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Titlul I. Dispoziþii generale

Art. 1. [Constituirea societãþii comerciale. Naþionalitate]

(1) În vederea efectuãrii de acte de comerþ, persoanele fizice ºi
persoanele juridice se pot asocia ºi pot constitui societãþi comerciale,
cu respectarea dispoziþiilor prezentei legi.

(2) Societãþile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice
române.

Repere bibliografice

 Gh. Beleiu, Capacitatea juridicã a societãþilor comerciale din România, în R.D.C.
nr.1/1991, p. 35; O. Cãpãþînã, Constituirea societãþilor comerciale cu personalitate
juridicã. Faza consensualã, în Dreptul nr. 7-8/1991, p. 37;  D. Clocotici, Societãþile
agricole comerciale ºi necomerciale, în Dreptul nr. 12/1991, p. 16;  E. Safta-Romano,
Unele aspecte mai importante ale contractului de societate civilã, în Dreptul nr. 2/1992,
p. 26;  D. Ciobanu, Inadmisibilitatea obligãrii prin ordonanþã preºedinþialã a unei
persoane fizice sau juridice de a se asocia cu alte persoane fizice sau juridice, în
Dreptul nr. 2/1992, p. 40;  I. Mustaþã, M.K. Guiu, Dacã bunurile comune ale soþilor pot
constitui aport la capitalul social, în Dreptul nr. 6/1992, p. 26;  M. Toma, Al. Þiclea,
Formele de asociere în agriculturã, reglementate prin Legea nr. 36/1991, în Dreptul
nr. 7/1992, p. 21;  I.P. Filipescu, Regimul juridic al bunurilor ºi datoriilor soþilor, în
lumina legii societãþilor comerciale, în Dreptul nr. 11/1992, p. 39;  R. Cãtãniciu,
Precizãri în legãturã cu unele avize, autorizaþii, licenþe sau atestate ºi momentul în care
sunt necesare în procesul constituirii ºi funcþionãrii societãþilor comerciale, în R.D.C.
nr. 3/1994, p. 69;  M. ªcheaua, Unele probleme speciale legate de obiectul de activitate
al societãþilor comerciale, în Dreptul nr. 9/1994, p. 8;  D.A. Popescu, Legea aplicabilã
societãþilor comerciale, în R.D.C. nr. 3/1995, p. 76;  R. Sãliºteanu-Dimitriu, Elemente
ale capacitãþii juridice a societãþilor comerciale în dreptul românesc ºi englez, în R.D.C.
nr. 6/1996, p. 108;  F. Þuca, Societatea comercialã fictivã, în R.D.C. nr. 10/1996,
p. 110;  I. Turcu, Teoria ºi practica dreptului comercial român, vol. I, Ed. Lumina Lex,
Bucureºti, 1998;  V.S. Gãina, Regimul juridic al noþiunii de asociere în dreptul comercial
român, în R.D.C. nr. 11/1998, p. 54;  M.C. Costin, Natura juridicã a contractului de
societate prin care se constituie o societate comercialã, în R.D.C. nr. 3/1999, p. 69;
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 Gh. Piperea, Societatea creatã de fapt, în Juridica nr. 2/2000;  C. Gheorghe, Rolul
voinþei asociaþilor în constituirea societãþilor comerciale (I), în R.D.C. nr. 12/2000, p. 132;

 F. Scrieciu, Societatea agricolã cu personalitate juridicã. Caracterul necomercial al
acesteia. Deosebiri faþã de societãþile comerciale, în R.D.C. nr. 1/2002, p. 73;  N. Þãndãreanu,
Aspecte teoretice privind definiþia ºi caracteristicile societãþii comerciale, în R.D.C. nr. 4/2003,
p. 75;  Gh. Piperea, Guvernarea corporatistã (I), în P.R. nr. 2/2004, p. 144;  Gh. Piperea,
Guvernarea corporatistã (II), în P.R. nr. 3/2004, p. 119;  B. Ioniþã, Societatea europeanã
(societas europaea) – o nouã formã de societate comercialã (I), în R.R.D.A. nr. 1/2006,
p. 43;  B. Ioniþã, Societatea europeanã (societas europaea) – o nouã formã de societate
comercialã (II), în R.R.D.A. nr. 2/2006, p. 59;  D. Velicu, Principiul sediului efectiv în
reglementarea funcþionãrii societãþii europene – societas europea, în R.R.D.C.
nr. 2/2006, p. 37.

