţie publică.
(3)[3] Dispoziţiile art. 17 alin. (1) se aplică şi în cazul schimbării denumirii.
(4)[4] După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv
directoratul vor depune la registrul comerţului actul modificator şi textul complet al
actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul
încheierii judecătorului‑delegat, cu excepţia situaţiilor stipulate la art. 223 alin. (3)
şi la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive
de excludere sau de retragere.
(5)[5] Oficiul registrului comerţului va înainta din oficiu actul modificator astfel
înregistrat şi o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv
către Regia Autonomă „Monitorul Oficial”, spre a fi publicate în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV‑a, pe cheltuiala societăţii.
(6) Actul modificator al actului constitutiv al unei societăţi în nume colectiv sau
în comandită simplă, în formă autentică, se depune la oficiul registrului comerţului,
cu respectarea prevederilor alin. (4), şi se menţionează în acest registru, fără a fi
obligatorie publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a.
(7) În forma actualizată potrivit alin. (4) se pot omite numele sau denumirea şi
celelalte date de identificare a fondatorilor şi a primilor membri ai organelor societăţii.
(8)[6] Abrogat.
[1]
Alin. (1) al art. 204 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 47 din O.U.G.
nr. 82/2007.
[2]
Lit. a) de la alin. (2) al art. 204 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 10 pct. 6
din Legea nr. 71/2011.
[3]
Alin. (3) al art. 204 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea
nr. 223/2020, astfel cum a fost rectificat în M. Of. nr. 1028 din 4 noiembrie 2020.
[4]
Alin. (4) al art. 204 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 16 din Legea
nr. 76/2012.
[5]
Alin. (5)‑(7) ale art. 204 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 141 din
Legea nr. 441/2006.
[6]
Alin. (8) al art. 204 a fost abrogat prin art. I pct. 48 din O.U.G. nr. 82/2007.
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(9) Omisiunea este permisă numai dacă au trecut cel puţin 5 ani de la data înma
triculării societăţii şi numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel.
Art. 205. [Menţinerea personalităţii juridice] Schimbarea formei societăţii,
prelungirea duratei ei sau alte modificări ale actului constitutiv al societăţii nu atrag
crearea unei persoane juridice noi.
Art. 206. [Prelungirea duratei societăţii în nume colectiv, în comandită
simplă sau cu răspundere limitată. Opoziţia creditorilor personali ai asociaţilor.
Consecinţe] (1) Creditorii particulari ai asociaţilor dintr‑o societate în nume colectiv,
în comandită simplă sau cu răspundere limitată pot face opoziţie, în condiţiile art. 62,
împotriva hotărârii adunării asociaţilor de prelungire a duratei societăţii peste termenul
fixat iniţial, dacă au drepturi stabilite printr‑un titlu executoriu anterior hotărârii.
(2)[1] Când opoziţia a fost admisă, asociaţii trebuie să decidă, în termen de o lună
de la data la care hotărârea a rămas definitivă, dacă înţeleg să renunţe la prelungire
sau să îl excludă din societate pe asociatul debitor al oponentului.
(3) În acest din urmă caz, drepturile cuvenite asociatului debitor vor fi calculate
pe baza ultimului bilanţ contabil aprobat.

