
Capitolul I. Infracţiuni privind  
societăţile comerciale  

Motto: 
„Problema banului este o enigmă în fiinţa căreia se 

ascunde curiozitatea lumii. Toţi vor să ştie care este 
natura ei intimă, toţi cercetează şi fiecare crede că a 

descoperit ceva nou. Când, de fapt, tot ce se scrie s-a mai 
scris, tot ce se gândeşte s-a mai gândit.” 

George N. Leon 

Secţiunea 1. Aspecte generale  
privitoare la societăţile comerciale 

§1. Cadrul general al reglementării  

Regimul juridic al societăţilor comerciale a fost reglementat în Co-

dul comercial, Partea I, Titlul VIII (art. 77-269), intitulat „Despre socie-
tăţi şi despre asociaţiuni comerciale”. Deoarece reglementarea societăţi-
lor comerciale cuprinsă în Codul comercial era în mare măsură depă-
şită, ea a fost înlocuită cu una nouă, care face obiectul Legii nr. 31/1990 
privind societăţile comerciale, republicată1.Ca urmare a adoptării noii 
reglementări, dispoziţiile Codului comercial privind societăţile comer-
ciale au fost abrogate, cu excepţia celor privind asociaţia în participa-
ţiune (art. 251-256) şi a celor referitoare la asociaţia de asigurare mu-
tuală (art. 257-263). 

                                                
1 M. Of. nr. 1066 din 17 noiembrie 2004. 
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Examinată prin prisma naturii juridice şi a locului ocupat între 
izvoarele dreptului penal, Legea nr. 31/1990 apare ca un act normativ 
bicolor. Pe de o parte, este o lege extrapenală ce conţine dispoziţii 
penale, deoarece, în principal, aceasta reglementează relaţiile sociale 
formate în legătură cu organizarea şi funcţionarea societăţilor comer-
ciale şi numai în subsidiar stabileşte faptele de pericol social ce consti-
tuie infracţiuni. Pe de lată parte însă, ea este în aceeaşi măsură o lege 

penală specială, prin faptul că incriminează primar unele fapte, în acest 
fel completând infracţiunile cuprinse în „dreptul penal comun general”, 
care este Codul penal.  

Infracţiunile prevăzute în această lege constituie una dintre formele 
răspunderii juridice în domeniul activităţii economice. Spunem activi-
tate economică, şi nu comercială, deoarece Legea nr. 31/1990 nu face 
distincţie în ce priveşte incidenţa prevederilor ei în raport cu forma de 
organizare a activităţii de comerţ, astfel că şi prevederile referitoare la 
răspunderea juridică urmează a se aplica, nediferenţiat, tuturor celor 
care realizează activităţi economice1: în sfera producţiei ori circulaţiei 
mărfurilor, în sectoarele bancare şi de asigurări, în contul regiilor 
autonome sau al societăţilor comerciale cu capital de stat, cu capital 
mixt, public şi privat (românesc şi străin) sau cu capital integral privat, al 
organizaţiilor cooperatiste. 

§2. Definiţia şi formele societăţilor comerciale  

Prin societate comercială se înţelege o grupare de persoane consti-
tuite pe baza unui contract de societate şi beneficiind de personalitate 
juridică, în care asociaţii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri 
pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii 
beneficiilor rezultate.  

Articolul 2 din lege prevede că societăţile comerciale se pot constitui 
în una dintre următoarele forme: 

                                                
1 D. Clocotici, Răspunderea penală, contravenţională sau prin aplicarea unor 

amenzi civile, în cazul încălcării dispoziţiilor legale care reglementează activităţile 
comerciale, în Dreptul nr. 5/1992, p. 51. 
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– societate în nume colectiv, ale cărei obligaţii sunt garantate cu 
patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor 
asociaţilor; 

– societate în comandită simplă, ale cărei obligaţii sunt garantate cu 
patrimoniul societăţii şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a asocia-
ţilor comanditaţi; comanditarii răspund numai până la concurenţa 
capitalului social subscris; 

– societate în comandită pe acţiuni, al cărei capital social este 
împărţit în acţiuni, iar obligaţiile sunt garantate cu patrimoniul societăţii 
şi cu răspunderea nelimitată a asociaţilor comanditaţi; comanditarii răs-
pund numai până la concurenţa capitalului social subscris;  

– societate pe acţiuni, ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimo-
niul social, iar acţionarii răspund numai până la concurenţa capitalului 
social subscris;  

– societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt 
garantate cu patrimoniul social; asociaţii sunt obligaţi numai la plata 
părţilor sociale. 