Practicã judiciarã

1. Societatea comercialã. Societatea
civilã. Deosebiri.  1) Nu este societate
comercialã, ci societate civilã, societatea
care are ca scop realizarea unor activitãþi
care nu sunt fapte de comerþ (C.A.
Bucureºti, decizia nr. 30/1941, în P.R.,
III, 1941, p. 171).  2) Ceea ce determinã
caracterul unei societãþi este activitatea
sa. În consecinþã, atunci când o societate
are ca obiect atât operaþiuni civile, cât ºi
comerciale, ea nu poate fi consideratã
comercialã numai pentru cã în statut s-a
prevãzut cã va face ºi unele acte de
comerþ, deoarece este posibil ca opera-
þiunile comerciale sã fie de o importanþã
foarte redusã sau sã serveascã numai ca
mijloc pentru exercitarea operaþiunilor
civile, situaþii care exclud calitatea de
comerciant. Pentru a se putea stabili
dacã o societate este civilã sau comer-
cialã, trebuie sã se examineze dacã a
fãcut efectiv acte de comerþ ºi în ce constau
aceste operaþiuni (C.A. Bucureºti, Secþia

a II-a, 27 iunie 1942, în R.D.C., 1943,
p. 130, cit. în I.L. Georgescu, Drept
comercial român, Ed. All Beck, Bucu-
reºti, 2002, vol. II, p. 4).  3) Societatea
civilã, spre deosebire de societatea
comercialã, nu are personalitate juridicã,
ci rãmâne un simplu contract, fãrã a fi
subiect de drept de sine stãtãtor, iar bunu-
rile puse în comun de asociaþi sunt bunuri
indivize, fãrã a constitui un patrimoniu
al societãþii (Cas., Secþia a III-a, decizia
nr. 68/1943, în R.D.C., 1943, p. 428)

2. Dobândirea calitãþii de comerciant.
 1) Persoanele fizice nu dobândesc

calitatea de comercianþi decât dacã
sãvârºesc fapte de comerþ, în timp ce
societãþile comerciale dobândesc
aceastã calitate prin chiar actul de
constituire, chiar dacã nu exercitã încã
activitatea de comerþ în mod obiºnuit
(Trib. Ilfov, Secþia I comercialã, sentinþa
nr. 476/1940, în P.R., III, 1940, p. 171).

Art. 1
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 2) Dacã pentru persoanele fizice calita-
tea de comerciant este legatã de exer-
ciþiul comerþului cu titlu de profesiune,
o atare condiþie nu mai este necesarã
pentru societãþile înfiinþate spre a face
acte de comerþ, care dobândesc de drept
calitatea de comerciant din chiar mo-
mentul constituirii lor în formele legale
ale societãþilor comerciale ºi o pãstreazã
chiar fãrã exercitarea operaþiunilor ce
ºi-au propus sã facã (C.A. Bucureºti,
Secþia I, decizia nr. 30/1941, în P.R., III,
1941, p. 171).

3. Case „de ajutor bãnesc”. Imposi-
bilitatea constituirii ca societãþi comer-
ciale.  Nu poate fi constituitã o societate
comercialã având ca obiect de activitate
întrajutorarea bãneascã, deoarece
constituirea societãþilor comerciale are
drept scop efectuarea unor acte de
comerþ, printre care nu se regãseºte ºi
aceastã activitate. Întrajutorarea bãneascã,
prin natura sa, este similarã unei case
de ajutor reciproc, ce are la bazã prin-
cipiul mutualitãþii, ºi nu este o activitate
de esenþa unei societãþi comerciale

(C.S.J., decizia comercialã nr. 150/1992,
în R.D.C. nr. 3/1994, p. 94).  În pre-
zent, regimul juridic al caselor de ajutor
reciproc al salariaþilor este reglementat
de Legea nr. 122/19961).