Capitolul II. Reducerea sau majorarea
capitalului social
Art. 207. [Modalităţi de reducere a capitalului social] (1) Capitalul social
poate fi redus prin:
a) micşorarea numărului de acţiuni sau părţi sociale;
b) reducerea valorii nominale a acţiunilor sau a părţilor sociale;
c) dobândirea propriilor acţiuni, urmată de anularea lor.
(2) Capitalul social mai poate fi redus, atunci când reducerea nu este motivată
de pierderi, prin:
a) scutirea totală sau parţială a asociaţilor de vărsămintele datorate;
b) restituirea către acţionari a unei cote‑părţi din aporturi, proporţională cu reducerea
capitalului social şi calculată egal pentru fiecare acţiune sau parte socială;
c) alte procedee prevăzute de lege.
Art. 208. [Reducerea capitalului social. Dispoziţii procedurale. Opoziţia cre
ditorilor] (1) Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a
două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV‑a.
(2) Hotărârea va trebui să respecte minimul de capital social, atunci când legea
îl fixează, să arate motivele pentru care se face reducerea şi procedeul ce va fi
utilizat pentru efectuarea ei.
(3)[2] Creditorii societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, vor
fi îndreptăţiţi să obţină garanţii pentru creanţele care nu au devenit scadente până
[1]
Alin. (2) al art. 206 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 17 din Legea
nr. 76/2012.
[2]
Alin. (3) al art. 208 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 142 din Legea
nr. 441/2006.
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la data respectivei publicări. Aceştia au dreptul de a face opoziţie împotriva acestei
hotărâri, în conformitate cu art. 62.
(4)[1] Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul
acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii
adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă
ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându‑se în
considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor
ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a rămas definitivă.
(5)[2] La cererea creditorilor societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării
hotărârii, instanţa poate obliga societatea la acordarea de garanţii adecvate dacă, în
mod rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează şansele
de acoperire a creanţelor, iar societatea nu a acordat garanţii creditorilor, potrivit
prevederilor alin. (3).
Art. 209. [Emiterea de obligaţiuni. Restricţii în privinţa reducerii capitalului
social] Când societatea a emis obligaţiuni, nu se va putea proceda la reducerea
capitalului social prin restituiri făcute acţionarilor din sumele rambursate în contul
acţiunilor, decât în proporţie cu valoarea obligaţiunilor rambursate.
Art. 210. [Modalităţi de majorare a capitalului social] (1) Capitalul social
se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a
acţiunilor existente în schimbul unor noi aporturi în numerar şi/sau în natură.
(2) De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu
excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori
prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale
acesteia.
(3) Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve,
fără a majora capitalul social.
(4) Mărirea capitalului social prin majorarea valorii nominale a acţiunilor poate
fi hotărâtă numai cu votul tuturor acţionarilor, în afară de cazul când este realizată
prin încorporarea rezervelor, beneficiilor sau primelor de emisiune.
Art. 211.[3] Abrogat.
Art. 212. [Societatea pe acţiuni. Majorarea capitalului prin subscripţie publi
că. Reglementări speciale] (1) Societatea pe acţiuni îşi va putea majora capitalul
social, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute pentru constituirea societăţii.
(2) În caz de subscripţie publică, prospectul de emisiune, purtând semnăturile
autentice a 2 dintre membrii consiliului de administraţie, respectiv dintre membrii
directoratului, va fi depus la registrul comerţului pentru îndeplinirea formalităţilor
prevăzute la art. 18 şi va cuprinde[4]:
a) data şi numărul înmatriculării societăţii în registrul comerţului;
[1]
Alin. (4) al art. 208 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 18 din Legea
nr. 76/2012.
[2]
Alin. (5) al art. 208 a fost introdus prin art. unic pct. 1 din Legea nr. 284/2008.
[3]
Art. 211 a fost abrogat prin art. I pct. 49 din O.U.G. nr. 82/2007.
[4]
Partea introductivă de la alin. (2) al art. 212 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin
art. I pct. 50 din O.U.G. nr. 82/2007.
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b) denumirea şi sediul societăţii;
c) capitalul social subscris şi vărsat;
d)[1] numele şi prenumele administratorilor, respectiv ale membrilor directoratului
şi consiliului de supraveghere, cenzorilor sau, după caz, auditorului financiar, şi
domiciliul lor;
e) ultima situaţie financiară aprobată, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor
financiari;
f) dividendele plătite în ultimii 5 ani sau de la constituire, dacă, de la această
dată, au trecut mai puţin de 5 ani;
g) obligaţiunile emise de societate;
h) hotărârea adunării generale privitoare la noua emisiune de acţiuni, valoarea
totală a acestora, numărul şi valoarea lor nominală, felul lor, relaţii privitoare la
aporturi, altele decât în numerar, şi avantajele acordate acestora, precum şi data
de la care se vor plăti dividendele.
(3) Acceptantul va putea invoca nulitatea prospectului de emisiune ce nu cuprinde
toate menţiunile arătate, dacă nu a exercitat în niciun mod drepturile şi obligaţiile
sale de acţionar.
Art. 213.[2] [Reglementări specifice pieţei de capital] Majorarea capitalului
social al unei societăţi prin ofertă publică de valori mobiliare şi/sau prin acordarea
posibilităţii acţionarilor de a‑şi tranzacţiona drepturile de preferinţă pe piaţa de capital
este supusă prevederilor legislaţiei specifice pieţei de capital.
Notă. A se vedea şi: ► Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital (M. Of. nr. 571 din
29 iunie 2004); ► Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni
de piaţă, republicată (M. Of. nr. 772 din 10 august 2021); ► Legea nr. 126/2018 privind
pieţele de instrumente financiare (M. Of. nr. 521 din 26 iunie 2018).