§3. Concepte ce definesc calităţi pe care trebuie să le 
îndeplinească subiecţii activi ai unora dintre infracţiunile pre-
văzute de lege 

Asociatul este persoana fizică sau juridică având calitatea de mem-
bru al unei societăţi comerciale, la ale cărei mijloace materiale sau 
capital contribuie material sau în alt mod. 

Fondatorul este, potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, acea 
persoană semnatară a actului constitutiv sau care a avut un rol deter-
minant în constituirea societăţii. Fondatorul este acel asociat care, 
singur ori împreună cu alţii, îndeplineşte activităţile prevăzute de lege, 
având faţă de terţi şi de societatea comercială răspundere solidară, 
împreună cu administratorii, din momentul constituirii societăţii şi în 
condiţiile prevăzute de lege. 

Administratorul este acel asociat, numit de adunarea constitutivă a 
societăţii pe acţiuni ori prin contractul de societate în nume colectiv, în 
comandită simplă sau desemnat de adunarea asociaţilor în societatea cu 
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răspundere limitată, care, indiferent de forma de organizare a societăţii, 
îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de lege. Atunci când sunt 
mai mulţi administratori, ei constituie un consiliu de administraţie.  

Potrivit dispoziţiilor legii, consiliul de administraţie poate delega o 
parte din puterile sale unuia sau mai multor directori, numind pe unul 
dintre ei director general. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor 
măsurilor aferente conducerii societăţii, în limitele obiectului de activi-
tate al acesteia şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de 
lege sau de actul constitutiv consiliului de administraţie şi adunării 
generale a acţionarilor. 

Cenzorul este acel acţionar sau terţa persoană care, indiferent de 
forma de organizare a societăţii, îndeplineşte în esenţă următoarele atri-
buţii prevăzute de lege: supravegherea gestiunii societăţii, verificarea 
împrejurării dacă situaţiile financiare sunt legal întocmite şi în con-
cordanţă cu registrele, dacă acestea din urmă sunt regulat ţinute şi dacă 
evaluarea elementelor patrimoniului s-a făcut potrivit regulilor stabilite 
pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. Cenzorul are obli-
gaţia de a prezenta un raport în cadrul adunării generale a asociaţilor cu 
privire la aspectele de mai sus, prezentând totodată propuneri referi-
toare la situaţiile financiare şi repartizarea beneficiilor.  

Lichidatorul1 este practicianul în insolvenţă compatibil, autorizat în 
condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul 
procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în procedura 
simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau pe cele sta-
bilite de instanţa de judecată. 

Adunarea generală este organul de deliberare şi decizie al societăţii 
comerciale, formată din totalitatea asociaţilor. Potrivit legii, adunarea 
generală exprimă voinţa socială, care decide în toate problemele esen-
ţiale ale activităţii societăţii. 

                                                
1 Lichidatorul este un profesionist al cărui statut este reglementat prin O.G.  

nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă (M. Of. nr. 944 
din 22 noiembrie 2006).  
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§4. Concepte privitoare la capitalul societăţii, la patri-
moniul acesteia 

Aportul este obligaţia pe care şi-o asumă fiecare asociat de a aduce 
în societate un anumit bun, o valoare patrimonială1. 

Capitalul social al unei societăţi comerciale reprezintă expresia 
valorică a totalităţii aporturilor asociaţilor care participă la constituirea 
societăţii şi constituie gajul general al creditelor societăţii, în sensul că 
în patrimoniul societăţii trebuie să existe bunuri a căror valoare să fie 
cel puţin în limita capitalului social. El poate fi modificat, în sensul 
măririi sau micşorării sale, numai în condiţiile legii, prin modificarea 
actului constitutiv. Capitalul social este divizat în anumite fracţiuni, 
denumite diferit, după forma juridică a societăţii: părţi de interese, în 
cazul societăţii în nume colectiv şi societăţii în comandită simplă; părţi 
sociale, în cazul societăţii cu răspundere limitată; acţiuni, în cazul 
societăţii pe acţiuni sau în comandită pe acţiuni. 

Legea distinge între capitalul subscris şi capitalul vărsat. Capitalul 

subscris reprezintă valoarea totală a aporturilor cu care asociaţii s-au 
obligat să contribuie la constituirea societăţii, iar capitalul vărsat este 
valoarea totală a aporturilor efectuate şi care au intrat în patrimoniul 
societăţii.  