4. Raportul juridic de asociere. Moda-
litãþi de stingere.  Raportul juridic de
asociere, nãscut prin acordul de voinþã
al pãrþilor exprimat prin actul constitutiv,
se poate stinge pentru asociat fie la
iniþiativa sa, fiind vorba de o retragere,
fie din iniþiativa celorlalþi membri ai so-
cietãþii sau a societãþii însãºi, fiind vorba
de o excludere (C.S.J., Secþia comercialã,
decizia nr. 2723/2001, în P.R. nr. 4/2002,
p. 73)

5. Societate comercialã. Pierderea
calitãþii de comerciant.  Societãþile
comerciale nu îºi pierd calitatea de
comerciant odatã cu încetarea exercitãrii
activitãþilor comerciale, astfel cum se
întâmplã în cazul comercianþilor
persoane fizice (I.C.C.J., Secþia a III-a,
decizia nr. 1597/1938, în F. Ciutacu,
Codul comercial român adnotat, ed.
a 2-a, Ed. Sigma 2001, p. 148)

Adnotãri

1. Legea nr. 31/1990 reprezintã dreptul comun în materia înfiinþãrii societãþilor
comerciale, prin legi speciale putând fi instituite condiþii specifice, ca de exemplu,
în materia societãþilor de asigurare (Legea nr. 32/20002)), a instituþiilor de credit
(O.U.G. nr. 99/20063)), leasing (O.G. nr. 51/1997).

1) M. Of. nr. 262 din 25 octombrie 1996.
2) M. Of. nr. 148 din 10 aprilie 2000.
3) M. Of. nr. 1027 din 27 decembrie 2006.

Art. 1
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2. Având în vedere principiul libertãþii contractuale, nimeni nu poate fi obligat sã
devinã asociat, nici chiar prin hotãrâre judecãtoreascã. Ca atare, în condiþiile în
care, deºi iniþial o persoanã a intenþionat sã devinã asociat într-o societate
comercialã, însã ulterior a refuzat semnarea actului constitutiv, având în vedere
principiul libertãþii de voinþã, consimþãmântul acesteia nu poate fi suplinit de cãtre
instanþa de judecatã.

3. Pot participa la constituirea unei societãþi toate subiectele de drept, deci ºi
societãþile deja constituite. Cu toate acestea, având în vedere caracterul intuitu
personae ºi modalitatea de rãspundere în cazul societãþii în nume colectiv, nu este
posibilã crearea unei astfel de societãþi de cãtre un asociat - societate comercialã.

4. Persoana juridicã poate avea calitatea de asociat, însã cu respectarea principiului
specialitãþii capacitãþii sale de folosinþã, concluzie ce rezultã din dispoziþiile
art. 34 din Decretul nr. 31/1954.

5. Asociaþiile, fundaþiile ºi federaþiile pot constitui o societate comercialã, astfel
cum permit în mod expres dispoziþiile art. 47 din O.G. nr. 26/20001) cu privire la
asociaþii ºi fundaþii, aprobatã prin Legea nr. 246/20052).
6. O societate comercialã poate fi constituitã ºi de cãtre soþi, atât singuri, cât ºi
împreunã cu alte persoane. Dacã doar un singur soþ participã la constituirea unei
societãþi comerciale, aportul acestuia, având în vedere regimul devãlmaº al
comunitãþii de bunuri, nu poate fi reprezentat decât de bunurile sale proprii. În
condiþiile art. 35 C. fam., aportarea unui imobil – bun comun nu este posibilã decât
dacã existã consimþãmântul celuilalt soþ. În cazul în care se doreºte aportarea unui
bun mobil comun, consimþãmântul celuilalt soþ nu este necesar, între soþi operând
prezumþia mandatului tacit. În aceastã ultimã ipotezã, transferul dreptului de
proprietate cãtre societate se produce în condiþiile art. 65 din lege.
7. Societãþile comerciale pot fi înfiinþate ºi pentru exercitarea unor alte acte de
comerþ decât cele expres prevãzute de art. 3 C. com., enumerarea acestora având
caracter exemplificativ, ºi nu limitativ.