Art. 214.[3] [Răspunderea solidară a administratorilor. Reglementări spe
cifice pieţei de capital] În caz de majorare a capitalului social prin ofertă publică,
administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar răspunzători pentru
exactitatea celor arătate în prospectul de emisiune, în publicaţiile făcute de societate
sau în cererile adresate oficiului registrului comerţului, în conformitate cu prevederile
legislaţiei privind piaţa de capital.
Art. 215. [Majorarea capitalului social prin aport în natură. Interdicţia aportului
în creanţe] (1)[4] Dacă majorarea capitalului social se face prin aporturi în natură,
adunarea generală care a hotărât aceasta va propune judecătorului‑delegat numirea
unuia sau mai multor experţi pentru evaluarea acestor aporturi, în condiţiile art. 38
şi 39.

[1]
Lit. d) de la alin. (2) al art. 212 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. I pct. 144
din Legea nr. 441/2006.
[2]
Art. 213 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 145 din Legea nr. 441/2006.
[3]
Art. 214 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 51 din O.U.G. nr. 82/2007.
[4]
Alin. (1) al art. 215 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 147 din Legea
nr. 441/2006.
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(11)[1] În cazul în care majorarea capitalului social este efectuată pentru realizarea
unei fuziuni sau divizări şi pentru efectuarea, dacă este cazul, a plăţilor în numerar
către acţionarii/asociaţii societăţii absorbite sau divizate, nu este necesară întocmirea
raportului prevăzut la alin. (1), dacă proiectul de fuziune sau divizare a fost supus
examinării unui expert independent potrivit dispoziţiilor art. 2433 alin. (1)‑(4).
(2) Aporturi în creanţe nu sunt admise.
(3) După depunerea raportului de expertiză, adunarea generală extraordinară
convocată din nou, având în vedere concluziile experţilor, poate hotărî majorarea
capitalului social.
(4) Hotărârea adunării generale trebuie să cuprindă descrierea aporturilor în
natură, numele persoanelor ce le efectuează şi numărul acţiunilor ce se vor emite
în schimb.
Art. 216.[2] [Dreptul de preferinţă] (1) Acţiunile emise pentru majorarea capitalului
social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acţionarilor existenţi, proporţional
cu numărul acţiunilor pe care le posedă.
(2)[3] Exercitarea dreptului de preferinţă se va putea realiza numai în interiorul
termenului hotărât de adunarea generală sau de consiliul de administraţie, respectiv
directorat, în condiţiile art. 2201 alin. (4), dacă actul constitutiv nu prevede alt termen. În
toate situaţiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinţă nu poate
fi mai mic de o lună de la data publicării hotărârii adunării generale, respectiv a
deciziei consiliului de administraţie/directoratului, în Monitorul Oficial al României,
Partea a IV‑a. După expirarea acestui termen, acţiunile vor putea fi oferite spre
subscriere publicului.
(3) Orice majorare a capitalului social efectuată cu încălcarea prezentului articol
este anulabilă.
Art. 2161.[4] [Convertirea obligaţiunilor în acţiuni. Dreptul de preferinţă]
Acţionarii au un drept de preferinţă şi atunci când societatea emite obligaţiuni
convertibile în acţiuni. Dispoziţiile art. 216 se aplică în mod corespunzător.
Art. 217.[5] [Limitarea dreptului de preferinţă. Condiţii] (1) Dreptul de preferinţă
al acţionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotărârea adunării generale
extraordinare a acţionarilor.
(2) Consiliul de administraţie, respectiv directoratul, va pune la dispoziţie adunării
generale extraordinare a acţionarilor un raport scris, prin care se precizează motivele
limitării sau ridicării dreptului de preferinţă. Acest raport va explica, de asemenea,
modul de determinare a valorii de emisiune a acţiunilor.
(3) Hotărârea va fi luată în prezenţa acţionarilor reprezentând trei pătrimi din
capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor acţionarilor prezenţi.