Patrimoniul social cuprinde activul social şi pasivul social, care se 
evidenţiază în bilanţul societăţii cu respectarea dispoziţiilor legale con-
tabile. Activul social (denumit şi fond social) cuprinde bunurile aduse 
ca aport în societate şi pe cele dobândite în cursul activităţii societăţii. 
Pasivul social cuprinde obligaţiile societăţii, indiferent de natura lor.  

Acţiune. În societatea pe acţiuni, capitalul este divizat în acţiuni, 
care pot fi nominative sau la purtător, sunt de egală valoare şi acordă 
posesorilor drepturi egale.  

Obligaţiunea este un titlu de credit cu venit fix, care îndeplineşte 
funcţia de mobilizare de capitaluri pe termen lung, pentru sprijinirea 

                                                
1 St.D. Cărpenaru, Drept comercial român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000, p. 151. 
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realizării unor obiective precizate ale statului sau ale unor particulari1. 
Dividendul este partea din beneficiul societăţii comerciale care 

revine fiecărui asociat în raport cu cota de participare la capitalul social.  
Bilanţul reprezintă tabloul contabil al activului şi pasivului unei 

societăţi comerciale, care se încheie obligatoriu la finele fiecărui exer-
ciţiu financiar (anual), precum şi de către fiecare societate comercială 
implicată în absorbţie sau fuziune ori lichidare.  

Prospectul este înscrisul pe care fondatorii viitoarei societăţi comer-
ciale ori acţionarii care oferă spre vânzare acţiunile lor pe cale de 
publicitate au îndatorirea de a-l elabora. Din punct de vedere juridic, 
prospectul este „o invitaţie adresată publicului”, o ofertă unilaterală de a 
contracta, adresată unor destinatari deocamdată neidentificaţi2.  

Secţiunea a 2-a. Infracţiunile prevăzute  
de Legea nr. 31/1990 privind societăţile 

comerciale, republicată 

§1. Caracterizare generală 

Obiectul juridic al acestor infracţiuni este reprezentat de relaţiile 
sociale privitoare la activităţile comerciale desfăşurate de societăţile 
comerciale.  

În cazul unor infracţiuni care se referă la prospecte, acţiuni, obliga-
ţiuni, rapoarte sau bilanţuri contabile, există şi un obiect material.  

Subiectul activ este calificat, aceste infracţiuni putând fi comise nu-
mai de către persoane care au o anumită calitate ori care exercită o 
anumită funcţie în cadrul societăţii. Participaţia penală este posibilă sub 
toate formele, iar pentru coautori este necesară existenţa calităţii pre-
văzute de lege.  

                                                
1 I. Schiau, T. Prescure, Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990. Analize şi 

comentarii pe articole, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 494. 
2 O. Căpăţână, Societăţile comerciale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1991, p. 105. 
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Latura obiectivă constă, în majoritatea cazurilor, într-o acţiune, dar 
există şi posibilitatea ca unele infracţiuni să fie comise prin inacţiuni, 
constând în special în omisiunea respectării unor prevederi legale.  

Urmarea socialmente periculoasă constă tocmai în starea de pericol 
produsă pentru societate, nu pentru alte societăţi comerciale. Prin 
urmare, faptele incriminate prin Legea nr. 31/1990 constituie infracţiuni 

de pericol, şi nu infracţiuni de rezultat. Pot apărea în unele cazuri şi 
urmări păgubitoare pentru societatea comercială, pentru alte societăţi 
ori pentru terţe persoane fizice ori juridice, dar textele de incriminare nu 
condiţionează realizarea (consumarea) infracţiunilor de aceste rezul-
tate, ci de simpla producere a stării de pericol pentru valorile sociale 
ocrotite penal.  

Legătura de cauzalitate la toate aceste infracţiuni rezultă din însăşi 
materialitatea faptelor – ex re.  

Consumarea infracţiunii are loc în momentul apariţiei consecinţelor, 
adică a stării de pericol.  

Latura subiectivă presupune săvârşirea faptelor cu intenţie directă 
sau indirectă. 

Sancţionarea. În raport cu pericolul social al acestor infracţiuni, 
legiuitorul a instituit un regim diferenţiat de sancţionare, care se axează 
pe pedeapsa închisorii, alternativ cu cea a amenzii. 