8. Dacã sediul social stabilit în România este fictiv, naþionalitatea societãþii nu mai
este cea românã, ci cea a statului pe teritoriul cãruia se aflã sediul social real al
societãþii. Potrivit dispoziþiilor art. 40 din Legea nr. 105/1992, persoana juridicã
are naþionalitatea statului pe al cãrui teritoriu ºi-a stabilit, potrivit actului constitutiv,
sediul social, iar în ipoteza în care existã sedii în mai multe state, determinant

1) M. Of. nr. 39 din 31 ianuarie 2000.
2) M. Of. nr. 656 din 25 iulie 2005.

Art. 1



DISPOZIÞII GENERALE

5

pentru a identifica naþionalitatea persoanei juridice este sediul real. Acelaºi text
normativ defineºte sediul real ca reprezentând locul unde se aflã centrul principal
de conducere ºi de gestiune a activitãþii statutare, chiar dacã hotãrârile organului
respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de acþionari sau asociaþi din
alte state.

9. Personalitatea juridicã românã se dobândeºte prin stabilirea sediului în
România, indiferent de provenienþa românã sau strãinã a capitalului. Conform
art. 48 din Legea nr. 105/19921), calitatea de comerciant este determinatã de legea
statului unde persoana fizicã sau juridicã a obþinut autorizarea de a desfãºura
activitãþi economice sau unde este înmatriculatã. În lipsa autorizaþiei, a înmatriculãrii
sau dacã persoana a obþinut mai multe autorizaþii, respectiv este înmatriculatã în
mai multe state, se aplicã legea statului unde funcþioneazã conducerea activitãþii ei
economice.

Art. 2. [Forme juridice]

Societãþile comerciale se vor constitui în una dintre urmãtoarele forme:
a) societate în nume colectiv;
b) societate în comanditã simplã;
c) societate pe acþiuni;
d) societate în comanditã pe acþiuni ºi
e) societate cu rãspundere limitatã.

Repere bibliografice

 O. Cãpãþînã, Caracteristici generale ale societãþilor comerciale, în Dreptul nr. 9-12/1990,
p. 67;  C. Pãun, Eseu privind clasificarea grupurilor de societãþi, în R.D.C. nr. 2/1994,
p. 74 ºi R.D.C. nr. 3/1994, p. 39;  O. Cãpãþînã, Caracteristici statutare ale societãþilor
comerciale bancare, în R.D.C. nr. 5/1994, p. 5;  D. Clocotici, Gh. Gheorghiu, Consideraþii
asupra ordonanþei privind operaþiunile de leasing ºi societãþile de leasing, în R.D.C.
nr. 11/1997, p. 14;  V.S. Gãina, Regimul juridic al noþiunii de asociere în dreptul
comercial român, în R.D.C. nr. 11/1998, p. 54;  Gh. Piperea, Natura juridicã a
societãþilor comerciale unipersonale, în R.D.C. nr. 4/2000, p. 74;  F. Scrieciu, Societatea
agricolã cu personalitate juridicã. Caracterul necomercial al acesteia. Deosebiri faþã de
societãþile comerciale, în R.D.C. nr. 1/2002, p. 73.  L. Bercea, Sistemul de evidenþã ºi
publicitate a instituþiilor de credit, în R.D.C. nr. 10/2003, p. 148.