Alin. (11) al art. 215 a fost introdus prin art. unic pct. 3 din O.U.G. nr. 2/2012.
Art. 216 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 148 din Legea nr. 441/2006.
[3]
Alin. (2) al art. 216 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 52 din O.U.G.
nr. 82/2007.
[4]
Art. 2161 a fost introdus prin art. I pct. 49 din Legea nr. 441/2006.
[5]
Art. 217 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 150 din Legea nr. 441/2006.
[1]
[2]

Art. 218-2201
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(4) Hotărârea va fi depusă la oficiul registrului comerţului de către consiliul de
administraţie, respectiv de către directorat, spre menţionare în registrul comerţului
şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a.
Art. 218.[1] Abrogat.
Art. 219.[2] [Hotărâre de majorare a capitalului social. Termen de îndeplinire.
Majorare restrânsă a capitalului social] (1) Hotărârea adunării generale privind
majorarea capitalului social produce efecte numai în măsura în care este adusă la
îndeplinire în termen de un an de la data adoptării.
(2) Dacă majorarea de capital propusă nu este subscrisă integral, capitalul va fi
majorat în cuantumul subscrierilor primite doar dacă condiţiile de emisiune prevăd
această posibilitate.
Art. 220. [Termenul de plată a acţiunilor nou‑emise. Răspunderea subscri
itorilor şi a cesionarilor ulteriori] (1) Acţiunile emise în schimbul aporturilor în
numerar vor trebui plătite, la data subscrierii, în proporţie de cel puţin 30% din
valoarea lor nominală şi, integral, în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a, a hotărârii adunării generale.
(2) În acelaşi termen vor trebui plătite acţiunile emise în schimbul aporturilor în
natură.
(3) Când s‑a prevăzut o primă de emisiune, aceasta trebuie integral plătită la
data subscrierii.
(4) Dispoziţiile art. 98 alin. (3) şi ale art. 100 rămân aplicabile.
Art. 2201.[3] [Decizie a consiliului de administraţie/directoratului. Majorarea
capitalului social. Limitarea sau ridicarea dreptului de preferinţă. Reguli speciale]
(1) Prin actul constitutiv, consiliul de administraţie, respectiv directoratul, poate fi
autorizat ca, într‑o anumită perioadă, ce nu poate depăşi 5 ani de la data înmatriculării
societăţii, să majoreze capitalul social subscris până la o valoare nominală determinată
(capital autorizat), prin emiterea de noi acţiuni în schimbul aporturilor.
(2) O astfel de autorizare poate fi acordată şi de adunarea generală a acţionarilor,
printr‑o modificare a actului constitutiv, pentru o anumită perioadă, ce nu poate depăşi
5 ani de la data înregistrării modificării. Actul constitutiv poate majora cerinţele de
cvorum pentru o astfel de modificare.
(3) Valoarea nominală a capitalului autorizat nu poate depăşi jumătate din capitalul
social subscris, existent în momentul autorizării.
(4)[4] Prin autorizarea acordată conform alin. (1)‑(3), consiliului de administraţie,
respectiv directoratului, îi poate fi conferită şi competenţa de a decide restrângerea
sau ridicarea dreptului de preferinţă al acţionarilor existenţi. Această autorizare se
acordă consiliului de administraţie, respectiv directoratului, de către adunarea generală,
în condiţiile de cvorum şi majoritate prevăzute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului
de administraţie, respectiv a directoratului, cu privire la restrângerea sau ridicarea
Art. 218 a fost abrogat prin art. I pct. 151 din Legea nr. 441/2006.
Art. 219 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 152 din Legea nr. 441/2006.
[3]
Art. 2201 a fost introdus prin art. I pct. 153 din Legea nr. 441/2006.
[4]
Alin. (4) al art. 2201 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 53 din O.U.G.
nr. 82/2007.
[1]
[2]
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dreptului de preferinţă se depune la oficiul registrului comerţului, spre menţionare
în registrul comerţului şi publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a.
Art. 221.[1] [Societate cu răspundere limitată. Majorarea capitalului social]
Societatea cu răspundere limitată îşi poate majora capitalul social, în modalităţile
şi din sursele prevăzute de art. 210.

[1]

Art. 221 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 54 din O.U.G. nr. 82/2007.