Aspecte procesuale. Pentru punerea în mişcare a acţiunii penale s-a 
considerat iniţial că nu este necesară plângerea prealabilă din partea 
adunării generale a asociaţilor, exprimându-se opinia că acţiunea 
penală se face din oficiu. O decizie a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
în care s-a apreciat că este necesară formularea unei plângeri din partea 
asociaţiei care deţine cel puţin jumătate din capitalul social a generat 
controverse. Prin Legea nr. 441/2006 a fost introdus art. 2821, care 
prevede expres faptul că, pentru infracţiunile prevăzute de Legea  
nr. 31/1990, acţiunea penală se exercită din oficiu. 
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§2. Analiza infracţiunilor prevăzute de Legea nr. 31/1990 

2.1. Prezentarea de date neadevărate privind societatea sau 
ascunderea acestora. Împiedicarea activităţii experţilor (art. 271) 

Art. 271. Se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani fondatorul, 
administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal 
al societăţii, care: 

1. prezintă, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi comu-
nicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii socie-
tăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu 
rea-credinţă, în tot sau în parte, asemenea date; 

2. prezintă, cu rea-credinţă, acţionarilor/asociaţilor o situaţie finan-
ciară inexactă sau cu date inexacte asupra condiţiilor economice ale 
societăţii, în vederea ascunderii situaţiei ei reale; 

3. refuză să pună la dispoziţie experţilor, în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute la art. 26 şi 38, documentele necesare sau îi împiedică, cu 
rea-credinţă, să îndeplinească însărcinările primite. 

 

A. Infracţiunea prevăzută de art. 271 pct. 1 
Obiectul juridic special este reprezentat de relaţiile sociale care 

vizează dreptul terţilor de a fi informaţi în mod corect cu privire la 
constituirea societăţii şi la condiţiile economice ale acesteia. 

Obiectul material constă în prospectele, rapoartele şi comunicările 
incorecte adresate publicului.  

Subiectul activ este calificat, neputând fi decât fondatorul, admi-
nistratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al 
societăţii1. Pentru explicaţii privind aceste calităţi, facem trimitere la 
secţiunea „Concepte cu care operează legea”. Participaţia penală este 
posibilă sub toate formele, pentru existenţa coautoratului calitatea 
specială cerută de norma de incriminare trebuind îndeplinită de toate 
persoanele care săvârşesc nemijlocit fapta. 

                                                
1 Potrivit art. 278 alin. (1) din lege, „dispoziţiile art. 271-277 se aplică şi lichi-

datorului, în măsura în care se referă la obligaţii ce intră în cadrul atribuţiilor sale”.  
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Latura obiectivă. Elementul material al infracţiunii constă într-o 
acţiune, şi anume: 

– fapta de a prezenta, cu rea-credinţă, în prospectele, rapoartele şi 
comunicările adresate publicului, date neadevărate asupra constituirii 
societăţii ori asupra condiţiilor economice ale acesteia sau 

– fapta de a ascunde, cu rea-credinţă, în tot sau în parte asemenea 
date.  

Nu are importanţă forma sub care se face prezentarea (prin mass-media, 
internet, televiziune etc.), esenţial pentru existenţa infracţiunii fiind inse-
rarea unor date necorespunzătoare adevărului referitoare la constituirea 
societăţii ori la condiţiile economice ale acesteia sau omiterea pre-
zentării unor asemenea informaţii în prezentările efectuate. 

Urmarea imediată constă în starea de pericol creată cu privire la 
buna desfăşurare a activităţilor comerciale, activităţi ce se bazează pe 
corecta informare a partenerilor de afaceri privind constituirea, obiectul 
de activitate şi condiţiile economice ale societăţii comerciale.  

Infracţiunea se consumă în momentul în care informaţiile neade-
vărate au ajuns la cunoştinţa publicului.  

Latura subiectivă presupune săvârşirea faptei cu intenţie directă sau 
indirectă. Nu se cere, ca element constitutiv al infracţiunii, existenţa 
vreunui mobil sau scop.  

Sancţiunea. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
 

B. Infracţiunea prevăzută de art. 271 pct. 2 
Obiectul juridic special este reprezentat de acele relaţii sociale care 

vizează dreptul acţionarilor/asociaţilor de a fi informaţi în moc corect 
cu privire la situaţia financiară sau la condiţiile economice ale societăţii. 

Obiectul material al infracţiunii îl reprezintă suportul fizic ce 
conţine situaţia financiară sau datele inexacte. 

Subiectul activ este calificat, el neputând fi decât fondatorul, admi-
nistratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al 
societăţii1. Participaţia penală este posibilă sub toate formele. Pentru 
existenţa coautoratului, calitatea specială cerută de norma de incri-

                                                
1 A se vedea supra, nota de subsol de la p. 8. 
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minare trebuie îndeplinită de toate persoanele care săvârşesc nemijlocit 
fapta.  