1) M. Of. nr. 245 din 1 octombrie 1992.
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Practicã judiciarã

1. Lipsa menþionãrii în actul constitutiv
a formei societare. Determinarea aces-
teia.  În lipsa prevederii exprese în actul
de societate a formei acesteia, deter-
minarea formei societare se realizeazã
de cãtre instanþa de judecatã, care trebuie
sã interpreteze voinþa pãrþilor, în funcþie
de conþinutul convenþiei asociaþilor. Ca
atare, este constituitã o societate în nume
colectiv, în condiþiile în care societatea
s-a constituit prin act scris, având ca
obiect exploatarea de pãduri în scop de
câºtig, existând un aport social, iar aso-
ciaþii au stipulat în mod expres solidari-

tatea în toate obligaþiile societãþii (Cas.,
Secþia a III-a, 23 octombrie 1938, în R.D.C.,
1959, p. 137, cit. în I.L. Georgescu, op.
cit., p. 21)   În prezent, potrivit dispo-
ziþiilor art. 7 alin. (1) lit. b) ºi art. 8 alin. (1)
lit. b), forma societarã trebuie menþionatã
în actul constitutiv. În situaþia în care
forma societarã nu este menþionatã în
actul constitutiv, cererea de înmatricu-
lare a societãþii se respinge de judecãto-
rul delegat la oficiul registrului comer-
þului, în exercitarea controlului de lega-
litate prevãzut de art. 46.

Adnotãri

1. Enumerarea formelor juridice în care se pot înfiinþa societãþile comerciale este
limitativã. Pãrþile au libertatea alegerii oricãrei forme societare dintre cele expres
menþionate de lege, cu respectarea regulilor fundamentale speciale ale tipului de
societate ales, fãrã sã poatã însã deroga de la acestea, sau sã combine între ele
tipurile existente.

2. Societatea comercialã îºi poate transforma forma juridicã în care a luat naºtere,
fãrã a fi creatã însã o persoanã juridicã nouã, astfel cum prevãd dispoziþiile art. 205
din lege.

3. În anumite situaþii, legea specialã instituie obligativitatea alegerii unei anumite
forme societare, ca de exemplu, forma societãþii pe acþiuni în cazul înfiinþãrii unei
societãþi de asigurare (art. 11 din Legea nr. 32/2000 privind societãþile de asigurare
ºi supravegherea asigurãrilor).

4. Enumerarea limitativã are în vedere societãþile comerciale, care beneficiazã de
personalitate juridicã. Textul nu exclude însã posibilitatea constituirii unei asocieri
în formele prevãzute de alte reglementãri legale, dar care nu are personalitate
juridicã (asociaþia familialã; asociaþia cu scop lucrativ, fãrã personalitate juridicã;
asocierea în participaþiune).

Art. 2
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5. Potrivit art. 16 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitãþilor economice
de stat ca regii autonome ºi societãþi comerciale1), unitãþile economice de stat, cu
excepþia celor care se constituie ca regii autonome, vor fi organizate sub formã de
societãþi pe acþiuni sau societãþi cu rãspundere limitatã, în condiþiile prevãzute de
lege.

Art. 3. [Garantarea obligaþiilor sociale. Rãspunderea asociaþilor]

(1) Obligaþiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
(2) Asociaþii în societatea în nume colectiv ºi asociaþii comanditaþi

în societatea în comanditã simplã sau în comanditã pe acþiuni rãspund
nelimitat ºi solidar pentru obligaþiile sociale. Creditorii societãþii se vor
îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligaþiile ei ºi, numai dacã
societatea nu le plãteºte în termen de cel mult 15 zile de la data punerii
în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociaþi.

(3) Acþionarii, asociaþii comanditari, precum ºi asociaþii în societatea
cu rãspundere limitatã rãspund numai pânã la concurenþa capitalului
social subscris.

Repere bibliografice

 V. Godâncã, Consecinþele declarãrii în faliment a societãþii unipersonale cu rãspundere
limitatã, în R.D.C. nr. 1/2005, p. 100.

Practicã judiciarã

1. Societate comercialã cu rãspundere
limitatã. Rãspunderea asociaþilor
pentru obligaþiile societãþii.  1) Nu
poate fi reþinutã, nici mãcar în subsidiar,
rãspunderea asociaþilor din cadrul
societãþii cu rãspundere limitatã, pentru
obligaþiile asumate de societate faþã de

terþi, ºi care nu au fost executate (C.A.
Craiova, Secþia comercialã, decizia
nr. 255/2001, în C.J. nr. 1/2002, p. 98)

 2) Obligaþiile sociale ale unei societãþi
cu rãspundere limitatã sunt garantate cu
patrimoniul sãu social, iar asociaþii sau,
dupã caz, asociatul unic, rãspund numai

1) M. Of. nr. 98 din 8 august 1990.