Titlul V. Excluderea şi retragerea
Art. 222. [Cazuri de excludere] (1) Poate fi exclus din societatea în nume
colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată:
a) asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat;
b) asociatul cu răspundere nelimitată în stare de faliment sau care a devenit
legalmente incapabil;
c) asociatul cu răspundere nelimitată care se amestecă fără drept în administraţie
ori contravine dispoziţiilor art. 80 şi 82;
d) asociatul administrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte
de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.
(2) Dispoziţiile acestui articol se aplică şi comanditaţilor în societatea în comandită
pe acţiuni.
Dezlegarea unor chestiuni de drept. Prin Decizia nr. 28/2021 (M. Of. nr. 544 din 26 mai
2021), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept în materie civilă, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea, Secţia
a II‑a civilă, şi a stabilit:
„Ipotezele de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, nu se completează cu prevederile art. 1928 din
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil”.

Art. 223. [Procedura excluderii] (1) Excluderea se pronunţă prin hotărâre
judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.
(2) Când excluderea se cere de către un asociat, se vor cita societatea şi asociatul
pârât.
(3) Ca urmare a excluderii, instanţa judecătorească va dispune, prin aceeaşi
hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi.
(31)[1] Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra cererii de excludere este
supusă numai apelului.
(4)[2] Hotărârea definitivă de excludere se depune, în termen de 15 zile, la oficiul
registrului comerţului pentru a fi înscrisă în registru, iar dispozitivul hotărârii se publică,
la cererea societăţii, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a.
Art. 224. [Asociatul exclus. Drepturi şi obligaţii] (1) Asociatul exclus răspunde
de pierderi şi are dreptul la beneficii până în ziua excluderii sale, însă nu va putea
cere lichidarea lor până ce acestea nu sunt repartizate conform prevederilor actului
constitutiv.
(2) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proporţională din patrimoniul social,
ci numai la o sumă de bani care să reprezinte valoarea acesteia.

Alin. (31) al art. 223 a fost introdus prin art. 18 pct. 19 din Legea nr. 76/2012.
Alin. (4) al art. 223 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 18 pct. 20 din Legea
nr. 76/2012.
[1]
[2]
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Art. 225. [Asociatul exclus. Obligaţiile faţă de terţi] (1) Asociatul exclus
rămâne obligat faţă de terţi pentru operaţiunile făcute de societate, până în ziua
rămânerii definitive a hotărârii de excludere.
(2) Dacă, în momentul excluderii, sunt operaţiuni în curs de executare, asociatul
este obligat să suporte consecinţele şi nu‑şi va putea retrage partea ce i se cuvine
decât după terminarea acelor operaţiuni.
Art. 226. [Cazuri de retragere. Structura capitalului social. Drepturile aso
ciatului retras] (1) Asociatul în societatea în nume colectiv, în comandită simplă
sau în societatea cu răspundere limitată se poate retrage din societate:
a) în cazurile prevăzute în actul constitutiv;
a1)[1] în cazurile prevăzute la art. 134;
b) cu acordul tuturor celorlalţi asociaţi;
c)[2] în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul
unanim asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a
tribunalului, supusă numai apelului.
(11)[3] Dreptul de retragere poate fi exercitat, în cazurile prevăzute la alin. (1)
lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii adunării generale
a asociaţilor în Monitorul Oficial al României, Partea a IV‑a. Dispoziţiile art. 134
alin. (21) se aplică în mod corespunzător.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), instanţa judecătorească va dispune, prin
aceeaşi hotărâre, şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi
asociaţi.
(3)[4] Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru părţile sale sociale, se
stabilesc prin acordul asociaţilor ori de un expert desemnat de aceştia sau, în caz
de neînţelegere, de tribunal. Costurile de evaluare vor fi suportate de societate.

Lit. a1) de la alin. (1) al art. 226 a fost introdusă prin art. unic pct. 4 din O.U.G. nr. 2/2012.
Lit. c) de la alin. (1) al art. 226 este reprodusă astfel cum a fost modificată prin art. 18 pct. 21
din Legea nr. 76/2012.
[3]
Alin. (11) al art. 226 a fost introdus prin art. unic pct. 5 din O.U.G. nr. 2/2012.
[4]
Alin. (3) al art. 226 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. unic pct. 6 din O.U.G.
nr. 2/2012.
[1]
[2]