Latura obiectivă constă în acţiunea de a prezenta cu rea-credinţă 
acţionarilor sau asociaţilor o situaţie financiară inexactă sau date 
inexacte asupra condiţiilor economice ale societăţii. Prezentarea se 
poate face atât în cadrul adunării generale, cât şi la solicitarea indi-
viduală a fiecărui acţionar sau asociat, esenţial pentru existenţa infrac-
ţiunii fiind inserarea unor date inexacte care să ascundă situaţia reală a 
societăţii comerciale.  

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol privind 
buna desfăşurare a activităţilor comerciale, activităţi ce se bazează pe o 
corectă informare a acţionarilor privind condiţiile economice ale 
societăţilor comerciale.  

Legătura de cauzalitate rezultă din săvârşirea activităţii incriminate. 
Latura subiectivă presupune săvârşirea infracţiunii cu intenţie 

directă, deoarece legea pretinde existenţa unui scop special, respectiv 
ca aceasta să fie comisă în vederea ascunderii situaţiei reale a societăţii 
comerciale.  

Sancţiunea. Infracţiunea se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. 
 

C. Infracţiunea prevăzută de art. 271 pct. 3 
Obiectul juridic special este constituit din relaţiile sociale privind 

activităţile comerciale, ale căror normală existenţă şi dezvoltare sunt 
condiţionate de probitatea anumitor categorii de persoane cu drept de 
dispoziţie în cadrul societăţilor comerciale în acordarea concursului 
experţilor pentru îndeplinirea însărcinărilor primite.  

Obiectul material îl reprezintă documentele supuse expertizării în 
cazurile şi condiţiile prevăzute în art. 26 şi art. 38 din Legea nr. 31/1990.  

Subiectul activ este calificat, el neputând fi decât fondatorul, admi-
nistratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al 
societăţii1. Participaţia penală este posibilă sub toate formele. Pentru 
existenţa coautoratului, calitatea specială cerută de norma de incri-

                                                
1 A se vedea supra, nota de subsol de la p. 8. 
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minare trebuie îndeplinită de toate persoanele care săvârşesc nemijlocit 
fapta.  

Latura obiectivă presupune, sub aspectul elementului material, 
două modalităţi alternative de realizare: 

– refuzul punerii la dispoziţia experţilor, în cazurile şi în condiţiile 
prevăzute la art. 26 şi art. 38 din lege, a documentelor necesare; 

– împiedicarea, cu rea-credinţă, a experţilor să îşi îndeplinească 
însărcinările primite. 

Experţii sunt numiţi în cazurile şi în condiţiile prevăzute la art. 26 şi 
art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicată. Astfel, potrivit art. 26, dacă 
există aporturi în natură, avantaje acordate oricărei persoane care a 
participat la constituirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acor-
darea autorizaţiei, operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii 
ce se constituie şi pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, fondatorii 
vor solicita judecătorului-delegat numirea unuia sau mai multor experţi. 
Raportul expertului sau experţilor va fi pus la dispoziţia subscriitorilor, 
la locul unde urmează să se întrunească adunarea constitutivă. 

Potrivit art. 38, la societăţile pe acţiuni, dacă există aporturi în 
natură, avantaje rezervate oricărei persoane care a participat la consti-
tuirea societăţii sau la tranzacţii conducând la acordarea autorizaţiei, 
operaţiuni încheiate de fondatori pe seama societăţii ce se constituie şi 
pe care aceasta urmează să le ia asupra sa, judecătorul-delegat nu-
meşte, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai mulţi 
experţi din lista experţilor autorizaţi, care vor întocmi un raport 
cuprinzând descrierea şi modul de evaluare a fiecărui bun aportat şi vor 
evidenţia dacă valoarea acestuia corespunde numărului şi valorii 
acţiunilor acordate în schimb, precum şi alte elemente indicate de 
judecătorul-delegat. Fondatorii vor depune raportul în termen de 15 zile 
de la data aprobării sale la oficiul registrului comerţului, care, la rândul 
său, va transmite o notificare cu privire la această depunere către Regia 
Autonomă „Monitorul Oficial”, pentru a fi publicată pe cheltuiala 
societăţii. 

Suntem în prezenţa infracţiunii dacă, în vreunul dintre cazurile 
menţionate mai sus, experţii sunt împuterniciţi să îşi îndeplinească 
însărcinările primite ori îşi efectuează expertiza pe baza unor docu-