Art. 3
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în limita capitalului social subscris (Trib.
Constanþa, Secþia civilã, sentinþa civilã
nr. 475/2000, în INDACO)  3) Asociaþii
dintr-o societate comercialã cu rãspun-
dere limitatã nu pot fi obligaþi sã plã-
teascã pierderile înregistrate de societate
din averea lor proprie (C.A. Oradea,
Secþia comercialã, decizia nr. 347/1998,
în INDACO)

2. Societate în nume colectiv. Caracter
intuitu personae.   Obligaþiile societãþii
în nume colectiv sunt garantate cu
patrimoniul social ºi cu rãspunderea
nelimitatã ºi solidarã a tuturor asociaþilor.
Fiind prin excelenþã o societate de
persoane, factorul decisiv al opþiunii
asociaþilor rezidã în încrederea pe care
asociaþii ºi-o inspirã unul altuia (C.S.J.,
Secþia comercialã, decizia nr. 419/1996,
în F. Ciutacu, op. cit., p. 174)

3. Societate în nume colectiv. Rãspun-
derea asociaþilor. Rãspundere subsi-
diarã.  1) Deºi asociaþii în societatea în
nume colectiv sunt obligaþi solidar
pentru obligaþiile asumate în numele
societãþii ºi pentru aceasta, totuºi obli-
gaþia lor nu este a unor adevãraþi code-
bitori solidari cu persoana juridicã pe
care o reprezintã, ci are un caracter
subsidiar, neputând fi urmãriþi asupra
bunurilor lor personale decât dupã ce
s-a urmãrit mai întâi în justiþie averea

societãþii (C.A. Bucureºti, Secþia a III-a,
decizia comercialã nr. 67/1936, în P.R.,
III, 1936, p. 273)  2) În timpul existenþei
societãþii, creditorii sociali nu pot sã
urmãreascã averea asociaþilor decât
dupã ce au urmãrit, fãrã succes, averea
societãþii, iar dupã lichidare au dreptul
sã urmãreascã direct pe asociaþi, întrucât
nu mai existã patrimoniu social (Cas.,
Secþia a III-a, decizia nr. 127/1942, în
P.R., III, 1942, p. 149)

4. Acþiune formulatã împotriva socie-
tãþii în nume colectiv. Stabilirea cadru-
lui procesual pasiv.  În condiþiile în
care asociaþii din cadrul societãþii în
nume colectiv rãspund nelimitat ºi soli-
dar pentru obligaþiile societãþii, trebuia
sã se punã în discuþia pãrþilor necesitatea
introducerii în cauzã, în calitate de pârâþi,
ºi a asociaþilor persoane fizice, alãturi
de societatea persoanã juridicã (C.A.
Ploieºti, Secþia comercialã ºi de contencios
administrativ, decizia nr. 519/2000, în
R.D.C. nr. 2/2003, p. 171)  Nu este
necesarã introducerea în cauzã ºi a
asociaþilor, faþã de dispoziþiile art. 85
alin. (2) din lege, care stabilesc cã titlul
executoriu, respectiv hotãrârea judecã-
toreascã obþinutã împotriva societãþii,
este opozabil fiecãrui asociat, pentru a
nu-i obliga pe creditori la intentarea unui
nou proces.

Art. 3
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Adnotãri

1. Conform art. 1718 C. civ., patrimoniul societãþii constituie gajul general al
creditorilor sociali.

2. Rãspunderea faþã de terþi a asociaþilor din societatea în nume colectiv este
subsidiarã rãspunderii societãþii ºi poate fi angajatã în baza unei hotãrâri de obligare
a societãþii la platã, nefiind necesarã obþinerea unei hotãrâri judecãtoreºti împotriva
asociatului, în condiþiile în care dispoziþiile art. 85 din lege stabilesc opozabilitatea
hotãrârii obþinute împotriva societãþii inclusiv faþã de asociaþii acesteia

3. Astfel cum prevãd dispoziþiile art. 34 din Legea nr. 26/1990, dacã numele unei
persoane strãine de societate figureazã, cu consimþãmântul sãu, în firma unei
societãþi în nume colectiv ori în comanditã simplã, aceasta devine rãspunzãtoare
nelimitat ºi solidar de toate obligaþiile societãþii. Aceeaºi regulã este aplicabilã ºi
comanditarului al cãrui nume figureazã în firma unei societãþi în comanditã.

4. Modalitatea de rãspundere a asociatului, limitatã, respectiv nelimitatã, se menþine
ºi în faza de dizolvare ºi, dacã este cazul, lichidare a societãþii, astfel cum rezultã
din dispoziþiile art. 2371 din lege. Asociatul cu rãspundere limitatã va rãspunde în
mod nelimitat în condiþiile art. 2371 alin.(3) ºi (4) din lege, atunci când abuzeazã de
caracterul limitat al rãspunderii sale ºi de personalitatea juridicã distinctã a societãþii,
în special atunci când dispune de bunurile societãþii ca ºi când ar fi bunurile sale
proprii sau dacã diminueazã activul societãþii în beneficiul personal sau al unor
terþi.

Art. 4. [Numãrul minim de asociaþi]

Societatea comercialã va avea cel puþin doi asociaþi, în afarã de
cazul când legea prevede altfel.

Repere bibliografice

 I. Mustaþã, M.K. Guiu, Dacã bunurile comune ale soþilor pot constitui aport la capitalul
social, în Dreptul nr. 6/1992, p. 26;  I.P. Filipescu, Regimul juridic al bunurilor ºi
datoriilor soþilor, în lumina legii societãþilor comerciale, în Dreptul nr. 11/1992, p. 39;

 C.-L. Popescu, Situaþii excepþionale de societãþi comerciale cu asociat unic, în R.D.C.
nr. 10/1997, p. 111;  Gh. Piperea, Natura juridicã a societãþilor comerciale unipersonale,
în R.D.C. nr. 4/2000, p. 74;

Art. 4
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Practicã judiciarã

1. Societate în nume colectiv. Asociat
unic. Inadmisibilitate.  Nu poate fi
constituitã o societate în nume colectiv
cu un unic asociat, deoarece aceastã

formã nu este permisã decât în cazul
societãþii cu rãspundere limitatã (C.S.J.,
Secþia comercialã, decizia nr. 170/1993,
în B.J. – baza de date)

Adnotãri

1. Numãrul minim de doi asociaþi reprezintã regula în cazul constituirii societãþii
comerciale în orice formã societarã, derogãrile fiind expres prevãzute de prezenta
lege sau prin alte legi speciale.

2. Deoarece legea nu interzice, soþii pot fi singurii asociaþi ai unei societãþi
comerciale.

3. Potrivit dispoziþiilor art. 5 alin. (2) din lege, este posibilã înfiinþarea unei societãþi
cu un singur asociat, în cazul societãþii cu rãspundere limitatã cu asociat unic.

4. Sancþiunea nerespectãrii numãrului minim de asociaþi la constituirea societãþii
este nulitatea societãþii, în condiþiile art. 56 alin. (1) lit. h) din lege. În condiþiile în
care, pe parcursul funcþionãrii societãþii, numãrul asociaþilor scade sub numãrul
minim impus de lege, devine incidentã sancþiunea dizolvãrii, în condiþiile art. 228
alin. (1) lit. b) ºi art. 229 din lege.

5. Potrivit dispoziþiilor art. 283 alin. (4) din lege, societãþile comerciale cu capital
integral ori majoritar de stat pot funcþiona cu orice numãr de asociaþi.

6. În actuala reglementare, potrivit art. 10 alin. (3), numãrul minim al acþionarilor
în societãþile pe acþiuni este tot 2, spre deosebire de reglementarea anterioarã
adoptãrii Legii nr. 441/2006, care impunea necesitatea existenþei a minim 5
acþionari.

Art. 4


